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COTES ALL-ROUND
ŘADA C35

Odvlhčovač C35

Odvlhčovač C35
s kondenzačním modulem chlazeným vzduchem

IDEÁLNÍ K VYUŽITÍ:

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ve farmaceutickém průmyslu
- v potravinářském průmyslu
- v chladných prostorách/mrazírnách
- vodárnách a úpravnách vody
- řízení
ve všech
uzavřených
prostorprostor
hlavnívlhkosti
řízení vlhkosti
vedruzích
všech druzích
uzavřených

- moduly na dohřívání vzduchu
- moduly na předchlazení
nebo dochlazení vzduchu
- extra izolace
- kondenzační modul na ochlazení vzduchu
- rekuperační tepelný modul
- další přídavné senzory teploty a vlhkosti

VÝHODY
- může být umístěn i na dobře viditelných veřejných místech
- nákladově efektivní řízení vlhkosti vzduchu
- dlouhá životnost a minimální
údržba
nízká údržba
/ nízké náklady na opravy
- nízké provozní náklady
- úspora pracovních síl a údržby
- přesné řízení všech aspektů příchozího i odchozího proudu vzduchu

PŘEDNOSTI
- elegantní, ultra moderní vzhled
- přesný, softwarem řízený monitorovací a kontrolní systém
- mimořádně nízká spotřeba energie
- lepší kontrola servisních intervalů
- standardizované tepelné a chladící moduly
- kryt z nerezové oceli
- nízká hladina hluku

EXPERTI NA ŘÍZENÍ VLHKOSTI

POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ
- různé konﬁgurace ﬁltrů dle požadavků
- konzole pro montáž na stěnu
konzole pro nožičky
montáž pro
na podlahu
- antivibrační
osazení na podlahu
- připojovací
potrubí pro příruby
přítok a odtok proudu vzduchu

COTES.COM

ODVLHČOVÁNÍ
CESTOU KTEROU SI ŽÁDÁTE

COTES ALL-ROUND C35

MOŽNOSTI VYUŽITÍ

je inovativní řada elegantních, universálních
odvlhčovačů, s výkonem 3-6kg/hod.

Odvlhčovače Cotes All-round jsou navrženy
pro tři hlavní typy využití.

Okázale elegantní skříň z nerezové oceli
představuje nejmodernější průmyslový
design, který odvlhčovače Cotes All-round
předurčuje dokonce i jako ideální k instalaci
na dobře viditelných veřejných místech.

Jednotky C35D jsou konfigurovány se zvláštním
důrazem na vysoké ΔX hodnoty (možné využít
při nejsušším vzduchu) v průmyslových
provozech, kde je důležité zachování úrovně
vlhkosti ve vzduchu pod přísnou kontrolou.

K dispozici jsou standardizované, modulární
konfigurace, takže si můžete snadno
integrovat všechna topná tělesa, chladící
systémy, rekuperátory tepla, ventilátory,
filtry, senzory, nastavení ovládaní atd., které
budete potřebovat pro vaši aplikaci.

Jednotky C35E jsou mimo jiné speciálně
navrženy pro efektivní snížení vlhkosti v
uzavřených prostorách a tam kde je kladen
hlavní důraz na snížení spotřeby energie na
minimální hodnoty.

Cotes All-round jednotky jsou vybaveny
vestavěným elektronickým monitorovacím
a kontrolním systémem, který usnadňuje
přizpůsobit odvlhčovače přesně podle
vašich požadavků a priorit.

K dispozici je specializovaný C35C design
a je speciálně navržen a určen k využití v široké
škále chladírenských skladů a mrazírenských
zařízení.
Další podrobnosti viz. samostatný technický
list pro C35C.

CHCETE VĚDĚT VÍCE?
Kontaktujte experty z Cotesu / dealera pro ČR - SEN-vysoušecí technika, s.r.o. :
Mob: 777 818 281; E-mail: nemec@odvlhcovani.cz; www.odvlhcovani.cz

ROZHODNUTÍ O VOLBĚ A NASTAVENÍ KONTROLNÍHO SYSTÉMU JE ZCELA NA VÁS
K dispozici je komplexní řada softwaru na bázi monitorovacího a kontrolního systému.
Je jednoduše na Vás, jakou konfiguraci zvolíte a vhodný typ systému si pak objednáte.

NASTAVENÍ MONITOROVACÍHO A KONTROLNÍHO SYSTÉMU
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3,5 PALCOVÝ DOTYKOVÝ DISPLAY
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POČÍTADLO HODIN / sleduje provozní dobu
ALARM / PŘEHŘÁTÍ
ALARM / FILTR A SERVIS
MĚŘENÍ A KONTROLA ROSNÉHO BODU (na přání)
EXTRA EXTERNÍ SENZOR VLHKOSTI / RV a ROSNÝ BOD (není součástí dodávky)
SERVISNÍ ALARM - FILTR A ROTOR
KONTROLA VENTILÁTORU REGENER. VZDUCHU
UKLÁDÁNÍ DAT KE SLEDOVÁNÍ PODMÍNEK
ČASOVÝ SPÍNAČ
NOČNÍ PROGRAM
SÍŤ PRO PŘIPOJENÍ - KONEKTIVITU (na přání)
MONITORING A KONTROLA PŘES SMARTPHONE APP (na přání)
MONITORING A KONTROLA PŘES SERVISNÍ CENTRUM COTES (na přání)
KONTROLA VÝKONU / PLYNULÁ REGULACE TEPLA
EXTRA EXTERNÍ SENZOR VLHKOSTI / %RV (není součástí dodávky)
MONITORING A KONTROLA PROUDŮ VZDUCHU
TICHÝ PROGRAM
UŽIVATELSKÝ PROGRAM
ENERGETICKY ÚSPORNÝ PROGRAM
ENERGETICKY ÚSPORNÝ PROGRAM (procesní aplikace)
PLYNULÉ MĚŘENÍ ODSTRANĚNÉ VLHKOSTI
ALARM / VÝKON
PROGRAM MĚRNÉ VLHKOSTI (g/kg)

MODULOVÁ KONFIGURACE VYBAVENÍ
Můžete si jednoduše vybrat, jakou kombinaci zařízení dle Vaší specifikace zvolíte.
Pro bližší info kontaktujte Vašeho zástupce COTES pro ČR >> SEN-vysoušecí technika, s.r.o.

D PRO HLOUBKOVÉ SUŠENÍ
MODUL
REKUPERACE
TEPLA
MODUL
DOOHŘEVU

MODUL
DOCHLAZENÍ

MODUL
PŘEDCHLAZENÍ

MODUL
REKUPERACE
TEPLA
MODUL
DOOHŘEVU

MODUL
DOCHLAZENÍ

MODUL
PŘEDCHLAZENÍ

C35D

KONDENZAČNÍ
MODUL
CHLAZENÝ
VZDUCHEM

E PRO ENERGETICKOU OPTIMALIZACI
KONDENZAČNÍ
MODUL
CHLAZENÝ
VZDUCHEM

C35E

COTES ALL-ROUND
COTES
ALL-ROUND
ŘADA C35
ŘADA
C35

Priority při výběru odvlhčovače

Předchlazení a dochlazení

Jednotky C35D jsou nakonﬁgurovány se zvláštním
důrazem na vysoké hodnoty (hloubkové sušení) ve
zpracovatelském průmyslu, kde je velmi důležitá
přísná kontrola úrovně vlhkosti vzduchu.

Odvlhčovače Cotes All-round mohou být vybaveny
speciální chladící jednotkou, která pomůže redukovat
/kontrolovat teplotu/vlhkost suchého vzduchu jak na
vstupu tak na výstupu z odvlhčovače.

Na druhé straně jednotky C35E, které jsou speciálně
nakonﬁgurovány pro řízení vlhkosti, kde je hlavním
požadavkem snížit spotřebu energie na minimum.

Umístění chladící jednotky před adsorpční rotor je
obzvláště výhodné, pokud je vstupní procesní vzduch
velmi teplý a vlhký. V takovém případě část vlhkosti ve
vzduchu kondenzuje, čímž se zvýší účinnost adsorpčního rotoru. Chladící jednotka se umisťuje před
adsorpční rotor také v případě, kdy musí být výstupní
procesní vzduch obzvláště suchý.

Jednotky C35C jsou určeny k extrémně efektivnímu
odvlhčování širokého spektra chladných prostor a
mrazíren.
Výběr nastavení kontrolních zařízení
V jednotkách Cotes All-round jsou přednastaveny tři
různé úrovně elektronických kontrolních funkcí,
takže si můžete nastavit odvlhčovač podle konkrétních
požadavků a provozních speciﬁk.
Snadno čitelný 3 1/2 palcový dotykový panel je
dodáván jako standardní výbava, umožní vám snadný
přístup a možnost nastavení zvolených úrovní výkonnostních údajů, provozních alarmů a sledování
servisního intervalu.
Můžete si vybrat zda chcete aktivovat zcela standardizované nastavení, kde stačí zapnout přístroj a zapomenout na to - nebo se rozhodnete pro různé stupně
nastavení kontroly nad speciﬁkým prouděním
vzduchu. Vy se rozhodnete pro způsob kontroly, který
bude vám a vašim požadavkům vyhovovat, přes
smartphony, web-based dálkové ovládání, atd.
Odvlhčovače Cotes All-round mohou být vybaveny
"dohřívací" jednotkou za adsorpčním rotorem, jako
nadstandardní vybavení, s cílem zajistit 100% kontrolu
nad obojím, jak nad relativní vlhkostí tak i nad teplotou.

Tepelný rekuperátor
Vaše All-round jednotka může být vybavena tepelným
výměníkem k obnově tepelné energie z regeneračního
vzduchu vycházejícího z jednotky. Toto teplo pak lze
znovu použít pro předehřívání příchozího regenerační
vzduchu.
Tepelný výměník je umístěn v externím boxu vybaveným vstupy a výstupy pro příchozí a odchozí regenerační vzduch. Tyto rekuperační jednotky mohou ušetřit
až 20-25% spotřeby energie.
Kondenzace vody
All-round odvlhčovače mohou být vybaveny kondenzační jednotkou ochlazující vzduch, kvůli kondenzaci
vody z regeneračního vzduchu. Toto je velká výhoda
pokud není
možné
odvod
regeneračního
vzdunemůže
být vyvést
umístěn
výstup
regeneračního
chu
do venkovního prostředí.
vzduchu.
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TECHNICKÁ DATA
SUCHÝ VZDUCH NOMINÁLNÍ
REGENER. VZDUCH NOMINÁLNÍ
NAPĚTÍ / FÁZE

m3/h
m3/h
V/Ph (Fa)

C35D

3,3

3,8

4,5

5,1

5,6

3,2

4,5

750
135

1000
135

1000
168

1000
202

1000
233

405
135

617
202

400/3fa+pe 400/3fa+pe 400/3fa+pe 400/3fa+pe 400/3fa+pe

400/3fa+pe 400/3fa+pe

OHŘÍVAČ REG. VZDUCHU
PŘIPOJOVACÍ VÝKON

kW
kW

4,6
4,9

4,6
5,1

5,7
6,3

6,9
7,4

8,0
8,5

4,6
4,9

6,9
7,3

EXTERNÍ JIŠTĚNÍ
EXT. TLAK PROCES. VZDUCHU
EXT. TLAK REG. VZDUCHU
VÝKON PŘI 20°C, 60%RV

A
Pa
Pa
kg/h

10
210
300
3,3

10
210
300
3,8

16
210
300
4,5

16
210
300
5,1

16
210
300
5,6

10
210
300
3,2

16
210
300
4,5

Š ŠÍŘKA
D DÉLKA

mm
mm

756
532

756
532

756
532

756
532

756
532

756
532

756
532

V VÝŠKA

mm

1090

1090

1090

1090

1090

1090

1090

A VSTUP PROCES. VZDUCHU
B VÝSTUP PROCES. VZDUCHU

mm
mm

350x260 350x260 350x260 350x260

350x260

350x260

350x260

350x260 350x260 350x260 350x260

350x260

350x260

350x260

A&B PROFIL POTR. PROCES. VZD.

mm
mm
mm
mm
kg

O250

O250

O250

200x200 200x200 200x200 200x200

200x200

200x200

200x200

200x200 200x200 200x200 200x200

200x200

200x200

200x200

O200
110

O200
110

O200
110

ROZMĚRY & HMOTNOST

C VSTUP REG. VZDUCHU
D VÝSTUP REG. VZDUCHU
C&D PROFIL POTR. REG. VZD.

HMOTNOST

O250

O200
102

O250

O200
110

O250

O200
110

WWW.ODVLHCOVANI.CZ

O250

O200
110

ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ

Tok procesního vzduchu
Tok regener. vzduchu

Výstup proces. vzduchu

Vstup reg. vzduchu

Sací ventilátor
udržující tok
procesního vzduchu

Filtrační zařízení

Ohřev reg. vzduchu

Proces. vzduch je
sušen pomocí rotoru

Sušení rotoru
Sací ventilátor
udržující tok proces.
reg.
vzduchu

Filtrační zařízení

Vstup proces. vzduchu
Výstup reg. vzduchu

HORIZONTÁLNÍ ROTOR
V jednotkách Cotes All-round je rotor potažený
silikagelkem umístěn vodorovně. To znamená, že
všechny otvory pro vstupní i výstupní procesní
vzduch jsou umístěny na jedné straně pouzdra,
zatímco otvory pro vstup a výstup reg. vzduchu
jsou na straně druhé.

Jakékoli dodatečné vytápění a chlazení jednotky,
stejně tak jako tepelné výměníky a další pomocná
zařízení lze namontovat do dodatečného modulu na
straně, což zachová elegantní vzhled exteriéru z
nerezové oceli.

MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA

VYJÍMEČNÉ ZPRACOVÁNÍ

Cotes All-round odvlhčovače poskytují uživatelům
mimořádnou míru kontroly nad vlhkostí proudícího
vzduchu a speciﬁckou teplotou, pomocí nainstalovaných nastavení při výrobě.

Jako všechny odvlhčovače Cotes i odvlhčovače
All-round jsou postaveny z robustních, vysoce
kvalitních součástech a materiálů, které zajišťují
maximální spolehlivost, dlouhou životnost a
rychlou návratnost investic.

Standardizované, modulární konﬁgurace jsou k
dispozici také pro snadnou integraci řady otopných
těles, chladicích systémů, ventilátorů, ﬁltrů, senzorů,
ovládání, atd.set-up, atd.

ZÁVĚREM:
Máme celosvětovou síť odborníků Cotes, kteří jsou připraveni
nabídnout Vám řešení prakticky každého požadavku, který se týká
problému s vlhkostí.

SEN - vysoušecí technika, s.r.o.

SENNovodvorská
- vysoušecí
technika,
s.r.o.
301,
391 65 - BECHYNĚ
Záhoří 20 - 378 21 Kardašova Řečice

František Němec - jednatel
Mob: 777
818 -281
; nemec@odvlhcovani.cz
František
Němec
jednatel
Mob.: +420 777 818 281; nemec@odvlhcovani.cz

www.odvlhcovani.cz

www.odvlhcovani.cz
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