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Odvlhèovaè

D 810

Ovládací panel

Výtlak vzduchu

podle potøeby udret v rozmezí 2080 %. Souèástí výbavy odvlhèovaèù D 810 je automatické
odmrazování. Díky jednoduché instalaci a snadné údrbì lze odvlhèovaèe pouít jak ve starích, tak v novì budovaných prostorách.

Specifikace

Sání vzduchu
Prachový filtr

Odvod kondenzátu samotíí

Odvod kondenzátu èerpadlem

Technické parametry

Pouití
Odvlhèovaèe D 810 jsou nezbytné pro vnitøní
bazény, u kterých není zøízena vzduchotechnika. Odstraòují ze vzduchu vlhkost, zamezují
kondenzaci páry na oknech a stìnách, a odstraòují tak zásadní pøíèinu vzniku plísní. Odvlhèovaèe lze vyuít vude, kde vznikají problémy se zvýenou vlhkostí vzduchu  tedy
nejen v bazénech, ale i v rehabilitaèních èi telekomunikaèních centrech, restauracích, kadeønických salonech, prádelnách, výrobnách tìstovin, kuchyních apod. Odvlhèovaèe D 810 jsou
vybaveny prachovými filtry a zároveò s odvlhèením zlepují èistotu vzduchu
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Odvlhèovaè D 810 je moderní zaøízení s pøíjemným vnìjím designem. Velikostí se øadí
do støední tøídy odvlhèovaèù. Pøi optimálních
podmínkách je tento pøístroj schopen odvlhèit
a 40 litrù vody dennì. Odvlhèovaè D 810 váí
jen 33 kg a pro snazí manipulaci je vybaven
koleèky. Kondenzát je moné vypoutìt pøímo
do kanálu a nebo zabudovaným èerpadlem
pøeèerpávat a do výky 1,6 m. Díky výkonu,
nízké hmotnosti a jednoduché obsluze má
odvlhèovaè D 810 mnohostranné vyuití.

Odvlhèení pøi 30 °C, RH = 70 % (l/den)

40

Pøefiltrovaný obj. vzduchu (m3/hod)

480

Nasávání vzduchu

zadem

Výtlak vzduchu

pøedem

Výtlaèná výka èerp. konenzátu (m)

1,6

Napojení hadice kondenz. vody (mm)

13

Tepelný výkon (kW)

2

Plocha filtru vzduchu (cm2)
Elektrické napájení

1520
230 V / 50 Hz

Elektrický pøíkon (kW)

0,81

Regulátor vlhkosti

zabudovaný

Popis

Elektrické krytí
Chladivo

R 407C

Odvlhèovaèe D 810 jsou vyrobeny z kvalitního
nekorodujícího materiálu. Jsou konstruovány
tak, e vzdunou vlhkost odstraòují na principu
tepelného èerpadla. Vlhkost vzduchu dokáí

Provozní teplota vzduchu (°C)

1035

2

IP 43

Rozmìr /v/h (mm)

460/880/420

Hmotnost (kg)

33
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