
Odvlh�ova�
Popis
Odvlh�ova�e D 850 Elektron jsou vyrobeny z kva-

litního nekorodujícího materiálu. Jsou konstruová-

ny tak, že vzdušnou vlhkost odstra�ují na principu 

tepelného �erpadla. Vlhkost vzduchu dokáží podle 

pot�eby udržet v rozmezí 20-80%. Sou�ástí výbavy 

odvlh�ova�� D 850 Elektron je automatické 

odmrazování. Díky jednoduché instalaci a snadné 

údržb� lze odvlh�ova�e použít jak ve starších, tak 

v nov� budovaných prostorách.

Specifikace 
Odvlh�ova� D 850 Elektron je moderní za�ízení, 

které vás okamžit� osloví nejen vzhledem, ale i 

skv�lými parametry. Je ur�eno pro postavení na 

podlahu i k zav�šení na ze�. Odvlh�ova� je vyba-

ven elektronickým nastavením požadované vlh-

kosti a dvourychlostním ventilátorem. Lamely, 

kterými proudí odvlh�ený vzduch, jsou 

sm�rovatelné. P�ístroj je vybaven indikátorem el. 

napájení. Pro sv�j p�íjemný vzhled se hodí i do 

nejluxusn�jšího prost�edí. 

Technické parametry 

Použití

Odvlh�ova�e D 850 Elektron jsou nezbytné pro 

vnit�ní bazény, u kterých není z�ízena vzducho-

technika. Odstra�ují ze vzduchu vlhkost, zamezují 

kondenzaci páry na oknech a st�nách, a 

odstra�ují tak zásadní p�í�inu vzniku plísní. 

Odvlh�ova�e lze využít všude, kde vznikají 

problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy 

nejen v bazénech, ale i v rehabilita�ních �i 

telekomunika�ních centrech, restauracích, 

kade�nických salonech, prádelnách, výrobnách 

t�stovin, kuchyních apod. Odvlh�ova�e D 850 

Elektron jsou vybaveny prachovými filtry a zárove�

s odvlh�ením zlepšují �istotu vzduchu.

Odvlh�ení (l/den) 45 

P�efiltrovaný obj. vzduchu (m3/h) 450 

Nasávání vzduchu p�edem 

Výtlak vzduchu vrchem 

Objem zásobníku kondenz. vody (1) není 

Napojení hadice kondenz. vody (mm) 13 

Plocha filtru vzduchu (cm
2
) 1500 

Elektrické napájení (V) 230 V/50Hz 

Elektrický p�íkon (kW) 0,96 

Regulátor vlhkosti zabudovaný 

Elektrické krytí IP 43 

Chladivo R 410A 

Provozní teplota vzduchu °C 10-35 

Rozm�r š/v/h (mm) 660/750/345 

Váha (kg) 37 
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Výtlak suchého 
oh�átého vzduchu

Antivibra�ní 
gumové podložky 
(na zadním 
panelu)

Nasávání vlhkého 
vzduchu 

1. P�epína� rychlosti 
ventilátoru 
2. Regulátor vlhkosti 
3. ON/OFF 

Vývod 
kondenzované 
vody (v zadní 
�ásti panelu 

1.

2.

3.


