
gaSteam
gasgestookte bevochtiger
voor bevochtiging met het 
hoogste rendement
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Gasgestookte bevochtiger voor toepassingen met 
hoge stoombehoeften
Betrouwbaarheid en een hoge thermische efficiëntie maken het mogelijk om de lage 
gaskosten als brandstof te benutten, terwijl energieverspilling wordt geminimaliseerd.

• Modellen met stoom 
capaciteiten van 45, 90, 150, 
180 and 300 kg/h (450 kg/h 
alleen buitenopstelling);

•  Modulerend van 25 tot 100% 
van de capaciteit (12.5% voor 
UG180 en UG300);

•  Maximale rendement en 
veiligheid dankzij de met 
een proportionele gasklep 
uitgeruste gasklep.

gaSteam is een groene oplossing door 
het gebruik van aardgas, een schone en 
economische energiebron.

gaSteam kan zowel met methaan als 
LPG werken zonder dat de brander 
verwisseld hoeft te worden door 
eenvoudig de brandercalibratie 
parameters te veranderen.

Veiligheid en certi� catie
gaSteam is uitgerust met diverse 
veiligheidsvoorzieningen en is ETL en 
CE gecertificeerd (door TÜV-DVGW); 
daarnaast is het vlamcontrolepaneel 

Hoog rendement  
Het doordachte ontwerp van de 
roestvaststalen warmtewisselaar, 
met een groot oppervlak zorgt 
voor een hoog rendement (94-96%) 
en een uitstekende weerstand tegen 
corrosie.

Nauwkeurigheid  
gaSteam is geschikt voor die 
toepassingen waar precisie verlangd 
wordt. Dankzij de continue modulatie 
van 25% (12,5% voor  UG180 en  
UG300) tot 100% (dit zorgt voor een 
nauwkeurigheid van ± 3% rond het 
instelpunt).

Eenvoudige installatie  
Het instellen van het toestel wordt 
vergemakkelijkt door een intuïtieve 
en eenvoudig gebruikersinterface 
die de gebruikers begeleidt bij het  
configureren van de instellingen van de 
bevochtiger.

Vergelijking tussen een traditionele  
elektrode bevochtiger en de gaSteam

Jaren

Gebruikte waarde: elektriciteit 0.15 €/kWh, calorische waarde gas 
31.75 Mj/m3, gaskosten 0.7 €/m3

gaSteam
traditionele elektrode bevochtiger
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AGA gecertificeerd. Dankzij de lage 
Nox uitstoot zijn de modellen UG045 
en UG090 klasse 5 gecertificeerd en 
de modellen UG180, UG300 en UG450 
klasse 4.

Energie besparing
De schatting is dat door gebruik te 
maken van gas in plaats van elektriciteit 
voor de productie van stoom, er onder 
normale condities, gemiddeld 70% 
bespaard wordt op de energierekening. 
Daarom is de gaSteam de ideale keus 
voor die toepassingen waar vele uren 
per dag stoom benodigd is zodat er 
aanzienlijk op de operationele kosten 
bespaard wordt. Hierdoor ontstaat er 
een zeer snelle terugverdientijd op de 
investering. 



±3%

Unieke eigenschappen van de gaSteam

Het vernieuwde assortiment introduceert aanzienlijke innovaties zowel voor de 
hardware als voor de besturings- en beheerfuncties.

Warmtewisselaar
Het exclusieve ontwerp van de 
warmtewisselaar zorgt voor een 
hoog rendement  (94- 96%) en 
eenvoudig onderhoud. Vervaardigd van 
roestvaststaal, zorgt het voor een lange 
levensduur met elk soort water.

Binnen en buitenopstellingen
Naast de traditionele binnen-
versie is er ook een buiten- versie 
(ETL gecertificeerd) voor installatie 
buitenshuis (-20 tot 45°C).  Deze laatste 
versie elimineert het gebruik van gas 
in het gebouw en kan ook worden 
toegepast als er inpandig geen ruimte 
beschikbaar is.  De basis is verhoogd om 
stagnatie van water tegen te gaan en 
om het gebruik van een vorkheftruk te 
vergemakkelijken.

Veiligheid en vlamregeling
Het controlesysteem, aangesloten op 
het elektrische paneel, detecteert de 
vlam, om maximale betrouwbaarheid 
en veiligheid te garanderen. Daarnaast 
zorgt het, indien nodig, voor 
automatische herontsteking of het 
sluit het veiligheidsventiel door een 
alarmsignaal te verzenden.

Stoomverdeling
gaSteam kan worden gebruikt 
om, middels stoomlansen, in een 
luchtkanaal/LBK te bevochtigen. In 
combinatie met de uitblaaskap  van 
CAREL, kan er ook rechtstreeks in een 
ruimte worden bevochtigd. In de 
meest kritische toepassingen, voor 
maximale prestaties is de ultimateSAM, 
het hoogrenderende verdeelsysteem, 
de ideale partner voor de gaSteam. Dit 
garandeert de volledige stoom absorptie 
binnen slechts een paar centimeter, 
terwijl er gelijktijdig slechts een 
minimale hoeveelheid condens ontstaat. 
Met behulp van de speciale  wandmodel 
mondstukken, kan de  gaSteam ook 
worden gebruikt voor het genereren van 
stoom in stoombaden.

ultimateSAM

Uitblaaskap

Stoomlansen

Eenvoudig onderhoud
gaSteam kan worden gebruikt met 
leidingwater, wat leidt tot ophoping 
van kalkaanslag. De boiler is echter zo 
ontworpen dat het kalk zich onderin kan 
ophopen, zonder de warmtewisselaar 
te beïnvloeden en zodoende het 
routineonderhoud voor het ontkalken 
eenvoudiger te maken. Indien nodig 
kan men de onderzijde van de boiler 
eenvoudig openen voor reiniging. Het 
gebruik van gedemineraliseerd water 
reduceert het periodiek onderhoud en 
zorgt ervoor dat het toestel minder vaak 
uit bedrijf genomen hoeft te worden.

Nauwkeurigheid rond 
de ingestelde 

relatieve vochtigheid



Ongekende gebruikerervaring en connectiviteit

gaSteam is vanuit alle oogpunten volledig opnieuw ontworpen met hardware en 
software eigenschappen die uniek zijn in de markt

Beheer de site eenvoudig 
en effectief: houd de status 
van het systeem onder 
controle en optimaliseer de 
onderhoudsplanning

Water Treatment System
CAREL heeft een serie omgekeerde osmose water 
behandelsystemen ontwikkeld, special voor 
het gebruik met zijn assortiment bevochtigers. 
WTS is ideaal om de werking van de gaSteam te 
maximaliseren. Ze zijn verkrijgbaar in een compacte 
uitvoering in capaciteiten van 12 – 60 l/h en in een 
grote uitvoering tot 1.200 l/h.

Touch screen
pGDX is het nieuwe touch screen 
dat een nieuwe standaard in 
gebruikerservaring zet.
Eenvoudige navigatie en direct 
beschikbare informatie maken het 
efficiënt en plezierig in gebruik. 
Ontworpen om het beheer van de 
bevochtiger te vereenvoudigen, zelfs 
voor minder ervaren gebruikers.
Tevens krijgt het gamma van de 
gaSteam tegelijkertijd een vleugje 
elegantie en biedt het ongekende 
technologie.



c.pHC regelaar
De gaSteam elektronische regelaar, 
c.pHC genaamd, is door CAREL 
ontworpen en ontwikkeld voor 
eenvoudig inbedrijfstelling,  installatie 
en gebruik, om snel uitstekende 
prestaties te verkrijgen. De twee 
versies van de gaSteam delen, ondanks 
dat ze verschillen in termen van de 
gewenste toepassing, enkele belangrijke 
basisfuncties zoals:

 Inbedrijfstellingswizzard
Makkelijke en snelle begeleide 
configuratie van de parameters van 
de bevochtiger voor een eenvoudige 
installatie.

 Modulerende maximaalsensor
Ter voorkoming van condensvorming in 
het kanaal of de LBK.

 Supervision
Standaard zijn de toestellen uitgevoerd 
met Modbus®, BACnet™ en CAREL 
communicatie protocollen beschikbaar 
via de  GBS seriële poort en Modbus®, 
BACnet™ ook via de Ethernet poort.

 Voorverwarming
Houdt het water in de boiler op 
een door de gebruiker in te stellen 
temperatuur voor een directe opstart 
zodra er stoomvraag is. 

 tERA gereed
Deze service kan worden ingeschakeld 
via de Ethernet aansluiting voor toezicht 
en controle van het toestel op afstand.

Waarom gedemineraliseerd water?
• minimaal onderhoud, geen kalkvorming in de 

bevochtiger;
•  maximale hygiëne gegarandeerd, extra 

zekerheid door de UV lamp;
•  compacte oplossing, makkelijke installatie.

Webserver
Met behulp van een eenvoudige 
web-browser kan, via de ingebouwde 
web server, het bevochtigingssysteem 
worden gecontroleerd en 
geconfigureerd vanaf een met het lokale 
netwerk verbonden PC of tablet.

 Cloud based monitoring
Twee jaar toegang tot de tDisplay 
externe bewakingsservice is een 
belangrijke optie, die zonder extra 
kosten bij de gaSteam inbegrepen is. 
Door tDisplay in te schakelen via de 
Ethernet- of UMTS-verbinding, kunnen 
gebruikers op afstand bewaken en 
communiceren
met het toestel. Op elk moment is er 
toegang tot gegevens over de werking 
van de unit vanuit de cloud.

Controle functies

Continue modulatie 25-100% (12,5-100% voor 180 en 300 kg/h units)
Ingebouwde regeling (sensoren niet 
inbegrepen)

rv of temperatuur

Proportioneel of extern signaal l

Maximaalsensor ondersteund l

Vrijgave op afstand l

Alarm relais l

regelsignalen (sensor of externeregelaar) 0 tot 10 V; 0 tot 1 V; 2 tot 10 V; 0 tot 20 mA; 4 tot 20 mA
Supervisor (via RS485 and Ethernet) l

l standaard
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gaSteam - belangrijkste toepassingen

gaSteam is perfect geschikt voor industriële en commerciële toepassingen met 
middelgrote bevochtigingsvraag.

Hoogrenderende 
stoomlansen gaSteam binnenopstelling

Stoom heeft een hoog 
absorptievermogen in de lucht, 
waardoor het de ideale oplossing is 
waar minder ruimte beschikbaar is voor 
bevochtiging. gaSteam bevochtigd 
isothermisch en benut , vergeleken 
met elektriciteit de lage kosten van gas. 
Als de spuitcabine al een gasbrander 
gebruikt, heeft dit het voordeel dat u de 
bestaande gasleiding kunt exploiteren.

Verf spuitcabines
Het verminderen van condensatie in 
het stoom afgifte netwerk levert over 
de lange termijn een substantiële 
energiebesparing op. Daarom heeft 
CAREL zijn assortiment stoomverdelers 
uitgebreid met een nieuw 
hoogrenderende stoomlans welke 
condensatie met 20% vermindert in 
vergelijking met een standaard lineaire 
verdeler.

Vergeleken met 
standaard 

stoomlansen

Condens 
reductie

Modulerende 
maximaalsensor 
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Control probe

Ziekenhuizen

Vergeleken met 
standaard 

verdeelsystemen

Condens 
reductie

Deze sensor is een veiligheidsapparaat 
dat stroomafwaarts van de 
druppelafscheider is geplaatst 
om condensatie in het kanaal te 
voorkomen. De modulerende werking 
vermindert de stoomproductie bij 
het naderen van de grenswaarde, 
om de continuïteit van de service 
te garanderen en downtime te 
voorkomen.

gaSteam buitenopstellingultimateSAM

ultimateSAM

WTS Large

Dankzij de vele geavanceerde functies 
van de c.phc-controller, zoals back-up 
en rotatie, kan gaSteam zorgen voor de 
hoogste servicecontinuïteit, essentieel 
in een “missiekritieke” toepassing zoals 
een zorginstelling. Geavanceerde 
connectiviteit met het lokale netwerk
(webserver) en de externe supervisor 
(cloud) stelt onderhoudspersoneel in 
staat om alarmmeldingen op afstand 
te ontvangen, de status van de unit te 
controleren en snel actie te ondernemen 
of zelfs te anticiperen op problemen,
waardoor stilstand van de unit tot het 
minimum wordt beperkt.

ultimateSAM
Dit is CAREL’s eersteklas CAREL 
verdeelsysteem, gebouwd met een 
isolatiesysteem om condensatie, 
vergeleken met een standaard 
verdeelsysteem, met 30% te 
verminderen. Het garandeert een hoge 
absorptie-efficiëntie, zelfs in extreem 
kleine ruimtes.
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Via dell’Industria, 11 
35020 Brugine - Padova (Italy)
Tel. (+39) 0499 716611 
Fax (+39) 0499 716600
carel@carel.com 

Headquarters ITALY
ALFACO POLSKA - www.carel.pl
CAREL Asia - www.carel.com
CAREL Australia - www.carel.com.au
CAREL Central & Southern Europe - www.carel.com
CAREL Czech & Slovakia - www.carel.com
CAREL Deutschland - www.carel.de
CAREL China - www.carel-china.com
CAREL France - www.carelfrance.fr 
CAREL Korea - www.carel.com
CAREL Ibérica - www.carel.es
CAREL Ireland - www.carel.com
CAREL Italy - www.carel.it

CAREL India - www.carel.in
CAREL Japan - www.carel-japan.com
CAREL Mexicana - www.carel.mx
CAREL Middle East - www.carel.com
CAREL Nordic - www.carel.com
CAREL Russia - www.carelrussia.com
CAREL South Africa - www.carelcontrols.co.za
CAREL Sud America - www.carel.com.br
CAREL Thailand - www.carel.com
CAREL Turkey - www.carel.com.tr 
CAREL U.K.  - www.careluk.co.uk
CAREL U.S.A. - www.carelusa.com

For more information

To the best of CAREL INDUSTRIES S.p.A. knowledge and belief, the information contained herein is accurate and reliable as of the date of publication. However, 
CAREL INDUSTRIES S.p.A. does not assume any liability whatsoever for the accuracy and completeness of the information presented without guarantee or 
responsibility of any kind and makes no representation or warranty, either expressed or implied. A number of factors may aff ect the performance of any products 
used in conjunction with user’s materials all of which must be taken into account by the user in producing or using the products. The user should not assume 
that all necessary data for the proper evaluation of these products are contained herein and is responsible for the appropriate, safe and legal use, processing 
and handling of CAREL’s products. The Information provided herein does not relieve the user from the responsibility of carrying out its own tests, and the user 
assumes all risks and liabilities related to the use of the products and/or information contained herein. © 2018 CAREL INDUSTRIES S.p.A. All rights reserved.
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Speci� caties UG045* UG090* UG150* UG180* UG300* UG450* 

Hoofdeigenschappen
Stoomproductie (kg/h) 45 90 150 180 300 450
Voeding 230 Vac 50 Hz (ver. UG***YD004)/ 115V 60 Hz (ver. UG***Y1104)
Energieverbruik (W) 180 250 260 385 400 660
Stoomuitlaatdruk (Pa) 0 tot 2000
Stoomaansluiting (Ø mm) 2x40 2x40 1x80 4x40 2x80 3x80
Gasaansluiting 1x1”G 1x1”G 1x1”G 1x1” 1/4G 1x1” 1/4G 1x1” 1/4G
Werkcondities Binnen-versie:   1 tot 40°C (33 tot 104 F); 10-90% rv. niet condenserend 

Buiten-versie: -20 tot 45°C (33,8 tot 113 F); 10-90% rv niet condenserend
Opslagcondities -10T70°C, 5 to <95% rv niet condenserend
Beschermingsgraad Binnen-versie: IP20

Buiten-versie: IAS 12-94
Certifi cering CE, ETL (UL998), TÜV en AGA.

In aanvulling op de buitenversie: ETL in overeenstemming met IAS standaard (no. 12-94) voor 
buiteninstallaties

Watertoevoer
Aansluiting 1x3/4”G uitwendig 2x3/4”G 

uitwendig
Temperatuur (°C) 1T40
Waterdruk (MPa - bars) 0.1 tot 0.8 - 1 tot 8
Benodigde hoeveelheid (l/m) 18 (4.76 US gall/min)

Waterafvoer
Aansluiting (Ø mm) 50
Temperatuur (°C) <100
Hoeveelheid (l/m) 22.5

(*) gaSteam kan werken met compleet gedemineraliseerd water (0°dH). Indien men onthardwater gebruikt dient men de minimale hardheid 
te hanteren zoals vermeld in de desbetreff ende handleiding.

U G _ _ _ H D _ 0 4

voeding
D= 230 Vac 1ph
1= 115 V 1ph

land:
0= EU markt  (50 Hz drain pump) 
1= VS markt ( 60 Hz drain pump)

Nummeropbouw

Stoomcapaciteit:
045= 45 kg/h
090= 90 kg/h
150= 150 kg/h
180= 180 kg/h
300= 300 kg/h
(450= 450 kg/h)

type regelaar: 
H  = binnenopstelling 
Y  =  buitenopstelling

NB: niet alle combinaties 
zijn mogelijk.
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