Dantherm DRD
Průmyslové adsorpční odvlhčovače vzduchu
Technická specifikace
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ŘADA CD

Index

Malé, přenosné odvlhčovače pro Váš dům, chatu, kancelář…

Rodina může prostým dýcháním, vařením, koupelí či sušením prádla
vyprodukovat během dne až 15 litrů vlhkosti. Často je velmi obtížné se
s takovou vlhkostí vypořádat přirozeným způsobem, protože naše
moderní domy jsou velmi dobře izolovány. Výsledkem je nadměrná
vlhkost, plísně a hniloba, což ve svém důsledku má škodlivý vliv na vnitřní
klima a může být příčinou takových problémů, jako je astma a alergie.

Úvod

Obecně existují dva způsoby, jak dosáhnout příjemného, suchého
vnitřního klimatu: nákladný a hospodárný.

Adsorpční odvlhčovače vzduchu AD

AD 200

Str. 2

Nákladným způsobem jednoduše otevřete okna a necháte vlhký,

Přenosné adsorpční
odvlhčovače
AD
5
nákladně
vyhřátý vzduch
vyvětrat a nahraditStr.
novým
vzduchem

AD 300

z venku.

Přenosné adsorpční odvlhčovače AD

Str. 8

Hospodárným řešením je však použití odvlhčovače. Ten zkondenzuje

AD 400

vlhkost ze vzduchu a přitom uchová nákladně vytvořené teplo uvnitř

vašeho
domu. A coAD
víc, odvlhčovač vytvoří ve
Vašem
domě zdravé vnitřní
Přenosné adsorpční
odvlhčovače
Str.
11
klima, které chrání i konstrukce domu a jeho vybavení před škodami

AD 450

z nadměrné vlhkosti.

Přenosné adsorpční odvlhčovače AD

Ventilace
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Str. 14

Odvlhčování

Dantherm AD,
efektivní odvlhčování při nízkých
teplotách s adsorpční technologií
Přenosné adsorpční odvlhčovače AD jsou zvláště výhodné při vysoušení nových budov nebo při
vysoušení vodovodních havárií v zimní sezóně a pro udržování nízké úrovně relativní vlhkosti
v prostorách s nízkou teplotou. Protože nehody se stávají bez ohledu na roční dobu a stavební práce
probíhají celoročně.

Problémy s vlhkostí vzduchu jsou nejčastěji spojovány s teplými a vlhkými podmínkami, kde se obvykle používá
kondenzačních odvlhčovačů. Avšak při okolní teplotě nižší, než 10°C se kondenzace již dosahuje obtížněji, zatímco
vlhký vzduch a vlhkost z materiálů, otevřených vodních ploch a z výrobních procesů může způsobit vážné škody
i při velmi nízkých teplotách. Řada přenosných odvlhčovačů AD nabízí spolehlivou kontrolu relativní vlhkosti
vzduchu a vysoušení důsledků vodovodních havárií nebo nově postavených budov i při zimních teplotách.

Klíčové vlastnosti
•
•
•
•
•

Zajišťují suché podmínky i při nízkých teplotách
Spolehlivé řízení relativní vlhkosti vzduchu
Robustní a kompaktní design
Skříň z nerezové oceli / žárově zinkované oceli
s práškovým lakem
Konstruováno pro snadnou přepravu
a manipulaci

•
•

Nízká hmotnost

•

Snadno stohovatelné při přepravě a skladování
Počítadlo spotřebované energie

•

(volitelně u AD 400)
Počítadlo provozních hodin

•

Interní hygrostat (AD 400: zásuvka pro externí
hygrostat)
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Robustní a kompaktní konstrukce
Přenosné jednotky byly konstruovány pro snadnou manipulaci a přepravu. Robustní nerezová skříň je překvapivě
kompaktní a ve srovnání s výkonem má i nízkou hmotnost. Zapuštěný ovládací panel je dobře chráněný
a sklápěcí odnosná držadla umožňují jednotky snadno stohovat jak během přepravy, tak i při skladování.

Snadná instalace a servis
Přenosné jednotky se rychle a snadno instalují. Jen se připojí jedna či dvě hadice k výstupu suchého vzduchu
a jedna hadice k výstupu regeneračního vzduchu, které se vyvede ven z prostoru. Skříň poskytuje snadný přístup
pro čištění vnitřního prostoru a k případnému servisování. Vzduchový filtr lze snadno vyměnit i bez otevření skříně.

Provoz s vysokým výkonem
Vestavěné počítadlo provozních hodin a počítadlo spotřebované energie ukazují načtené množství provozních
hodin a spotřebované elektrické energie. Počítadlo provozních hodin u AD 200 – AD 300 je velmi přesné
(schválení MID). Řada přenosných jednotek nabízí spolehlivý, vysoce výkonný provoz při nízkých teplotách
a snadnou instalaci k zajištění rychlých výsledků vysoušení staveb i při naléhavých situacích, čímž minimalizuje
i dlouhodobé škody způsobené při vytopení. Přenosné jednotky mohou pracovat nepřetržitě nebo mohou být
řízeny interním hygrostatem (AD 200 – AD 300) nebo externím hygrostatem (AD 400).
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Jak odvlhčovač pracuje
Adsorpční odvlhčovač je rozdělený do dvou zón. V sušicí zóně je vlhký vzduch prochází přes silikagelový rotor,
který adsorbuje vlhkost a suchý vzduch je vracen zpět do prostoru. V regenerační zóně prochází přes rotor horký
vzduch, který silika gel vysouší a přenáší vlhkost pomocí připojené hadice do venkovního prostředí.

Příklady použití

Archivy

Sklepy

Staveniště

Garáže

Výrobní plochy

Sklady

Vodárny

Likvidace škod po vytopení
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Dantherm
AD 200
Robustní, kompaktní adsorpční odvlhčovač se silikagelovým rotorem.
Procesní vzduch je veden do odvlhčovače a přes rotor, který se
pomalu otáčí mezi dvěma sekcemi v odvlhčovači. Silikagelový rotor
adsorbuje v sušící sekci vlhkost ze vzduchu. Vlhkost je znovu
odstraněna proudem horkého vzduchu, který prochází přes rotor
v regenerační sekci. Procesní vzduch opouští odvlhčovač jako suchý
vzduch a vlhkost je vedena pryč z prostoru pomocí výfuku
AD 200

regeneračního vzduchu.

Klíčové vlastnosti
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•
•

Přesný měřič spotřeby energie
Počítadlo provozních hodin

•
•

Interní hygrostat
Jeden společný ventilátor pro procení a regenerační

•

vzduch
Skříň z nerezové oceli / práškově lakované oceli

•
•

Nízká hmotnost
PTC regenerační topný článek

•
•

Robustní a kompaktní kovová konstrukce
Odnosné držadlo

•
•

Snadný přístup pro servis a údržbu
4 pryžové podstavce pro zafixování jednotky na místě

•

Flexibilní výstup suchého vzduchu

Ovládání
Ovládací panel poskytuje okamžitý přehled
o nastavení stroje, k dispozici je také počítadlo
provozních hodin a měřič spotřebované elektrické
energie. Výkon stroje lze snadno řídit pomocí
integrovaného hygrostatu.
1
2

Počítadlo provozních hodin
Počítadlo spotřeby elektrické energie

3
4

ON/OFF tlačítko
Interní hygrostat

Volitelné příslušenství
Základní provedení stroje lze rozšířit doplněním některého z volitelných příslušenství. Lze vybírat z těchto možností:
Výměnné
vzduchové filtry
098891

•

Přední panel pro
rozdělení proudu
vzduchu
098893

•

Technické údaje
Parametr / Model
Odvlhčovací kapacita
při 20°C/60% r.h.

AD 200
kg/ 24h

18,75

Pracovní rozsah

°C

-10 - +35

Pracovní rozsah

% r.h.

10-95

Množství vzduchu – suchý vzduch

3

m /h

210

Množství vzduchu – regenerační
vzduch

m3/h

110

V

230 / 1ph / 50 Hz

kW

0,694

dB(A)

48

Externí tlak – suchý vzduch

Pa

150

Externí tlak – regenerační vzduch

Pa

50

Napájení, 4,5m přívodní šňůra se
zástrčkou
Příkon
Hlučnost

Třída ochrany
Hmotnost
Rozměry (v x š x h)
Délka přívodního kabelu

IP 23
kg
mm

14
285 x 289 x 395
(vč. kování a nohou)

m

4,5 se zástrčkou

Ø mm

1x80 nebo 2x50

Ø mm

80

Ø mm

125

Potrubní připojení:
Potrubní výstup suchého vzduchu
Potrubní výstup regeneračního
vzduchu
Potrubní vstup procesního vzduchu
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Výkonové křivky

Rozměry
Všechny rozměry jsou v mm.

AD 200

7

perfektum.cz

Dantherm
AD 300
Robustní, kompaktní adsorpční odvlhčovač se silikagelovým rotorem.
Procesní vzduch je veden do odvlhčovače a přes rotor, který se
pomalu otáčí mezi dvěma sekcemi v odvlhčovači. Silikagelový rotor
adsorbuje v sušící sekci vlhkost ze vzduchu. Vlhkost je znovu
odstraněna proudem horkého vzduchu, který prochází přes rotor

AD 300

v regenerační sekci. Procesní vzduch opouští odvlhčovač jako suchý
vzduch a vlhkost je vedena pryč z prostoru pomocí výfuku
regeneračního vzduchu.

Klíčové vlastnosti
•
•

Přesný měřič spotřeby energie
Počítadlo provozních hodin

•
•

Interní hygrostat
Jeden společný ventilátor pro procení a regenerační

•

vzduch
Skříň z nerezové oceli / práškově lakované oceli

•
•

Nízká hmotnost
PTC regenerační topný článek

•
•

Robustní a kompaktní kovová konstrukce
Odnosné držadlo

•
•

Snadný přístup pro servis a údržbu
4 pryžové podstavce pro zafixování jednotky na místě

•

Flexibilní výstup suchého vzduchu

8

perfektum.cz

Volitelné příslušenství
Základní provedení stroje lze rozšířit doplněním některého z volitelných příslušenství. Lze vybírat z těchto možností:
Výměnné
vzduchové filtry
098891

•

Přední panel pro
rozdělení proudu
vzduchu
098893

•

Technické údaje
Parametr / Model
Odvlhčovací kapacita
při 20°C/60% r.h.

AD 300
kg/ 24h

25,7

Pracovní rozsah

°C

-10 - +35

Pracovní rozsah

% r.h.

10-95

Množství vzduchu – suchý vzduch

3

m /h

300

Množství vzduchu – regenerační
vzduch

m3/h

110

V

230 / 1ph / 50 Hz

kW

1,040

Napájení, 4,5m přívodní šňůra se
zástrčkou
Příkon
Hlučnost

dB(A)

57

Externí tlak – suchý vzduch

Pa

150

Externí tlak – regenerační vzduch

Pa

50

Třída ochrany
Hmotnost
Rozměry (v x š x h)
Délka přívodního kabelu

IP 23
kg
mm

18
352 x 337 x 429
(vč. kování a nohou)

m

4,5 se zástrčkou

Ø mm

1x100 nebo 2x50

Ø mm

80

Ø mm

125

Potrubní připojení:
Potrubní výstup suchého vzduchu
Potrubní výstup regeneračního
vzduchu
Potrubní vstup procesního vzduchu

Výkonové křivky
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Rozměry
Všechny rozměry jsou v mm.

AD 300
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Dantherm
AD 400
I přes svou nízkou hmotnost jen kolem 25 kg je AD 400 správnou
volbou pro využití, která vyžadují výměnu vzduchu až 480 m3/h
(prostory až do 450 m3). To je o 20% více, než jiné přístroje
srovnatelné velikosti, které jsou v současné době na trhu.
S integrovanými odnosnými držadly a stohovatelnou konstrukcí jsou
AD 400

přístroje předurčeny pro snadnou manipulaci a přepravu. Přístroj
přichází s vestavěným počítadlem provozních hodin a volitelně také
s počítadlem spotřeby elektrické energie. Přenosný adsorpční
odvlhčovač může pracovat nepřetržitě nebo může být jeho provoz
řízen externím hygrostatem.

Klíčové vlastnosti
•

•

Dostupný režim prostého větrání – je-li překročena
nastavená úroveň vlhkosti, spíná se režim běžného
odvlhčování (pouze s volitelným externím hygrostatem)
Robustní jednotka vyrobená z nerezové oceli
a z práškově lakované oceli, usazená na 4 gumových
podstavcích, které nezanechávají šmouhy
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•

Integrované odnosné držadlo a stohovatelná
konstrukce pro snadné použití

•
•

Jednotka rotoru je snadno vyjímatelná pro účely čištění
Dynamický, bezpečný a samo-regulující PTC topný

•

článek
Energeticky účinný radiální ventilátor

•

Vysoce výkonný rotor ECODRY G3-MH pro maximální
adsorpci vody

•
•

Vzduchový filtr na vstupu procesního vzduchu
Snížená hlučnost pomocí vestavěného tlumiče: 60 dB

•
•

Připojení pro externí hygrostat
Neresetovatelné počítadlo provozních hodin

Volitelné příslušenství
Základní provedení stroje lze rozšířit doplněním některého z volitelných příslušenství. Lze vybírat z těchto možností:
Výměnné
vzduchové filtry
098895

•

Externí hygrostat

•

Technické údaje
Parametr / Model
Odvlhčovací kapacita

AD 400
kg/ 24h

36

°C

-10 - +35

Pracovní rozsah

% r.h.

10-95

Množství vzduchu – suchý vzduch

m3/h

480

m3/h

185

V

230 / 1ph / 50 Hz

kW

2,2

při 20°C/60% r.h.
Pracovní rozsah

Množství vzduchu – regenerační
vzduch
Napájení, 4,5m přívodní šňůra se
zástrčkou
Příkon
Hlučnost

dB(A)

60

Externí tlak – suchý vzduch

Pa

150

Externí tlak – regenerační vzduch

Pa

Třída ochrany
Hmotnost
Rozměry (v x š x h)
Délka přívodního kabelu

100
IP 23

kg

25

mm

410 x 395 x 560

m

4,5 se zástrčkou

Ø mm

125

Ø mm

80

Potrubní připojení:
Potrubní výstup suchého vzduchu
Potrubní výstup regeneračního
vzduchu
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Rozměry
Všechny rozměry jsou v mm.

AD 400
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Dantherm
AD 450
Adsorpční odvlhčovač je konstruován v souladu s požadavky na
stupeň krytí IP54. Panely skříně jsou zhotoveny z oceli a AluZink
AISI_304. Vrchní panel je jednoduše odnímatelný pro snadné
provádění údržby. Adsorpční odvlhčovač může pracovat nepřetržitě
nebo může být jeho provoz řízen externím hygrostatem.

AD 450E

Klíčové vlastnosti
•
•

Výkonný a trvanlivý silikagelový rotor
Motor rotoru s kulovými ložisky a nerezovou hřídelí

•

Robustní jednotka vyrobená z oceli splňující požadavky
třídy ochrany IP54

•
•

Odnosné držadlo
Jednotka rotoru je snadno vyjímatelná pro účely čištění

•

Dynamický, bezpečný a samo-regulující PTC topný
článek

•
•

Vzduchový filtr na vstupu procesního vzduchu
Připojení pro externí hygrostat
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Volitelné příslušenství
Základní provedení stroje lze rozšířit doplněním některého z volitelných příslušenství. Lze vybírat z těchto možností:
Manuální
potrubní
hygrostat

•

Technické údaje
Parametr / Model
Odvlhčovací kapacita
při 20°C/60% r.h.

AD 450E
kg/h

2,5

Pracovní rozsah

°C

-30 až +40

Pracovní rozsah

% r.h.

až 100%

Množství vzduchu – suchý vzduch

3

m /h

450

m3/h

150

V

230 / 1ph / 50 Hz

kW

0,85

Množství vzduchu – regenerační
vzduch
Napájení
Příkon
Hlučnost
Externí tlak – suchý vzduch

dB(A)

68

Pa

150

Třída ochrany
Hmotnost

IP 54
kg

33

mm

510 x 490 x 510

Potrubní výstup suchého vzduchu

Ø mm

160

Potrubní vstup procesního vzduchu

Ø mm

160

Ø mm

100

Ø mm

125

Rozměry (v x š x h)
Potrubní připojení:

Potrubní výstup regeneračního
vzduchu
Potrubní vstup regeneračního
vzduchu
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Rozměry
Všechny rozměry jsou v mm.

AD 450E

Výkonové křivky
AD 400E

Legenda

• 40%RH
• 60%RH
• 80%RH
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