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Pro maximální požitek

Všechno dobře viditelné, všechno pod kontrolou! Snadná
manipulace, jasný ovládací prvek s ukazateli množství vody,
teploty a relativní vlhkosti …
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Chrání Vaše exkluzivní
položky

 Humidor Klima je originální způsob skladování doutníků. Kombinuje
vysokou úroveň optických vlastností s inovativní klimatizační
technologií a tak nenechá žádné přání nesplněné.

Optické vlastnosti
Vysoce kvalitní vnější povrchová úprava se vzhledovými
vlastnostmi ušlechtilého mahagonu v kombinaci s vnitřkem
vykládaným světlým cedrovým dřevem upoutá pozornost každého
návštěvníka na  Humidor Klima. Humidor upoutá pozornost
v jakémkoliv prostoru a ušlechtilé doutníky prezentuje v tom
správném světle.

Funkce
Humidor Klima má kompletní jednotku pro kontrolu nad klimatem
s chlazením, zvlhčováním a ventilací, která je centrálně řízena
elektronikou. Po zadání požadovaných hodnot řídící jednotka
přebírá kontrolu nad klimatem uvnitř a chladí, zvlhčuje nebo větrá
podle aktuální potřeby. Cílem je dosáhnout stálého klimatu pokud
možno bez výkyvů. Díky dlouholetému testování a zkušenostem
z oblasti technologií pro kontrolu klimatu a výroby humidorů a
rovněž díky užití nejmodernější měřící a regulační technologie jsme
schopni dosáhnout skutečně stabilního klimatu v humidoru

Nejmodernější měřící a regulační technologie prokazatelně
zaručuje stabilní hodnoty klimatu uvnitř humidoru. Zde je
zobrazeno kontrolní hodnocení ve 30 denním testu měřícím
zařízením OPUS 10.
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Řízení klimatu
Řízení klimatu se provádí pomocí čidel teploty a vlhkosti. Vše je
pod kontrolou – centrální řídící jednotka sleduje pomocí čidel
uvnitř humidoru aktuální klima, hodnoty srovnává s požadovanými
hodnotami a provádí nezbytná opatření jako je chlazení,
zvlhčování nebo ventilace.

Chlazení
Chlazení s širokým rozsahem – chladný vzduch je rovnoměrně
rozmístěn uvnitř celého humidoru. O to se postará chladící zařízení
na zadní straně skříně a ventilátor. Díly vytvářející teplo jsou
konstrukčně odděleny od zbytku humidoru tak, že žádné zbytkové
teplo se nemůže dostat dovnitř skříně. Celý systém je
optimalizovaný a potřeba energie se drží na minimu – k tomu
pomáhá kvalitní izolace vnějších stěn a izolační sklo v předních
dveřích.

Zvlhčování
Zvlhčovač je přítel každého doutníku – doutníky jsou uchovávány
v podmínkách s nejvyváženějším zvlhčováním. Použití filtračního
média v nádrži na vodu vytváří největší možný odpařovací povrch.
Vzduch je pak veden přes odpařovací povrch pomocí ventilátoru a
dále převeden do humidoru. Použití cedrového dřeva podporuje
stabilitu vnitřního klimatu, protože cedrové dřevo je má velmi
dobrou schopnost uchovávat vlhkost.

Ventilace
Ventilace zajišťuje čerstvý vzduch pro Vaše doutníky – pomocí
vestavěného ventilačního systému jsou doutníky zásobovány
čerstvým vzduchem a zároveň je zajištěna ochrana před
nadměrným zvlhčením, protože vlhký vzduch je odvětráván ven. Tři
ventilátory a klimatizační šachta v zadní části humidoru distribuuje
vzduch v celém humidoru a zajišťuje tak dostatečnou cirkulaci
stabilní klima v humidoru. Výsledkem pak je, že všechny doutníky
jsou rovnoměrně chlazeny, zvlhčovány a větrány.
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Ovládací panel

 Ovládací panel umožňuje provést všechna potřebná nastavení
požadovaných hodnot klimatu uvnitř humidoru. Panel je přehledný
s jednoduchým intuitivním ovládáním. Kromě toho zobrazuje
aktuální hodnoty klimatu v humidoru a varuje uživatele v případě,
kdy je třeba doplnit vodu do nádrže. Tak máte všechno na očích a
pod kontrolou.
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Tradice zavazuje

Humidory jsou absolutně nezbytné pro skladování doutníků
Doutníky mohou velmi rychle vyschnout, ztratí své aroma a v naší
středoevropské klimatické zóně mohou snadno zhořknout. Chcete-
li zachovat kvalitu svých doutníků (aroma, způsob spalování…) na
delší dobu, budete zcela jistě muset použít humidor, protože bez
něj se neobejdete. V dobrém humidoru můžete skladovat doutníky
po dobu 10 až 15 let. V podstatě i suché doutníky se po uskladnění
v dobrém humidoru za několik týdnů revitalizují, protože postupně
absorbují ideální množství vlhkosti.

Doutníky milují konstantní klima. Vlhkost kolem 75% a teplota
přibližně 20°C jsou obecně považovány za ideální podmínky pro
skladování doutníků.

Brune jako renomovaný výrobce zařízení pro úpravu vzduchu,
zejména pro muzea, pracuje již přes 70 let.

Tento úspěch není náhoda – naše technické znalosti, materiál a
kvalita zpracování, desetiletími získané zkušenosti vášeň pro dobré
výrobky mluví sama za sebe. Tudíž pokud pečujeme o toto
umělecké dílo – „doutník“, lze to považovat pouze za naše trvalé
úsilí. To je důvod, proč jsme měli zájem sloučit radost, estetické
kouzlo a bezpečnost v jednom zařízení … s nejnovější technologií a
nádherným designem.
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Technické údaje

Vhodný pro kapacitu do cca 1200 doutníků.

Technické údaje – klimatická jednotka
Napájení V/50 Hz 230
Příkon W cca 160
Teplota – rozsah regulace °C 18-22
Vlhkost – rozsah regulace % RH 40-80
Zásobník na vodu l cca 8

Rozměry – klimatizovaná skříň
Vnější rozměry (šxhxv) cm 74 x 48 x 173
Rozměry police cm 64 x 31

Materiál – standardní model
Exteriér z mahagonu
Interiér z nelakovaného cedrového dřeva včetně 4 vložených
oddělovačů

Cena

Humidor Klima

Standardní verze

CZK
(bez DPH)

111.517,-

Humidor Klima

Standardní verze + osvětlení

CZK
(bez DPH)

134.352,-
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