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Uszodai párátlanítók

Beltéri medencék és
wellness terek párátlanítására



Egy beltéri medence üzemeltetése számos tennivalót igényel, gondoskodni kell a víz fűtéséről, 
tisztán tartásáról, valamint a légtér komfortos állapotáról is. Az utóbbi hiányosságai vagy hibái 
azonnal jelentkeznek az üvegfelületek párásodásában, szerkezetek penészesedésében, „dunsz-
tos” légállapotban, klórszagban, túl hideg / meleg légtérhőmérsékletben. Egy jó párátlanító 
alkalmazásával a fenti problémák kiküszöbölhetők, és mint üzemeltetők, tulajdonosok, vagy 
felhasználók mit sem tudunk arról, hogy párátlanításra is szükség van.

Alacsony energiafelhasználás
A Dantherm DanX 1&2&3 berende-
zések komplett megoldást kínálnak 
a beltéri medencék levegőminőségé-
nek biztosításához rendkívül alacsony 
energiafelhasználás mellett.
A készülék elemeit úgy választották 
ki, hogy azok energiatakarékosak és 
hosszú élettartamúak legyenek.

A készülékbe épített dupla keresztá-
ramú lemezes hővisszanyerő, melynek 
hatásfoka a 95%-ot is eléri, valamint 
az alacsony energiafelhasználású EC 
ventilátor motorok és a magas hatás-
fokú kompresszor együttesen biztosít-
ja a lehető legalacsonyabb működési 
költséget.

Az új fejlesztésű, kifejezetten felhasz-
nálóbarát szabályozó egyszerűvé teszi a 
hatékony, igény szerinti energiatakaré-
kos szabályozás megvalósítását. A mi-
nőségi anyagfelhasználás és a hatékony 
korrózióvédelem biztosítja a berende-
zések ellenállóságát az uszodai környe-
zettel szemben a működés során.

Optimális légállapot a medencetérben



Két változat

Intelligens szabályozás

Kompakt kialakítás
A Dantherm DanX 1&2&3 berendezés 
telepítési költsége minimális, mivel a 
kompakt készülék teljesen felszerelten 
érkezik a beépített fűtési hőcserélővel, 
integrált szabályozóval, érzékelő és be-
avatkozó elemekkel. 

A berendezést úgy tervezték, hogy a 
gépészeti terekben egyszerűen elhe-
lyezhető legyen és a légcsatornák ké-
nyelmesen csatlakozhassanak a felső 
vagy oldalsó csatlakozó csonkokra.

DanX 1&2&3 HP dupla  
keresztáramú hővisszanyerővel  
és hőszivattyúval
A DanX 1&2&3 HP egyesíti a hőszi-
vattyús rendszer erősségeit azon 
megoldásokéval, melyek a szárítás-
hoz frisslevegőt használnak. Az egye-
sített hőszivattyú és magas hővissza-
nyerési hatásfokú dupla keresztáramú 
hővisszanyerő precízen szabályozza a 
páratartalmat és hőmérsékletet a me-
dencetérben, a hővisszanyerés meg-
haladhatja a 100%-ot.
A hőszivattyú optimalizálja a pá-
rátlanítást, azért hogy a frisslevegő 
aránya soha ne haladja meg azt a 
mértéket, mint amennyi a komfort 
biztosításához szükséges. További 

energia megtakarításhoz medence-
víz oldali kondenzátor építhető be a 
hőszivattyús körbe, amivel a vissza-
nyert hő felhasználható a medencevíz 
fűtésére.

DanX 1&2&3 XD dupla  
keresztáramú hővisszanyerővel
A DanX 1& 2 & 3 XD egy kiemelten 
hatékony szellőztető rendszer, amely 
friss levegőt használ a párátlanítás 
biztosítására, 95%-os hatékonyságot 
is elérő, dupla keresztáramú hővisz-
szanyerő alkalmazásával. Ezzel csök-
kenti az energiafogyasztást és a teljes 
működési költséget. A rendszer töké-
letes a medencetéri páratartalom és 
léghőmérséklet kezelésre.

Mindhárom gépre vonatkozó 
jellemzők
A beépített keverő funkció gondosko-
dik arról, hogy ne jusson több külső 
levegő a medencetérbe annál, mint 
amennyi a komfortos beltéri légál-
lapot biztosításához szükséges. Le-
hetőség van szabad hűtésre a nyári 
időszakban, amikor a készülék 100% 
frisslevegőt szállít a medencetérbe a 
by-pass zsalun keresztül.

Mindhárom DanX modell olyan intel-
ligens szabályozóval van felszerelve, 
amely eltérő a piacon található gépe-
kétől.
A szabályozó magában foglalja az 
intuitív, zavarmentes működési, a 
fejlett szabályozási és programozási 
lehetőséget. Az eredmény egy nagy 
pontosságú, igény szerinti szabályo-
zás, ami a DanX 1&2&3 berendezé-

sek egyedülállóan alacsony működési 
költségének a titka. A nagy, könnyen 
olvasható kijelző megkönnyíti a be-
állítások ellenőrzé-
sét és az aktuális 
állapot leolvasá-
sát. Néhány egy-
szerű gomb gyors 
és könnyű progra-
mozást tesz lehe-

tővé a gépen a saját beállításokhoz. 
Minden egyszerű funkció azonnal el-
érhető egy érintéssel.

A magas hatásfokú, dupla 
keresztáramú hővisszanyerő epoxy 
bevonatú alumínium lemezből készül, 
így ellenálló az agresszív klóros 
levegővel szemben.

A Dantherm DanX kompakt készülékek 

Eurovent tanúsítvánnyal rendelkeznek.

 



Az Ön viszonteladó partnere:

Intelligens szabályozás

Nappali üzemmód
Részleges visszakeverés fűtéssel, két 
fokozatú hővisszanyeréssel, párátla-
nítás friss levegővel és hőszivattyú-
val (HP modell).
A nyomásveszteségek csökken-
tése miatt a nedves levegőnek 
csak egy része halad keresztül a 
hővisszanyerőn és az elpárologtatón. 
Amennyiben a szárító kapacitás nem 
elegendő, a készülék automatikusan 
növeli a frisslevegő hányadát.

Éjszakai üzemmód
A DanX 2 HP berendezés éjszakai 
üzemmódban teljes visszakeveréssel 
működik, szárítási igény esetén hő-
szivattyúval. A dupla keresztáramú 
hővisszanyerőn lehűl az elszívott 
levegő, mely segíti a párátlanítást. 
Ha nincs párátlanítási igény, a komp-
resszor leáll, amennyiben légfűté-
si igény továbbra is fennáll, azt a 
melegvizes kalorifer pótolja.
A DanX 2 XD berendezés hasonlóan 
működik nappali üzemben, de keve-
sebb frisslevegővel.

Nyári üzem
Nyári üzemben a DanX 2 beren-
dezések párátlanítási igény esetén 
100% frisslevegővel működnek.  
A hőszivattyú (HP modellnél) ebben 
az esetben nem működik.
Amennyiben a hőmérsékleti viszo-
nyok lehetővé teszik, a by-pass zsalu 
nyitásával szabadhűtési funkció ér-
hető el.
A fenti ábrákon a DanX 2 HP beren-
dezés látható bal oldali kezeléssel és 
felső légcsatorna csatlakozásokkal.

DanX 2 XD DanX 2 HP
Légszállítás* m3/h 1000 - 2000 1000 - 2000
Névleges légszállítás m3/h 1750 1750
Légoldali nyomásesés1) Pa 350 300
Frisslevegő mennyisége % 0 - 100 0 - 100
Szűrési fokozat (friss/elszívás) F7 / F5 F7 / F5

Párátlanító kapacitás VDI 20892) kg/h 11,3 11,3
Fűtőteljesítmény (45/35°C) kW 4,33) 3,94)

Fűtőteljesítmény (70/50°C) kW 12,63) 11,94)

Fűtőteljesítmény hőszivattyúval5) kW - 4,5
Fűtőteljesítmény hőszivattyúval6) kW - 3,2

Kompresszor COP - 4,2
Maximális áramfelvétel A 6 13,3
Maximális teljesítményfelvétel W 1400 2900
Elektromos betáp V 230 - 1P - N 400 - 2P - N

Szélesség mm 1750 1750
Mélység mm 780 780
Magasság mm 1595 1595
Légcsatorna csonkok mérete mm 300x470 300x470
Tömeg kg 344 389

1)  Névleges légszállításnál

2)  Medencetéri légállapot 30°C/54%

3)  28°C belépő léghőmérséklet esetén

4)  30°C belépő léghőmérséklet esetén

5) Maximálisan a levegőnek leadva

6)  Opcionális vízoldali kondenzátor 

esetén uszodavíznek leadva
* Nagyobb légmennyiség a légcsatorna ellenállás függvényében lehetséges
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Intelligens szabályozás

Nappali üzemmód
Részleges visszakeverés fűtéssel, két 
fokozatú hővisszanyeréssel, párátla-
nítás friss levegővel és hőszivattyúval 
(HP modell).
A nyomásveszteségek csökkentése 
miatt a nedves levegőnek csak egy ré-
sze halad keresztül a hővisszanyerőn 
és az elpárologtatón. Amennyiben a 
szárító kapacitás nem elegendő, a ké-
szülék automatikusan növeli a frissle-
vegő hányadát.

Éjszakai üzemmód
A DanX 1&2&3 HP berendezés éjsza-
kai üzemmódban teljes visszakeve-
réssel működik, szárítási igény esetén 
hőszivattyúval. A dupla keresztáramú 
hővisszanyerőn lehűl az elszívott le-
vegő, mely segíti a párátlanítást. Ha 
nincs párátlanítási igény, a kompresz-
szor leáll, amennyiben légfűtési igény 
továbbra is fennáll, azt a melegvizes 
kalorifer pótolja.
A DanX 1&2&3 XD berendezés hason-
lóan működik nappali üzemben, de 
kevesebb frisslevegővel.

Nyári üzem
Nyári üzemben a DanX 1&2&3 be-
rendezések párátlanítási igény ese-
tén 100% frisslevegővel működnek. 
A hőszivattyú (HP modellnél) ebben 
az esetben nem működik.
Amennyiben a hőmérsékleti viszonyok 
lehetővé teszik, a by-pass zsalu nyitá-
sával szabadhűtési funkció érhető el.

A fenti ábrákon a DanX 1&2&3 HP be-
rendezés látható bal oldali kezeléssel 
és felső légcsatorna csatlakozásokkal.

DanX 1 XD DanX 1 HP DanX 2 XD DanX 2 HP DanX 3 XD DanX 3 HP
Légszállítás 1) m3/h 500-1300 500-1300 1000-2100 1000-2100 1500-3500 1500-3500
Névleges légszállítás m3/h 1000 1000 1750 1750 2750 2750
Légoldali nyomásesés 2) Pa 200 200 200 200 200 200
Frisslevegő mennyisége % 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100
Szűrési fokozat (friss / elszívás) F7 / F5 F7 / F5 F7 / F5 F7 / F5 F7 / F5 F7 / F5

Párátlanító kapacitás VDI 2089 2) 3) kg/h 7 7 11,3 11,3 18 18
Fűtőteljesítmény (45/35°C) 2) 3) 4) kW 1,9 0,6 2,4 0,8 5,2 0,2
Fűtőteljesítmény (60/40°C) 2) 3) 4) kW 3,9 3 6,7 5,2 10,7 6,8
Fűtőteljesítmény hőszivattyúval 2) 3) 4) kW - 1,9 - 4,2 - 7,1
Légtér fűtésre használható teljesítm. 5) kW 3,7 4 6,4 7,3 10,1 11,5
Kompresszor COP - 3,9 - 4,4 - 4,4

Maximális áramfelvétel A 4,4 7,4 7 7 12,6 12,6
Maximális teljesítményfelvétel W 1000 1700 1600 2900 2900 4600
Elektromos betáp V 230 - 1P - N 230 - 1P - N 230 - 1P - N 400 - 2P - N 230 - 1P - N 400 - 2P - N

Szélesség mm 1750 1750 1750 1750 2250 2250
Mélység mm 515 515 780 780 890 890
Magasság mm 1595 1595 1595 1595 1945 1945
Légcsatorna csonkok mérete mm 205x300 205x300 300x470 300x470 400x580 400x580
Tömeg kg 256 281 354 389 479 514

1) Pontos légszállítás és nyomásesés adatokért keresse kollégáinkat.
2) Névleges légszállításnál
3) Medencetéri légállapot 30°C/54%
4) Külső léghőmérséklet –15°C, frisslevegő arány 40%
5) 60/40°C-os fűtővízzel
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