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Değerli
 objelerin ve
 taşınır malların 
korunması için 
mükemmel iklim
koruması
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PASSIZ. MUTLU.
KlasiK otomobiller parlamalı 
ve paslanmamalıdır

Korozyona ve dolayısıyla paslanmaya karşı an-
cak % 50’nin altındaki bir bağıl nem değeri di-
ğer tüm önlemlerden daha iyi koruma sağlar.
Örneğin yağmurda araç sürüldükten veya ka-
porta, motor bölmesi veya şasi yıkandıktan
sonra oluşan gizli nem birikintileri, ancak bu ik-
lim koşulu sağlandığında korozyon oluşmadan
yeterince hızlı bir şekilde kurur.

Ayrıca havadaki nem oranının yüksekliği, aracın
değerli iç kısmı için tehlikeli sonuçlara yol açan
küf ve çürüme durumları için ideal ortamı yaratır.
Garaj havası tabii ki çok kuru da olmamalıdır.
Bu durumda deri ve kauçuk gözenekli hale gelir
ve ahşap da kırılganlaşır.

Mükemmel bir garaj iklimi için 
en iyi çözüm: VPR. 

Değer Koruyan Ürün Serisi’nden DH nem alma
cihazlarımız özel olarak bu amaçla üretilmiştir
ve değerli araçlarınızın korunması için optimum
iklim koruması sağlar.

Pasa karşı en iyi bakım da işe yaramaz. Pas, işine
başladıktan sonra inatçı karakterini gösterir ve
gizli çalışmayı sever. Karoserin erişilemeyen, zor
görünen yerlerinde. Böylece küçük bir korozyon
hasarı çabucak ciddi bir soruna dönüşebilir. 

Seçkin ve çekici bir otomobilin en büyük düş-
manı, havadaki nemdir. 
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KOLAY. MÜKEMMEL.
Optimum garaj iklimi için “alman malı” 
nem kOruması

VPR serisi DH nem alma cihazları ile garajdaki
nem günün 24 saati stabil kalır, çünkü tüm 
DH-VPR modelleri nemi otomatik olarak, koroz-
yon, yoğuşma ve küf oluşumunun mümkün
 olmadığı optimum bir seviyeye ayarlar.. 

Duvar montajı için hazır halde gelen nem alma
cihazları, düşük sıcaklıklarda da yüksek nem
alma kapasitesiyle dikkat çeker. Profesyonel sı-

cak gazlı defrost otomatiği, sıcaklığın 0 °C’ye
 kadar olduğu alanlarda da çalışmaya olanak
sağlar; serin garajlarda kullanım için idealdir. 

Güçlü fanlar çok sayıda araba bulunan büyük
garajlarda da yüksek ve ortaya çıkan kuru hava-
nın ideal oda sirkülasyonunu sağlar. 

Ayrıca her cihaza, araç yüzeylerindeki toz
 birikintilerini fark edilir ölçüde minimum düzeye
indirmek üzere emilen nemli havayı toz ve kir
partiküllerinden arındıran ve bu şekilde hava
temizleme cihazı prensibine göre tozsuz bir or-
tam havası sağlayan ek bir hava filtresi entegre
edilmiştir. Böylece aracınız uzun süre tam par-
laklığını korur.

DH-VPR nem alma cihazının kendi kullanım
 ortamınıza görsel olarak mükemmel bir şekilde
entegre olması için, cihazların ön paneli talep
üzerine neredeyse her malzeme ve renk seçe-
neğiyle teslim edilebilir.

Islak yollarda yolculuk
için önerimiz: TFV 10
 zemin kurutucu, bir
 saatten kısa bir süre
içinde zemini fönleyerek
tekrar kuru hale getirir.

Fotoğraf: Rémi Dargegen
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SanaT eSeRi
DeğeR. Tam olaRak koRunuR.

Değerli objelerinizin iklim
denetimi için DL200H
 iklim veri kayıt cihazımızı
da kullanmanızı
 öneriyoruz. 

Mükemmel değerleri yaratmak bir sanattır, on-
ları korumak da öyle. Bu nedenle mühendisleri-
miz özel olarak bu amaçla gerçek bir şaheser
yarattı: 

Trotec’in Değer Koruyan Ürün 
Serisi’nden DH nem alma cihazları.

Bu cihaz serisi, değerini korumak istediğiniz
tüm güzellikler için sunduğumuz en mükemmel
çözümdür.

İster sanat eserleri, antikalar, isterse nadir bulu-
nan kitaplar veya kıymetli şaraplar olsun, 
VPR serisi DH nem alma cihazları, özel tasarım-
ları sayesinde galeriler, müzeler, kütüphaneler
veya şarap mahzenlerinde şıklıklarıyla dikkat
 çeker. 

Bu cihazlar sadece göze hoş görünmekle
 kalmaz, her şeyden önce hoş bir oda iklimi elde
etmenizi sağlar. 

Bulunduğumuz enlemlerde iç mekânların bağıl
nemi, iklim kontrolü olmadan özellikle tozlu or-
tamlarda örneğin küf ve diğer mantarların ideal
üreme koşullarının oluşmasını sağlayan kritik 
%70’lik değeri çabucak aşar. 

Şarap mahzenleri gibi serin ortamlarda da nem
kontrolünün olmaması birçok sorunu berabe-
rinde getirebilir. 

Nemin çok fazla olması, burada sadece duvar-
larda ve mobilyalarda yoğuşma oluşmasına
 neden olmakla kalmaz, etiketler de küflenmeye
ve zamanla parçalanmaya başlar. 

Bunun tersine, nemin aşırı oranda azaltılması
da mantarların kurumasına ve şarapların bozul-
masına neden olabilir.

Değerli hazinelerinizi, Trotec’in 
VPR serisi DH nem alma cihazlarıyla 
neme karşı tam otomatik olarak
 mükemmel bir şekilde koruyun.

Tüm DH-VPR modelleri, nemi higrostat kontrollü
olarak, yoğuşma, küf ve korozyon oluşumunun
mümkün olmadığı optimum bir seviyeye
 ayarlar. 

Oda havası da hijyenik olarak iyileştirilir. Entegre
bir hava filtresi, kaba kir partiküllerini tutmanın
yanında, hava temizleme cihazı prensibine
 uygun olarak odadaki yüzeylerde toz birikme-
sini de bariz bir şekilde azaltır, ayrıca filtre havayı
hayvan tüyleri, polenler ve tozlardan arındırdığı
için rahatsız etmeyen bir oda havası sağlar.

DH 30 VPR ve DH 60 VPR özellikle büyük odalar
veya salonlarda kullanılmak üzere tasarlanmış
ve bu nedenle yüksek bir sirkülasyon havası
kapasitesi sağlayan ve ortaya çıkan kuru havanın
ideal şekilde oda sirkülasyonunu sağlayan ba-
sınca karşı ekstra dayanıklı ve aynı şekilde sessiz
bir radyal fanla donatılmıştır. 

VPR serisinin tüm cihazları gibi iki model de
 sadece sağlam, toz boya kaplamalı sağlam bir
çelik sac konstrüksiyona sahip olmakla kalmaz,
aynı zamanda evaporatör ve kondenser, ek
 olarak bir polyester kaplamayla korozyona karşı
korunur.

DH-VPR serisi nem alıcı:

“Alman Malı” profesyonel kalite –W
Orijinal Trotec üretimi

Özel olarak pahalı teşhir parçaları, W
objeler ve taşınabilir malların değerini
 koruyacak şekilde tasarlanmıştır

Düşük sıcaklıklarda da yüksek W
nem alma kapasitesi

Aşınmaya karşı korumalı tasarımW

Otomatik higrostat kontrolü moduW

Profesyonel sıcak gazlı defrost otomatiğiW

Hava temizliği için entegre filtreW

0°C’den itibaren kullanılabilirW
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Özel renkler –
örneğin Racing yeşili

Özel renkler –
örneğin Gulf mavisi

Özel renkler –
örneğin Ferrari kırmızısı

Özel renkler –
örneğin çok parlak beyaz

Kişiye özel ön panel, 
Karbon

Kişiye özel ön panel,  altın
kaplamalı

Paslanmaz çelik 
ön panel

Özel renkler –
örneğin Bugatti mavisi

Tüm VPR nem alma cihazları ayrıca oda havası-
nın temizlenmesi için bir filtreyle donatılmıştır.
Kolayca erişilebilen filtre bölmesi sayesinde,
 kullanımı kolay yaylı kapaklarla filtre değiştirme
işlemi hızlı bir şekilde ve alet kullanılmadan
 gerçekleştirilebilir. Açılan bölme aracılığıyla
 higrostata da rahatça erişilebilir.

Her cihaz, otomatik yoğuşma suyu tahliyesiyle
sürekli çalışma için ayrıca, dört metrelik bir sevk
yüksekliğine göre tasarlanan ve böylece katlar-
dan bağımsız olarak tahliyeye olanak sağlayan
fabrikada entegre edilmiş bir yoğuşma pompa-
sıyla birlikte teslim edilir.

Bir Seri. Çok Sayıda olanak.
Tüm değeRli eşyalaR için en iyi iklim

Her zaman çarpıcı bir etki bırakır –
VPR ön paneller, standart modelden kişisel modellere kadar:

Tüm ön paneller zımpara-
lanmış paslanmaz çelik
 olarak veya istenen her
renkte boyada tedarik
 edilebilir. 

Ön paneller, kişiye özel
 model olarak ayrıca altın
kaplamalı veya karbondan
üretilmiş olarak teslim
 edilebilir.
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DH 15 VPR DH 30 VPR DH 60 VPR

Teknik bilgiler DH 15 VPR DH 30 VPR DH 60 VPR

Ürün no. 1.125.000.410 1.125.000.415 1.125.000.420

Nem alma kapasitesi bkz. Kapasite diyagramı bkz. Kapasite diyagramı bkz. Kapasite diyagramı

Voltaj [V] / Akım [A] 230 / 3,8 230 / 4,4 230 / 7,5

Başlangıç akımı [A] / Sigorta [A] 18 / 10 15,8 / 16 30 / 16

Elektrik bağlantısı (soket) CEE 7/7, uzunluk 2 m CEE 7/7, uzunluk 2 m CEE 7/7, uzunluk 2 m

Güç tüketimi [kW] 0,43 0,75 1,2

Isı kaybı ¹ [kW] 0,9 1,9 3,5

Soğutma gazı R-407C R-407C R-407C

Hava miktarı [m³/saat] 225 700 1.280

Ses seviyesi (3 m mesafede) [d(A)] 49 52 54

Sıcaklık çalışma aralığı [°C] 0 ila 40 0 ila 40 0 ila 40

Maks. bağıl nem çalışma aralığı [%] 90 90 90

Sevk yüksekliği yoğuşma pompası [m] 10 10 15

Sıcak gazlı defrost otomatiği Evet Evet Evet

Uzunluk x Genişlik x Yükseklik [mm] 395 x 829 x 339 280 x 787 x 690 280 x 1.255 x 690

Ağırlık [kg] ³ 47 57 90

Standart ön panel Çelik, beyaz toz boya kaplamalı (RAL 9010)

Aksesuar-sarf malzemesi DH 15 VPR DH 30 VPR DH 60 VPR

Hava filtresi Ürün no. 7.710.000.920 Ürün no. 7.710.000.925 Ürün no. 7.710.000.930

Yardımcı aksesuarlar DH 15 VPR DH 30 VPR DH 60 VPR

TFV 10 zemin kurutucu Ürün no. 1.510.003.021 Ürün no. 1.510.003.021 Ürün no. 1.510.003.021

DL200H iklim verisi kayıt cihazı Ürün no. 3.510.260.010 Ürün no. 3.510.260.010 Ürün no. 3.510.260.010

Opsiyonel olarak temin edilebilen donanım DH 15 VPR DH 30 VPR DH 60 VPR

Özel
 modeller 
ön panel

Paslanmaz çelik, zımparalanmış Ürün no. 1.125.000.411 Ürün no. 1.125.000.416 Ürün no. 1.125.000.421

Özel renk Boya, talep üzerine istenen renkte olabilir

Kişisel örn. altın kaplama, karbon vs. talep üzerine mümkündür

¹ 30 °C ve % 75 bağıl nemde; ² Standart ön panelle birlikte ağırlık, özel modellerde farklı olabilir
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Trotec End.Ürn.Tic.Ltd.Şti.

Oruçreis Mh. Giyimkent Cd.
14. Sok. No. 61
Giyimkent Sitesi
34235 Esenler - İstanbul
Türkiye

Tel. +90 212 4385655
Faks +90 212 4385651

info@trotec.com.tr
www.trotec.com/vpr

Trotec, klima ve hava teknolojileri
 alanında onlarca yıldır bir uzmandır.
 Uluslararası lider kuruluşlar gibi bireysel
kullanıcılar da ürünlerimize güveniyor.
 Birinci elden klima bilgi birikimi. 

Bu bilgiyi pahalı objeleriniz ve taşınır
 mallarınız için kullanıyoruz. Değerleri
 korumak ve değerlerini devam ettirmek
için. Müzelerde, galerilerde, kütüphane-
lerde ve klasik araba garajlarında. 


	01-TRT-ZGPB-VPRS-WM-TR_1
	02-TRT-ZGPB-VPRS-WM-TR_1
	03-TRT-ZGPB-VPRS-WM-TR_1
	04-TRT-ZGPB-VPRS-WM-TR_1
	05-TRT-ZGPB-VPRS-WM-TR_1
	06-TRT-ZGPB-VPRS-WM-TR_1
	07-TRT-ZGPB-VPRS-WM-TR_1
	08-TRT-ZGPB-VPRS-WM-TR_1



