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Обезвлажняване на въздуха

Процесите, които взимат участие по време на обезвлажняването, се базират на физически 
закони. Ще се опитаме да Ви ги обясним тук в опростена форма, за да получите обща идея 
за принципите на изсушаване на въздуха.

Защо може да Ви е необходим влагоуловител?

◊  Независимо от качеството на изолацията на вратите и прозорците, влагата от външния 
въздух успява да проникне в помещенията.
◊  Може да отнеме 1-2 месеца за да може водата, която е била използвана при строителни 
процеси (бетониране, варосване, нанасяне на мазилки и др.) да се изпари. 
◊ Вода, която е навлезнала в мазилката или зидарията по време на наводнение, се отнема 
много бавно.
◊ Пример за проблеми свързани с влагата е намокрянето на материали съхранявани в 
складове.

Водата, която се изпарява от строителните материали се абсорбира от околния въздух, 
като по този начин се покачва неговата относителна влажност. Това от своя страна води до 
формиране на корозия, мухъл, гниене, люпене на боите и други нежелани въздействия.
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Инструкции за безопасност

1. Моля прочетете тази инструкция внимателно преди употребата на уреда!
2. Забранява се почистването на уреда с директна струя вода!
3. Никога не използвайте уреда, ако захранващия кабел или щепсела са повредени! 
Техния ремонт трябва да се извърши от производителя, сервизния център или друг 
квалифициран специалист!
4. Електрическите уреди могат да бъдат ремонтирани само от квалифициран 
персонал, тъй като неправилния ремонт може да доведе до сериозна опасност за 
потребителите!
5. Децата не знаят как да се предпазят от опасностите на електрическите уреди, така 
че никога не ги оставяйте да използват уред без подходящ контрол!
6. Изключвайте уреда от захранващата мрежа, когато не го използвате или преди 
почистване!
7. Уреда трябва да бъде захранен само с напрежението описано на техническата 
табела!
8. Моля, имате пред вид, че този уред е проектиран само за битови нужди!
9. Не се позволява поставянето на тежки предмети върху уреда!
10. Преди транспортиране се уверете, че резервоара е празен, за да избегнете теч на 
вода.
11. Уреда не е предназначен за използване от хора с физически или психически 
проблеми (вкл. и деца) или от хора, които нямат опит или не са инструктирани от 
отговорниците безопасността. 
12. Забранява се използването на уреда на места, на които се използват химически 
субстанции!

Описание на уреда

Уреда е проектиран за автоматично и безпроблемно обезвлажняване на въздуха. Поради 
малките си размери е лесно да бъде транспортиран и използван.
Той работи на кондензационен принцип, като е оборудван с херметически затворена 
хладилна система, вентилатор с ниско ниво на шум и  захранващ кабел с щепсел.
Контролния панел на уреда е оборудван с индикатори за функциите и състоянието му, а за 
неговото управление отговаря напълно автоматизираната контролна система, която 
включва сензор за влажност и интегрирана система против преливане на резервоара. 
Също така има възможност за присъединяване на дренажен маркуч, през който водата 
може да се отича непрекъснато и по този начин уреда да работи постоянно. 
Влагоуловителя отговаря на фундаменталните изисквания за безопасност и 
предпазването на здравето според съществуващите закони на ЕС.
Той е безопасен и лесен за употреба.
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Къде да се използва?

Уреда се използва в сгради, в които е необходимо изсушаване на въздуха за да 
предотвратят значителни финансови загуби (например от формиране на мухъл). 

Основното му предназначение е изсушаване и обезвлажняване на общи помещения, 
спални, бани, мазета, кухни, бунгала, каравани и др. 
Също така може да бъде използван за поддръжка влажността на въздуха в складове, 
архиви, лаборатории, съблекални и перални помещения.

Начин на работа

Уреда функционира на кондензационен принцип.
Вентилатор засмуква околния влажен въздух от задната страна през въздушен филтър, 
след което потока преминава през кондензатор и изпарител. Топлината се отнема от 
студения изпарител и въздуха се охлажда до температура по-ниска от точката на 
оросяване. Водните пари се отделят под формата на конденз или скреж по ламелите на 
изпарителя.
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(1)  Контролен панел
(2)  Отвор за изх. въздух.
(3)  Дръжки
(4)  Преден панел

6

(5)  Отвор за вх. въздух (филтър)
(6)  Дренажен отвор
(7)  Воден резервоар

 

 

Дизайн на уреда
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Означения на регулатора за настройка на желаната влажност

 

Индикатори

1. TANK FULL - свети при пълен резервоар.

2. OPERATION - свети, когато уреда работи.

3. DEFROST - свети, когато уреда е в режим

на обезскрежаване.

CONT
9
8
7
6
5
4
3
2
1

OFF

Непрекъснат
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Изкл.

Позиции
 на

регулатора

Желана
влажност

Спиране на уреда

1. Настройте регулатора на позиция OFF.
2. Ако влагоуловителя няма да бъде използван дълго време, захранването трябва да
 бъде изключено.

Стартиране на уреда:

1. Нагласете регулатора на позиция OFF.
2. Свържете уреда към захранващата мрежа.
3. Нагласете регулатора на желаната
 влажност (60% - позиция 4).
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Воден резервоар и продължително отичане
Кондензиралата вода може да бъде събирана какво във водния резервоар, така и да 
бъде извеждана от уреда посредством PVC маркуч към канал.

Воден резервоар

1. Когато водния резервоар се напълни, светва
 индикатора "TANK FULL". 
Компресора и вентилатора спират.
2. Извадете и изпразнете резервоара, 
след което го върнете обратно на мястото му.

Продължително отичане

Ако искате да използвате тази функция, моля извадете 
резервоара и свържете маркуч (опция) към връзката за
 отичане на конденза.

Почистване на филтъра 

1. Свалете задния филтърен капак.

2. Добре е да проверявате състояние на филтъра
на всеки две седмици и да го почиствате, ако е
необходимо с течаща вода с темп. до 40°C.
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                                                 Модел

Характеристики

Захранващо напрежение

Консумирана мощност

Работен ток

Тегло

Капацитет ( при Т=30°С / Н=80%)

Въздушен дебит

Размери (ВхДхШ)

Температурен обхват

Обем на резервоара

DEH-600p            DEH-1000p

        230V~50HZ

     800W                   820W

      6.7 A                     7A

    22.5 кг               25.5 кг

   60 л/ден               80 л/ден

420м3/час            450м3/час

630 мм х 480 мм х 300 мм

                5°С~32°С

                  7 литра

Технически характеристики

(СЕ) N 842/2006: R410A е вид флуориран парников газ, който е разрешен
за ползване от протокола в Киото. Неговия потенциал за глобално затопляне
(GWP) е 1975.

Този знак показва, че този продукт не може да бъде изхвърлян
заедно с други битови отпадъци в рамките на ЕС. За да се
предотврати възможно замърсяване на околната среда или
опасност за човешкото здраве от неконтролираното изхвърляне
на уреда, то в случай на нужда го предайте на компетентните
фирми, за да може да бъде осигурено адекватно рециклиране
на неговите материали.
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Гаранционни условия

DanVex гарантира, че всички части на уреда ще отговарят на техническите изисквания в
продължение на 24 месеца от датата на закупуване (период на гаранция).

Гаранцията не покрива нормалното износване на движещите се части и филтри.

Гаранцията се отнася за изработката и материалите.

По време на гаранционния период DanVex поправя или заменя частите, които са
дефектирали, безплатно.

DanVex изпълнява гаранционните задължения, като извършва ремонт или предоставя 
на потребителя нова резервна част в рамките на предвидените от закона срокове.

Извършването на ремонтни работи в периода на гаранционния период не води до 
неговото удължаване.

Подменените дефектни части, по време на гаранционния период, остават собственост 
на DanVex.

DanVex или техен оторизиран представител имат право да поискат да инспектират
дефектиралата резервна част, за да проверят коректността на жалбата.

Кога може да бъде отказана гаранция?

Когато повредата не е възникнала по време на гаранционния период.

Когато не са изпълнени всички препоръки и инструкции на производителя относно
инсталирането, оперирането и поддръжката на уреда.

Когато не са използвани само оригинални части и материали за поддръжката и ремонта 
на уреда.

R
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