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Odvlhčovač AD 250
Technická data:

*   Podle německé normy DIN EN 810

** Hodnoty / zkušenosti

Všeobecně

Elektrický přívod

při 30 C / 80 % r. v. =   51,0 litrů/den 1000 W
při 27 C / 60 % r. v. =   35,0 litrů/den*   900 W
při 20 C / 60 % r .v. =   23,5 litrů/den*   820 W

1000 m3/h, dofouknutí v místnosti do cca 10 m

Teplota: + 3 °C až + 32 °C
Vlhkost: 40 až 95  % r. v.

70 dB (A) ve vzdálenosti 2,5 m

Spínač vypnuto/zapnuto 
Hygrostat s otočným knoflíkem

Přední stěna: nerez ocel
Kryt: umělá hmota ABS, jednoduše snímatelná
Ochrana: IP X2

Radiální ventilátor s hliník.lopatkovým kolem (s navíjecí ochranou). 
Plně hermeticky uzavřený rotační kompresor, chráněný proti přetížení,
uložen na tlumiči proti chvění. Kondenzátor a výparník z měděných 
trubek a nasazenými hliníkovými lamelami. Chladící cyklus z 
měděných trubek s kapilárnímu trubičkami a filtračním vysoušečem. 
Připojení pro servis na straně sání.
Automatické odmrazování řízené pomocí Dry-Logic.

R407C

230 V / 50 Hz

6 A 

max. 1000 W**   

cca 4,5 m se zástrčkou

Instalace a rozměry

Uzavřené prostory – zejména pro sušení prádla

Prostory cca do 650 m3 **, např. sušení 15 kg prádla

Kondenzační princip (technika tepelného čerpadla se zpětným 
získáváním energie/rekuperace)

Úsporné umístění na stěně (upevňovací materiál je součástí
dodávky)

Vstup vzduchu – přední strana, nahoře

Výstup vzduchu – přední strana, dole. Za pomoci dvou natáčecích 
plechů je možná částečná regulace.

Zasuneme zástrčku do zásuvky, odvlhčovač spínačem uvedeme do 
provozu, hygrostat nastavíme na požadovanou vlhkost.

Odtoková hadička pro kondenzát (15 x 2 mm, 3 m) je sériově na
odvlhčovači namontovaná a bude spádem svedena do odtoku
kondenzátu.

Výška / Šířka / Hloubka:
795 mm / 650 mm / 260 mm

42 kg

Vzduchový filtr čistit, dle potřeby vyměnit.

2 roky od data prodeje

SEN-vysoušecí technika, s. r. o.
Záhoří č. 20, 378 21 Kardašova Řečice CZ
www.odvlhcovani.cz
tel. (+420) 384 383 331; GSM (+420) 777 81 82 83
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