Odvlhãovaã D 950 S

Odvlhãovaã D 950 S
V˘tlak suchého ohfiátého
vzduchu

Pfiepínaã rychlosti proudûní
vzduchu / regulátor vlhkosti

Popis
Odvlhãovaãe D 950 S jsou vyrobeny z kvalitního
nekorodujícího materiálu. Jsou konstruovány tak, Ïe
vzdu‰nou vlhkost odstraÀují na principu tepelného
ãerpadla. Vlhkost vzduchu dokáÏí podle potfieby udrÏet
v rozmezí 20 - 80 %. Souãástí v˘bavy odvlhãovaãÛ
D 950 S je automatické odmrazování. Díky jednoduché
instalaci a snadné údrÏbû lze odvlhãovaãe pouÏít jak
ve star‰ích, tak v novû budovan˘ch prostorách.

Specifikace
V˘vod
kondenzované
vody (v zadní
ãásti stroje)

Nasávání vlhkého vzduchu

Externí kompresor

Odvlhãovaã D 950 S je moderní zafiízení, které vás
okamÏitû osloví nejen vzhledem, ale i skvûl˘mi parametry.
Je urãeno pro zavû‰ení na zeì. Velkou v˘hodou je
externí kompresor, kter˘ lze umísit napfiíklad za zeì,
a tím znaãnû sníÏit provozní hluãnost. Odvlhãovaã je
vybaven digitálním nastavením poÏadované vlhkosti
s digitálním zobrazením skuteãné vlhkosti a dvourychlostním ventilátorem. Odvlhãovaã lze doplnit
o externí humidistat a pfiepínaã otáãek. Lamely,
kter˘mi proudí odvlhãen˘ vzduch, jsou smûrovatelné.
Pfiístroj je vybaven indikátorem el. napájení. Pro svÛj
pfiíjemn˘ vzhled se hodí i do nejluxusnûj‰ího prostfiedí.

Externí humidistat
Pfiepínaã otáãek
ventilátoru

Technické parametry
Odvlhãení pfii 30°C, RH=70% (l/den)

77

Pfiefiltrovan˘ obj. vzduchu (m3/h)

880

Nasávání vzduchu

pfiedem

V˘tlak vzduchu

vrchem

Objem zásobníku kondenz. vody (l)

13

Tepeln˘ v˘kon (kW)

3,1

Plocha filtru vzduchu (cm2)
Elektrické napájení (V)
Elektrick˘ pfiíkon (kW)

PouÏití
Odvlhãovaãe D 950 S jsou nezbytné pro vnitfiní bazény,
u kter˘ch není zfiízena vzduchotechnika. OdstraÀují ze
vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech
a stûnách, a odstraÀují tak zásadní pfiíãinu vzniku plísní.
Odvlhãovaãe lze vyuÏít v‰ude, kde vznikají problémy
se zv˘‰enou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech,
ale i v rehabilitaãních ãi telekomunikaãních centrech,
restauracích, kadefinick˘ch salonech, prádelnách,
v˘robnách tûstovin, kuchyních apod. Odvlhãovaãe
D 950 S jsou vybaveny prachov˘mi filtry a zároveÀ
s odvlhãením zlep‰ují ãistotu vzduchu.

není

Napojení hadice kondenz. vody (mm)

1500
230 V/ 50Hz
1,2

Regulátor vlhkosti

zabudovan˘

Regulátor vlhkosti

(*externí)

Elektrické krytí
Chladivo
Provozní teplota vzduchu °C
Rozmûr ‰/v/h (mm)
Váha (kg)

IP 43
R 407C
10-35
660/750/345
34

Externí kompresor:
Rozmûr ‰/v/h (mm)
Váha (kg)
Elektrické napájení (V)
Chladivo

405/400/205
18
230 V/ 50Hz
R 407C

Provozní teplota vzduchu °C

10-35

Max. vzdálenost jednotky (m)

15

* není souãástí standardní dodávky, uveìte do objednávky

