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Samenvatting

Voor de bestrijding van stengelaaltjes (Dity/enchus dipsach geldt het advies om voorafgaand aan de
warmwaterbehandeling van 4 uur 47°C de bollen 1 week te bewaren bij 30°C ter voorkoming van schade
door de warmwaterbehandeling. Deze bewaring heeft echter als nadeel dat de stengelaaltjes ongevoeliger
worden voor de warmwaterbehandeling en dat ze kunnen gaan uitdrogen en aaltjeswol kunnen vormen. Om
dit te voorkomen moeten de bollen voorafgaand aan de warmwaterbehandeling 24 uur worden
voorgeweekt. Voorweken is een zeer effectieve behandeling om ingedroogde stengelaaltjes te activeren,
maar kent als behandeling enkele problemen. In de praktijk is het vrijwel onmogelijk om de grote
hoeveelheid bollen gedurende 24 uur voor te weken. Het praktische advies is daarom 4 uur dompelen en
daarna de bollen nog 20 uur nathouden. Het nathouden wordt door de bedrijven op verschillende wijzen
uitgevoerd, waarbij soms toch weer enige droging optreedt, mede omdat de bollen vooraf bewaard zijn bij
30°C. Bekend is dat de bestrijding minder goed is na korter voorweken. Er wordt aangenomen dat de
bestrijding door de warmwaterbehandeling minder goed zal zijn als de bollen weer drogen na kort
voorweken. Om drogen te voorkomen wordt ook wel gewerkt met een regeninstallatie boven de kisten.
Hierbij kan echter water onderuit de kisten lopen waardoor stengelaaltjes verspreid kunnen worden. Ook
kan een middel, dat aan het voorweekwater is toegevoegd ter voorkoming van een Fusariumverspreiding,
uit de kist lopen.
In dit project is onderzocht of de bollen met behulp van koud-stomen na het kort dompelen goed
natgehouden kunnen worden. Ten tweede is onderzocht of de aaltjesdoding door de warmwaterbehandeling
na dompelen gevolgd door bewaring met koud-stomen beter is dan na dompelen gevolgd door bewaring
zonder koud-stomen en of de dompelduur dan verkort kan worden van 4 uur naar 15 minuten. De koudstoominstallatie is op een aantal bedrijven in gebruik bij het pelrijp maken van tulp en zou dan tevens voor
het nathouden van narcissen kunnen worden ingezet.
In dit onderzoek is gebleken dat koud-stomen met de B-Misty® een geschikte methode is om 4 uur
voorgeweekte, met stengelaaltjes besmette bollen, goed nat te houden tot de warmwaterbehandeling. Om
te voorkomen dat stengelaaltjes en middelen op de vloer terechtkomen, moet wel voorzichtig gedoseerd
worden.
In dit onderzoek is de bestrijding bepaald door de behandelde stengelaaltjeszieke bollen in een mistkamer
te zetten en de overleving met een microscoop te bepalen en niet zoals gebruikelijk door 2 jaar opplant.
Na een warmwaterbehandeling van 4 uur 47°C werd alleen overleving van stengelaaltjes gevonden bij 15
minuten voorweken en bewaring tot de warmwaterbehandeling zonder koud-stomen. Bij deze
warmwaterbehandeling in combinatie met koud-stomen was er geen overleving.
Na een warmwaterbehandeling van 4 uur 43°C (opgenomen om meer kans te hebben op overleving en
daarmee op eventuele verschillen tussen de behandelingen in de bestrijding als gevolg van de wijze van
voorweken) werd wel vaak overleving gevonden. De doding van de stengelaaltjes was daarbij altijd meer
dan 99%. In dit onderzoek werden aanwijzingen gevonden dat de bestrijding van de stengelaaltjes bij deze
warmwaterbehandeling, na voorweken gevolgd door bewaring met koud-stomen vaker iets beter was dan
bewaring zonder koud-stomen, maar dit kon dit niet statistisch significant worden aangetoond. Ook kon niet
worden aangetoond dat de bestrijding na 4 uur voorweken beter was dan 15 minuten voorweken, in
tegenstelling tot de verwachting. De bollen die gedeeltelijk waren gedroogd gaven niet meer overleving van
aaltjes te zien. Er zijn in dit onderzoek te weinig data verkregen om betrouwbaar aan te tonen dat de
dompelduur verkort kan worden van 4 uur naar 15 minuten, in combinatie met bewaring met koud-stomen.
Met de B-Misty® kunnen de bollen dus wel goed natgehouden worden, maar over de effecten op de doding
van de stengelaaltjes kunnen geen harde uitspraken worden gedaan.
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Inleiding

Het stengelaaltje (Ditylenchus dipsach is een quarantaineorganisme dat veel voorkomt in narcis. Een
geconstateerde aantasting heeft verregaande gevolgen voor grond en partij. Alle narcissen krijgen een
onderdrukkende voorbehoedende warmwaterbehandeling voor het planten. Bij geconstateerde aantasting is
men verplicht een zwaardere warmwaterbehandeling toe te passen die ook meer kans op schade geeft.
Voor de bestrijding van stengelaaltjes geldt het advies om voorafgaand aan de warmwaterbehandeling van
4 uur 47°C de bollen 1 week te bewaren bij 30°C om kookschade te voorkomen. Deze bewaring heeft
echter als nadeel dat stengelaaltjes ongevoeliger worden voor de warmwaterbehandeling en dat
stengelaaltjes kunnen gaan uitdrogen en aaltjeswol kunnen vormen. Daarom moeten de bollen voor de
warmwaterbehandeling 24 uur worden voorgeweekt. Voorweken is een zeer effectieve behandeling om
ingedroogde stengelaaltjes te activeren, maar kent als behandeling echter enkele problemen. In de praktijk
is het vrijwel onmogelijk om de grote hoeveelheid bollen gedurende 24 uur voor te weken. Het praktische
advies is daarom 4 uur dompelen en daarna de bollen nog 20 uur nathouden. Het nathouden geschiedt
door de bedrijven op verschillende wijzen, waarbij soms toch weer enige droging optreedt, mede omdat de
bollen warm en ingedroogd zijn door de bewaring bij 30°C. Bekend is dat de bestrijding na korter
voorweken minder goed is. Er wordt aangenomen dat de bestrijding door de warmwaterbehandeling minder
goed zal zijn als de bollen weer drogen na kort voorweken. Om drogen te voorkomen wordt ook wel
gewerkt met een regeninstallatie boven de kisten. Hierbij kan water onderuit de kisten lopen waardoor
stengelaaltjes verspreid kunnen worden. Ook kan een middel, dat aan het voorweekwater is toegevoegd ter
voorkoming van een Fusariumverspreiding, uit de kist lopen.
De vraag is gesteld of het vochtighouden van de bollen met behulp van koud-stomen genoemde problemen
kan voorkomen. De koud-stoominstallatie is op een aantal bedrijven in gebruik bij het pelrijp maken van tulp
en zou dan tevens voor dit doel kunnen worden ingezet.
Doel van dit onderzoek was het vaststellen of koud-stomen een geschikte methode is om kort
voorgeweekte, met stengelaaltjes besmette bollen, goed nat te houden tot de warmwaterbehandeling.
Tevens werd vastgesteld of na koud-stomen de bestrijding van de stengelaaltjes door de aansluitende
warmwaterbehandeling beter was dan na niet koud-stomen, waarbij weer enige uitdroging plaatsvond.
Daarbij werd nagegaan of de nu geadviseerde periode van minimaal 4 uur dompelen verkort kon worden tot
15 minuten mits de resterende tijd tot 24 uur koud-stomen werd toegepast. Hierdoor zou de
voorweekbehandeling praktisch nog beter uitvoerbaar zijn.
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Materiaal en methode

Zwaar door stengelaaltjes aangetaste narcissenbollen (Ice Follies) zijn een week bij 30°C bewaard en
daarna 15 minuten of 4 uur voorgeweekt in water. Ter voorkoming van verspreiding van Fusarium is aan het
voorweekwater en aan het kookwater een ontsmettingmiddel toegevoegd. Na het voorweken zijn de bollen
gedurende de resterende periode (dompelen + nathouden totaal 24 uur) bewaard in een bewaarcel bij 23°C
waarbij uitdroging mogelijk was, of bewaard in een cel bij 23°C met een koudstoominstallatie ("B-Misty®",
foto 1). De B-Misty® produceert zeer fijne druppels en deze zijn door de bollen geblazen. Voor meer
informatie over de B-Misty® zie bijlage.
De aaltjeszieke bollen (per herhaling 3 bollen) zijn zowel midden in een krat tussen andere narcissen (Tête-àTête) geplaatst, als bovenop tussen andere narcissen geplaatst om een verschil in uitdroging te verkrijgen.
Voor de proefopstelling zijn 3 leliekratten met narcissen opgestapeld op een pallet en rondom ingeseald ter
nabootsing van een palletkist. Het koud-stoom werd door een ventilator via de (grotendeels afgesloten)
pallet door de kratten geblazen (foto 3). Na 24 uur "voorweken" zijn de bollen gekookt gedurende 4 uur bij
47°C of 4 uur 43°C. Het advies ter bestrijding van stengelaaltjes is 4 uur 47°C, maar omdat niet bekend is
hoe gevoelig de gebruikte stengelaaltjespopulatie is voor een warmwaterbehandeling is ook gekozen voor
een lagere temperatuur om mogelijke verschillen beter te kunnen zien. Behandelingen zijn uitgevoerd in 3
herhalingen.
De bollen zijn 25 oktober 2006 "voorgeweekt" en 26 oktober gekookt. De late datum was een gevolg van
het moment van toezegging voor het onderzoek, beschikbaarheid van aaltjeszieke bollen en
beschikbaarheid van de B-Misty®. De aanvankelijk beschikbare aangetaste bollen werden gedurende de
bewaring zo zwaar aangetast dat vele niet meer bruikbaar waren en uit de praktijk deels nieuwe moesten
worden gehaald. Op de bollen was ook aaltjeswol aanwezig.
De doding van de stengelaaltjes is bepaald door de aangetaste bollen na de warmwaterbehandeling in
stukjes te snijden en in een mistkamer te plaatsen. De nog levende aanwezige aaltjes zijn met behulp van
een microscoop geteld.
De mate van uitdroging is bepaald door van alle kratten met bollen het gewicht te bepalen na uitdruipen na
dompelen en vervolgens weer na bewaring in een cel met of zonder koud-stoom, kort voor de
warmwaterbehandeling. De aaltjeszieke bollen zijn niet apart gewogen.

koud-stoom

koudstoom

bufferbollen
000 aaltjeszieke bollen tussen bufferbollen
Figuur 1. Proefopstelling bij onderzoek koud-stoombehandeling.
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Tabel 1. Behandelingsschema:
behandelingsnummer
wwb
4 uur 47°C

wwb
4 uur 43°C

duur

20 uur

dompelen

nathouden

plaats in kist

4 uur

standaardcel

hart van de kist

1

2

4 uur

standaardcel

bovenin de kist

3

4

4 uur

koud-stomen

bovenin de kist

5

6

15 min

standaardcel

hart van de kist

7

8

15 min

koud-stomen

hart van de kist

9

10

15 min

standaardcel

bovenin de kist

11

12

15 min

koud-stomen

bovenin de kist

13

14

Foto 1. De B-Misty® opgesteld buiten de cel
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Foto 2. Instroom van koud-stoom in de cel

10

Foto 3. Geïmproviseerde palletkistopstelling

Foto 4. Koud-stoom toepassing

Foto 5. Overzicht koud-stoomcel

Foto 6. Zicht in cel bij continue toepassing koudstoom
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Resultaten

3.1

Resultaten nathouden

De B-Misty® heeft gedurende de gehele periode (24 uur) onafgebroken aangestaan. Daardoor werd veel
water in de cel gebracht. In de cel hing continu een mist. De vloer stond onder water en uit de "palletkisten"
droop water.
Uit de gewichtsbepalingen (tabel 2) en het daaruit berekende percentage gewichtsvermindering bleek dat
de bollen meer gewicht verloren na een 4 uur voorweken dan na 15 minuten voorweken. De bollen verloren
ook minder gewicht indien de bollen in de cel met koud-stoom hadden gestaan. De kratten die 15 minuten
gedompeld waren namen door de koud-stoombehandeling zelfs meer water op. Bij de 4 uur gedompelde
bollen nam het gewicht ook in de koud-stoomcel iets af. Blijkbaar waren de bollen na 15 minuten nog niet
volledig verzadigd van water. Er is geen opname van water bepaald na 15 minuten of 4 uur dompelen. De
indruk bestond dat de bollen van Tête-à-Tête die lang (van juli tot oktober) warm waren bewaard iets
uitgedroogd waren en veel water opnamen. De bollen dreven soms nog na 15 minuten maar niet na 4 uur.
Tussen de bovenste, middelste en onderste krat was geen duidelijk verschil in gewichtsafname
waarneembaar. Wel viel op dat de bovenkant van de bovenste bollen er in de standaardcel droger uitzag en
ook droger aanvoelde. De onderkant van die bollen was wel nog nat. Dit verschil werd in de
gewichtsbepalingen van de hele kratten niet teruggevonden.
Tabel 2. De gewichtsafname (%) tussen dompelen en koken, onder invloed van de dompelduur en de wijze

dompelduur
15 min
4 uur
gemiddeld

3.2

% gewichtsvermindering
bewaarcel tot koken
standaard
koud-stomen
3,1
-0,8
3,8
1,1
3,4
0,2

gemiddeld
1,1
2,4
LSD 1,2

Resultaten bestrijding

Enkele bollen werden vooraf 15 minuten voorgeweekt, 24 uur natgehouden en vervolgens 4 uur in water
van kamertemperatuur "gekookt" om het aantal aaltjes in besmette bollen te bepalen. In het voorweekwater
en "kook"water werden tot enkele duizenden stengelaaltjes per bol aangetroffen. Daarna bleken er in die
bollen nog tussen 5.000 en 30.000 stengelaaltjes per bol aanwezig waren, met een gemiddelde van ca.
15.000 stuks. Het gemiddeld totaal aantal stengelaaltjes dat in dit onderzoek moest worden bestreden was
met drie bollen per herhaling dus ca 45.000.
De bestrijding door de warmwaterbehandelingen was 99 tot 100%, zoals blijkt in tabel 3.
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Tabel 3. Aantal overlevende stengelaaltjes per herhaling onder invloed van de dompelduur, de bewaring
tussen dompelen en de warmwaterbehandeling (wwb) bij 2 temperaturen en de plaats in de "palletkist".

dompelduur
4 uur
4 uur

bewaarcel
tot wwb
standaard
standaard

wwb 4 uur 47°C
plaats in
herhaling
"palletkist"
a
b
0
0
in het hart
bovenin/op
0
0

4 uur
15 minuten
15 minuten
15 minuten

koud-stomen
standaard
koud-stomen
standaard

bovenin/op
in het hart
in het hart
bovenin/op

0
0
0
0

15 minuten koud-stomen bovenin/op

0

LSD

wwb 4 uur 43°C
herhaling3
a
b
3
5
0
0

c
0
0

0
0
0
0

0
26
0
0

0
117
1
27

0

0

405

ns

c
40
94

5
8
0
22

13
10
0
53

0

2

ns

Duidelijk was dat een warmwaterbehandeling van 4 uur 47°C een betere doding gaf dan een
warmwaterbehandeling van 4 uur 43°C. Alleen bij één van de herhalingen van de behandeling 15 minuten
dompelen en bewaring in een standaard cel in het hart van de kist, werden levende aaltjes gevonden.
Bij de warmwaterbehandeling van 4 uur 43°C kwam in 15 van de 21 gevallen overleving voor en was
daarmee veel slechter dan 4 uur 47°C. Geen enkele behandeling bij 4 uur 43°C was in alle herhalingen vrij
van levende aaltjes.
Statistisch konden er geen verschillen worden aangetoond doordat de spreiding in overlevende aaltjes erg
groot .Bij 15 minuten dompelen van aaltjeszieke bollen die bovenin/op de kist lagen in de cel met koudstomen gaf in twee herhalingen geen of slechts 2 (=ca. 0,004%) levende alen te zien, maar in de derde
herhaling het hoogste aantal levende aaltjes in dit hele onderzoek (405 = ca. 0,9%).
Bij vergelijkbare behandelingen gaf 4 uur voorweken wel iets vaker betere resultaten dan 15 minuten
dompelen en ook de bewaring met koud-stomen gaf iets vaker een beter resultaat dan niet koud-stomen,
zonder dat deze uitspraken statistisch konden worden aangetoond. Met koud-stomen werden op één geval
na bij overleving meestal wel lage aantallen overlevende aaltjes gevonden.
De plaats van de bollen had geen effect op de bestrijding.
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Conclusies
De uitdroging van voorgeweekte narcisbollen werd door koud-stomen (met de B-Misty®1 ) vrijwel
voorkomen in vergelijking met bewaring in een standaardcel.
Duidelijke droging in een standaardcel bleef beperkt tot de bovenkant van de bovenste bollen in
een kist.
Lang warm bewaarde narcisbollen bleken na 15 minuten dompelen tijdens het koud-stomen zelfs
nog water op te nemen. Na 4 uur dompelen nam het gewicht na bewaring met koud-stomen wel in
zeer geringe mate af.
Het onderzoek waarin de bestrijding van de stengelaaltjes werd bestudeerd leverde te weinig data
op om betrouwbare uitspraken te doen over een eventueel betere bestrijding door bewaring met
koud-stomen of verkorten van de dompelduur in combinatie met koud-stomen.
De bestrijding door een warmwaterbehandeling van 4 uur 47°C bleek slechts in één van de 21
waarnemingen niet afdoende te zijn geweest. Deze ene herhaling was van een behandeling met
slechts 15 minuten voorweken en aansluitend bijna 24 uur bewaren zonder koud-stomen.
De bestrijding door 4 uur 43°C was veel minder goed dan 4 uur 47°C, aangezien in 15 van de 21
waarnemingen overleving werd gevonden. De bestrijding was overigens wel altijd meer dan 99% en
meestal 99,9 -100%.
Na een warmwaterbehandeling van 4 uur 43°C werden wel tendensen gevonden zonder dat deze
verschillen statistisch significant waren:
o 4 uur dompelen leek ten opzichte van 15 minuten dompelen iets vaker een betere
bestrijding van stengelaaltjes te geven
o koud-stomen na 4 uur of 15 minuten dompelen leek iets vaker een betere bestrijding te
geven dan bewaring in een standaardcel
o stengelaaltjes in de bollen die bovenin/op de kist lagen en aan één kant deels droogden,
werden niet minder goed bestreden dan stengelaaltjes in bollen uit het hart van een kist.
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Discussie

Doordat de koud-stoominstallatie continu aanstond kwam er ook water onderuit de kisten lopen. Het water
op de celvloer is niet bemonsterd op aanwezigheid van stengelaaltjes. In de praktijk waarbij de zieke bollen
overal door de partij heen kunnen zitten zouden stengelaaltjes uit de kisten kunnen druipen en de vloer
besmetten. Ook kan het toegepaste ontsmettingsmiddel uitdruipen. Er moet dan ook voorkomen worden
dat er teveel water wordt aangevoerd door de koud-stoominstallatie. Met de juiste instelling moet dat
mogelijk zijn. Anderzijds lijkt het mogelijk om niet-voorgeweekte bollen door middel van koud-stomen goed
te bevochtigen. Of de werking van alleen koud-stomen vergelijkbaar is met 4 uur dompelen en 20 uur
nathouden is niet onderzocht. Onderzoek zou moeten worden uitgevoerd om na te gaan of de bollen
volledig nat worden en het water net zo diep doordringt in de bollen als met dompelen en of de werking ten
aanzien van de aaltjesbestrijding vergelijkbaar is
Op grond van de resultaten lijken er wel aanwijzingen te zijn (op één afwijkende (?) waarneming na) dat koudstomen gunstig kan zijn. Als deze installatie aanwezig is op een bedrijf zou deze ingezet kunnen worden,
mits het uitdruipen van water wordt voorkomen.
De bestrijding is bepaald door vaststelling van de nog levende stengelaaltjes met behulp van een mistkamer
en niet zoals gebruikelijk via een tweejarige opplant van behandelde zieke bollen met gezonde vangbollen.
Deze methode is voor zover bekend wel de meest zekere methode ter bepaling van overleving, maar duurt
ook veel langer en is duurder.
De doding door de warmwaterbehandeling na 4 uur 43°C was al erg goed met meer dan 99% doding en
veelal zelfs 99,9% doding, maar er was toch veel te vaak overleving. Bij de bestrijding van een
quarantaineorganisme is alleen 100% bestrijding goed.
Overleving na 4 uur 47°C werd gezien na slechts 15 minuten voorweken en zonder koud-stomen. In PPOonderzoek project 32 330885 00 "Vervanging voorweken door langer koken ter bestrijding van
stengelaaltjes", werd ook al aangetoond dat voorweken voor een goede bestrijding van zeer groot belang
is. Deze ene waarneming, mede met de ervaringen bij 4 uur 43°C, is onvoldoende om 15 minuten
voorweken gecombineerd met koud-stomen te kunnen adviseren.
Naast de B-Misty® zijn er in de praktijk nog andere vergelijkbare systemen die een cel vochtig kunnen
houden.
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Communicatie

Nog te verschijnen artikel in BloembollenVisie voorjaar 2007.
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Bijlage productinformatie B-Misty®
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m productinformatie
Algemene omschrijving van de
Voor een goede werking van de B-Misty is een gesloten ruimte
noodzakelijk om de "koud-stoom" in de cel te behouden en te
kunnen recirculeren.
Het bevochtigen van de kuubkisten met "koud-stoom" wordt
verkregen met een of meerdere B-Misty®-units. Één unit
produceert netto 20 liter "koud-stoom" per uur. De temperatuur in
de cel blijft gelijk of wordt een halve graad lager dan de
bewaartemperatuur van de bollen. Door het behouden of
verlagen van de temperatuur is de dampspanning in de bol
hoger dan in de cel, waardoor er een minimale hoeveelheid
vocht de bol in treed en de bol na het pellen snel weer droog is.
Voor de te garanderen capaciteit, is het belangrijk dat de
geleverde spanning van 220 V ac per unit ook werkelijk zo is.
In een kort tijdsbestek wordt "koud-stoom" door de kuubkisten
geblazen, waardoor de oude huiden en wortelkrans week worden.
Dit effect wordt verkregen doordat de watermoleculen kleiner dan
2 micron gemakkelijk rond de oude huiden en wortelkrans kunnen
komen. Het hygroscopische effect van de oude huiden versterkt
dit week worden. Dit alles zorgt ervoor dat de bollen goed pelbaar
zijn.
De positieve effecten worden onderbouwd door de onderzoeken
van de Proeftuin Zwaagdijk. Hieruit is gebleken dat de kans op of
uitbereiding van zuur na een "koud-stoombehandeling" aanzienlijk
lager is in vergelijking met de huidige manier van bevochtigen.
De B-Misty® heeft als bijkomend voordeel dat deze methode
energiebesparend is.

Tulpenbollen na een "koud-stoom"
behandeling, direct na het pellen

Tulpenbollen na een "koud-stoom"
behandeling

Voor een eenvoudige capaciteitsberekening geldt het
volgende:
Bij een bevochtigingcyclus van gemiddeld 10 uur per partij is er
1 liter water nodig voor 84 Itr bollen.
28 kisten à 1200 Itr is 33.600 liter bollen.
33.600 : 84 Itr bollen = 400 liter per 10 uur.
Per uur komt dit op 40 liter (netto) wat inhoudt dat er twee units
gemonteerd dienen te worden. Deze opgegeven hoeveelheid
water is minimaal nodig i.v.m. condensatie verliezen in de cel.
De unit is voorzien van een automatische spui-inrichting om te
voorkomen dat er kalk en mineralen zich te snel gaan afzetten in
de unit.
De B-Misty® kan door middel van een tijdschakelaar worden in
en uitgeschakeld. Hiermee wordt tevens de ventilator van de
bewaarwand middels potentieel vrij contact aangestuurd.
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YH. productinformatie
m
Technische omschrijving van de
Boukens Enkhuizen BV
B-Misty®-20
20 liter per/uur
88% < 2,5 micron en 12% < 0,25 micron
10 x 110mm
10 x 75mm
1 - 6 bar
% " uitwendig
85 Duitse hardheid
450m3/uur
32 x 32 cm per unit (950 cm2)
1 x per dag
0 /z " uitwendig
230V x 1 x 50Hz
1,4 kW
minimaal waterniveau
+12 C tot +355 C
+5S C tot +152 C
+1s C tot +35s C
166 x 26 x 36 cm (ex. pvc bochten)
44 KG
roestvast staal 304.

Producent
Uitvoering
Nominale capaciteit
Grootte waterdeeltjes
Diameter luchtuittrede
Diameter aanzuigopening
Waterleidingdruk
Water aansluiting
Maximale waterhardheid
Luchthoeveelheid
Benodigde luchtafvoer min.
Spoelfrequentie
Waterafvoer
Netspanning
Opgenomen vermogen
Alarm
Omgeving temp.
Water temp.
Lucht temp.
Afmeting unit LxBxH
Gewicht
Materiaal

Opmerking: bovenstaande gegevens zijn per unit. De nominale capaciteit van 20 Itr/uur wordt
bereikt indien de luchtuittrede van de B-Misty alleen is voorzien van een 902 bocht en direct in de te
bevochtigen ruimte uitkomt. Indien de luchtuittrede na deze bocht wordt verlengd, zal de opgegeven
capaciteit lager zijn. Tevens dient er geen overdruk in de te bevochtigen ruimte te zijn.
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