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Technická data: 

vysoušecí technika  s.  r. o.

 

SEN-vysoušecí technika, s. r. o.  
Záhoří č. 20, 378 21 Kardašova Řečice CZ 
www.odvlhcovani.cz 
tel. (+420) 384 383 331; fax (+420) 384 382 514 
 

Všeobecně 

Elektrický přívod 

při 30 C / 80 % r. v. =   73,0 litrů/den  1.015 W 

při 27 C / 60 % r. v. =   45,0 litrů/den*     840 W 

při 20 C / 60 % r. v. =   29,5 litrů/den*     710 W 

při 10 C / 70 % r. v. =   18,0 litrů/den*     558 W 

900 m
3
/h 

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

53 dB(A) 

Zapnuto/vypnuto – vypínač (0/1), oranžová signalizace 
Měřič provozních hodin, hygrostat s otočným knoflíkem 
 

Umělá hmota odolná proti nárazu, obslužná deska a vstup/výstup 
vzduchu: ocelový plech, povrch upraven práškováním 
 

Zařízení (odvlhčovač) chrání před špatným zacházením kryt 
z umělé hmoty. Axiální ventilátor s hliník. lopatkovým kolem  

(s navíjecí ochranou). Plně hermeticky uzavřený rotační kompresor 
chráněný proti přetížení, s vloženými tlumiči proti chvění. 
Kondenzátor a výparník z měděných trubek s nasazenými hliník. 

lamelami. Chladící cyklus z měděných trubek s expansním ventilem 
a filtrační sušárnou. Připojení pro servis na straně sání. 
Automat. odmražování horkým plynem, řízené pomocí DryLogic. 

R407c (1200 g), FCKW-frei 

1 x 230 V / 50 Hz 

10 A  

max. 1.015 W **  

cca 4,5 m s ochranným kontaktem-zástrčkou 

Instalace a rozměry 

Uzavřené prostory 

vytápěné prostory cca do 950 m
3
 *** 

nevytápěné prostory cca do 400 m
3
 *** 

Kondenzační princip 
(Tepelné čerpadlo se zpětným získáváním energie/rekuperace) 

Na zemi. Ergonomicky formovaný plášť pro snadný transport, 

posuvné držadlo, 2 velká kola. Stohovatelný. 

Zadní stranou, přes lehce odnímatelný vzduchový filtr 

Přední stranou, volným tahem přes zkosené lamely 

Zasuneme zástrčku do zásuvky, odvlhčovač spínačem 0/1 
zapojíme a hygrostat nastavíme na požadovanou vlhkost. 

Nátrubek hadicového připojení (15 mm) je vysoko položen, aby 
odtoková hadice (příslušenství) mohla být vedena ve spádu. 

Kondenzační nádrž (25 l) lze dodat jako příslušenství. Kondenzační 
pumpa jako opční dodávka. 

Výška / Šířka / Hloubka: 

1.000 mm / 640 mm / 580 mm 

55 kg 

Filtr čistit / měnit; (vyprazdňovat nádrž na kondenzát) 

2 roky od data prodeje 

NOVÝ 

MODEL 


