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Légcsatorná zható uszo dai párátlanítók
Magánmedencék, hotelek, panziók, wellness terek légkezelésére

Kiemelten fontos a megfelelő
párátlanítás, olyan beltéri medencevagy wellness terekben, ahol jelentős
a páraképződés. A megfelelően
kiválasztott párátlanító berendezés
segít az épületszerkezet megóvása, a
kellemetlen penészesedés, valamint
a felhasználók számára a megfelelő
komfort érzet létrehozásában.
Teljesen automata működés
A CDP 75-125-165 párátlanítók
beépített vezérléssel rendelkeznek,
valamint alkalmasak kihelyezett
pára- és hőmérsékletérzékelők
jelének feldolgozására.
Az opcionális helyiség, illetve
légcsatornába építhető páratartalom
érzékelők használatával is
szabályozható a kívánt páratartalom.
A gépen lévő kezelőpanel
tartalmazza az üzemállapotot jelző
LED lámpákat és a funkcióválasztó
kapcsolókat (szárítás, fűtés, csak
ventilátor üzem).
Fűtési hőcserélő
Opcionális kiegészítő a központi
fűtéshez csatlakoztatható és a
befúvó légcsatornába épített
melegvizes hőcserélő.

A CDP 75-125-165 jellemzői:

Friss levegő utánpótlás
A berendezés alapkivitelben
rendelkezik frisslevegő csatlakozó
csonkkal. A jó beltéri levegőminőség biztosításához, valamint
a párátlanító teljesítmény akár
15%-os növeléséhez célszerű ennek
használata.

• Alacsony zajszint
• Alacsony energiafogyasztás
• Hőcserélők epoxy bevonattat
rendelkeznek
• Fém alkatrészek porfestettek
• Rugalmas telepíthetőség
• Kompakt készülék majdnem minden gépészeti térbe
elhelyezhető
• Hőszigetelt panelszerkezet, 45
mm vastag szigeteléssel
• Opcionális frisslevegő csatlakozás a névleges légmennyiség
akár 15%-os mértékéig.
• Oldalfalra, vagy padlóra
történő telepíthetőség
• Korrózió osztály: C4

K I VÁ LÓ T E L J E S Í T M É N Y - A L AC S O N Y Z A J S Z I N T ESZTÉTIKUS MEGJELENÉS

Korrózió elleni védelem
A Dantherm CDP uszodai
párátlanítók kimondottan az
agresszív uszodai környezetre lettek
kifejlesztve. Minden fém alkatrész
hőkezelt és az összeszerelés előtt
porfestett, a hőcserélők pedig epoxy
bevonattal rendelkeznek. A korrozió
elleni besorolás: EN/ISO 12944-2, C4.
Működés
A gép a beszívott párás, meleg
levegőt lehűti a harmatponti
hőmérséklet alá, amitől a benne
rejlő pára kicsapódik.
A páralecsapatás során felszabaduló
hőenergiát hőszivattyúként hasznosítja a visszajuttatott száraz levegő
fűtésére, a beszívott levegőnél kb.
3-5 ºC-al magasabb hőmérsékleten
fújja vissza medencetérbe.

Légcsatorna hálózat
A megfelelő medencetéri
légcsatorna hálózat különösen
nagy szerepet játszik a komfortos
környezet megteremtésében.

Fontos, hogy a teljes kezelt tér
megfelelően át legyen öblítve a
száraz meleg levegővel.
Olyan medenceterekben például ahol
nagy üvegfelületek vannak, a száraz
meleg levegő befúvása a padló alatt
végigfutó légcsatornákon át, az ablakok alatt elhelyezett résbevúfókon
keresztül a legideálisabb. Ezzel a megoldással az ablakokon esetlegesen
kialakuló páralecsapódás elkerülhető.

Kiegészítők:
Könnyű telepíthetőség
A CDP 75-125-165 uszodai párátlanítók szerkezeti felépítése lehetővé
teszi, hogy szinte bármilyen gépészeti térben elhelyezhetőek
legyenek. Alapkivitelben vízszintes
kifúvású, de lehet függőleges is,
valamint a kezelési oldal megfordítható.

• Kihelyezett higrosztát
• Légcsatornába épített higrosztát
• Kihelyezett termosztát
• Rezgéscsillapító talp
• Oldalfali konzol
• Fagyvédelmi érzékelő
• Egyesített hibajelző készlet
• Utófűtő hőcserélő

Típus

CDP 75

CDP 125

CDP 165

Légszállítás (m3/h)
Párátlanító kapacitás 28° C /
60% RH (l/24 h)

1500

2500

3600

65

124

162

Elektromos betáp (V)

1x230/50 Hz

1x230/50 Hz v 3x400/50 Hz

3x230/50 Hz v 3x400/50 Hz

Zajszint (dB(A)) 1 m-re

58

60

63

Szárítási tartomány (%RH)

40-100 %

40-100 %

40-100 %

Működési tartomány (°C)

20-38

20-38

20-38

Magasság (mm)

650

850

975

Szélesség (mm)

1155

1300

1400

Mélység (mm)

725

900

1010

Tömeg (kg)

130

160

190
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