
Odvlh ova D 810

-  instala ní a uživatelský návod na použití
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1. Popis za ízení

1.1 .  Všeobecné údaje

            Odvlh ova e jsou ur eny pro použití v krytých bazénech, restauracích, kade nických
salónech, prádelnách, telekomunika ních centrech, kuchyních a ve všech p ípadech , kde 
vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí ovzduší. 

1.2. Technické údaje:

Maximální odvlh ení     :         40 litr /den
Maximální p efiltrovaný objem vzduchu      :          480 m3/h
Nasávání vzduchu                                          :            zadem 
Výtlak  vzduchu                                             :            nahoru
Výpus  kondenzované vody samotížná         :            13 mm 
Výtla ná výška erpadla kondenzátu            :             1,6 m 
Max. tepelný  výkon                         :           2000 W 
Plocha filtru vzduchu (cm2)                           :              1520 
Elektrické napájení                                :      230 V / 50 Hz 
Elektrický p íkon                         :            810 W 
Regulátor vlhkosti                                         :        zabudovaný 
Elektrické krytí                                              :              IP 43 
Chladivo                                                        :      R 407C/ 330g 
Provozní teplota vzduchu                         :        10 - 35 °C 
Rozm ry  š x v x h                         : 460 x 880 x 420 mm 
Hmotnost                         :             33 kg 

2. Použití a provoz

2.1 . Použití 
               Odvlh ova  D 810 je ur en p edevším pro vnit ní plavecké bazény a další místnosti 
se zvýšenou vlhkostí, u kterých není z ízena vzduchotechnika. Odstra uje vzdušnou vlhkost a 
tím zamezuje kondenzaci vodní páry na oknech, stropech, dve ích a st nách. Pro snížení 
vlhkosti v daném prostoru musí být použit vhodn  nadimenzovaný odvlh ova . P i použití 
nedostate n  výkonného odvlh ova e m že dojít k jeho poškození. Odvlh ova  není ur en
pro provoz v prost edí se zvýšenou prašností. Za ízení je nutno p epravovat nebo p enášet ve 
svislé poloze. V žádném p ípad  stroj nesmíte nijak naklán t nebo p eklopit, protože v tomto 
p ípad  by došlo k jeho poškození. 
            Odvlh ova  je konstruován tak, že odstra uje vzdušnou vlhkost na principu tepelného 
erpadla a v d sledku toho ušet í v porovnání s odstran ním vlhkosti ventilací zna né

množství  energie. 



      Díky výše popsanému principu ušet íte podstatnou ást náklad  pot ebných na vytáp ní
bazénové haly.

                       Regulátor požadované vlhkosti lze nastavit v rozsahu 20 – 80 %. 

Obr. .1 –Pohled zep edu a  zezadu
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6. Prachový filtr

2.2. Umíst ní a montáž

            Odvlh ova  umíst te na pevný vodorovný povrch a p ipojte na napájení 220 V/ 50 Hz. 
Elektrop ipojení prove te dle SN. Doporu ujeme použít proudový chráni  s vybavovacím
poruchovým proudem In = 30 mA  a jisti  6 A (s motorovou charakteristikou). 
 Odvlh ova  D 810 umíst te u st ny místnosti a nasm rujte výtlak vzduchu tak, aby 
proud suchého odvlh eného vzduchu  proudil p ímo na okna, na kterých nej ast ji
kondenzuje voda. Zkondenzovaná voda je odvád na z p ístroje hadicovým vývodem
kondenzátu a to bu  samotíží nebo je p e erpávána pomocí vestav ného erpadla až do výšky 
1,6m.

Je nutné, aby proud odvlh eného vzduchu nesm oval nad hladinu bazénu, protože 
v takovém p ípad  by ješt  zna n  zvyšoval odpa ování vody z povrchu bazénu. 

           ! Za ízení nepoužívejte p i teplot  nižší než 10 °C ! 



2.3. P íprava na spušt ní a spušt ní

        Odvlh ova  je vybaven nastavitelným hydrostatem, který zajiš uje zapínání nebo
vypínání kompresoru. Oto ením ovlada e hydrostatu (viz.obr.2 .4) po sm ru hodinových 
ru i ek nastavíte nižší požadovanou vlhkost vzduchu, oto ením proti sm ru hodinových 
ru i ek nastavíte vyšší požadovanou vlhkost vzduchu. 
            Tímto zp sobem nastavíte Vámi požadovanou hodnotu vlhkosti a odvlh ova  bude 
automaticky zapínat a vypínat, aby tuto hodnotu udržoval. V n kterých p ípadech trvá n kolik
dn  i týdn  než se vlhkost sníží na požadovanou hodnotu.

Obr.2 - Kontrolní panel 

                                  1.               2.                3.                             4. 

1. Hlášení chyby p ístroje

2. Indikace odmrazování

3. Kontrolka innosti odvlh ova e

4. Hydrostat – nastavení požadované vlhkosti 

2.4. Provoz

            Vzduch v každém stavu obsahuje vlhkost ve form  páry. Tato se nazývá vlhkost 
vzduchu. Množství vlhkosti, kterou vzduch m že obsahovat, záleží na teplot  tzn., ím je
vzduch teplejší, tím více vlhkosti m že obsahovat.
            Pokud se teplý vzduch obsahující páru dostane do styku s chladnou plochou a p itom
se ochladí na rosný bod, tak již není schopen v sob  udržovat p vodní množství páry. 
V d sledku toho na ochlazené ploše probíhá kondenzace páry ve form  kapek.

Kompresor, který pat í k chladícímu za ízení odvlh ova e, udržuje povrch chladi e
stále studený. Cirkula ní ventilátor nasává vlhký vzduch z místnosti a proudí nejd íve na 
chladící prvky, kde kondenzací dochází ke snižování vlhkosti. Potom je odvlh ený vzduch 
vhán n na kondenzátor, kde se vzduch oh íváním ješt  dále suší. Nakonec je vysušený vzduch 
odvád n zp t do místnosti.



            Odvlh ova  je vybaven automatickým odmrazováním chladi e. B hem
odmrazovacího cyklu ventilátor nasává vzduch, ale kompresor je automaticky vypnut. Tento 
systém automaticky odstraní led, který se tvo í na spirále chladi e.

2.4.1. Trvalý odvod kondenzátu

 Pokud odvlh ova  pracuje v extrémn  vlhkých podmínkách, je výhodné odvád t
kondenzovanou vodu soustavn  za pomoci pružné hadice (o vnit ním pr m ru 13 mm ) 
p ipojené na samotížný vývod z odvlh ova e ( viz. obrázek .1 ) a nebo p e erpávat pomocí 
zabudovaného erpadla a ohebné hadice až do výšky 1,6 m. 

            U samotížného vývodu zkontrolujte, že hadice má trvalý spád a její konec voln  ústí 
do odpadové roury. V žádném p ípad  nesmí být konec hadice pono en do vody. Hadice není 
sou ástí dodávky. U hadice p ipojené na zabudované erpadlo se ujist te, že hadice není 
ucpaná n jakou ne istotou nebo není zlomená, aby kondenzát mohl voln  protékat. Ucpáním 
hadice se m že znehodnotit i erpadlo kondenzátu. 

2.5. Odstavení z provozu

            Pro odstavení z provozu oto te hydrostatem do krajní polohy proti sm ru hodinových 
ru i ek. P i dlouhodobém odstavení odpojte odvlh ova  od zásuvky el. napájení. 

2.6. Údržba

Pro uznání záruky je nutná pravidelná preventivní prohlídka za ízení na adrese 
servisu (placená služba). První prohlídku je nutno provést nejdéle 1 rok po zakoupení za ízení 
a poté v pravidelných jednoro ních intervalech. Je povinností uživatele kontaktovat servis a 
domluvit si telefonicky nebo písemn  termín preventivní prohlídky. 

2.6.1. išt ní filtr

            Aby odvlh ova  bezvadn  pracoval, je zapot ebí pravideln istit prachový filtr 
(viz.obr.1. .6) .Tuto innost si musí provád t každý sám. Na zadní stran  stroje odklopte 
prachový filtr, který je spojen s m ížkou nasávaného vzduchu a opatrn  ho vytáhn te sm rem
nahoru. Filtr vy ist te od prachu nebo nános  pod proudem vody  a po d kladném  vysušení 
jej op t vra te na p vodní místo. 

UPOZORN NÍ: išt ní prachových filtr  se musí provád t minimáln  jednou 
m sí n , p i v tší prašnosti ast ji. Pokud toto zanedbáte, m že dojít k poškození 
za ízení. 



3. Možné poruchy, jejich p í iny a zp soby odstran ní

porucha                                      p í ina resp. zp sob odstran ní

P ístroj nepracuje - porucha v elektrickém napájení p ed vstupem do za ízení  :
                              - p ekontrolujte elektrické napájení p ed vstupem do za ízení
                             - pokud je nap tí p ivedené na za ízení v po ádku, kontaktujte dodávající
                               organizaci,

- vypnutý hydrostat ( nap . p i odstávce ) :
                             - zkontrolujte, je-li hydrostat zapnut,
                             - v opa ném p ípad  nastavte knoflík hydrostatu na požadovanou hodnotu, 
                                p etrvává-li porucha, kontaktujte dodávající organizaci, 

- vzduch nem že prostupovat m ížkou :
                             - zkontrolujte, zda není zanesen prachový filtr, 
                             - zkontrolujte, zda odvlh ova  nestojí p íliš blízko p ekážky, která by
                               bránila pr chodu vzduchu vstupní nebo výstupní m ížkou,
                             - postavte odvlh ova  do v tší vzdálenosti od st ny pop . odstra te p í inu
                               zabra ující pr chodu vzduchu,

- p ístroj p sobí hluk :
                             - ujist te se, jestli p ístroj stojí vodorovn  na podlaze,
                             - ujist te se, zda je správn  nasazena nádobka na zkondenzovanou vodu,
                             - v opa ném p ípad  zajist te usazení odvlh ova e na pevné vodorovné
                               ploše, pokud závada p etrvává, kontaktujte dodávající organizaci,

- vytéká – li z p ístroje voda :
                             - zkontrolujte, je-li hadice pro odvod vody z kondenzátoru uložena se
                                spádem a není-li zlomená,

- zkontrolujte, je-li je hadice pro odvod vody z kondenzátoru správn
  nasazena na hrdle,
- zkontrolujte, zda vývod z odvlh ova e není ucpaný (prachem apod.)

nebo není-li hadice pono ena ve vod .


