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Това ръководство за експлоатация трябва да бъде
съхранявано винаги в близост до уреда!
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Обезвлажняване на въздуха

Влагата от повърхността на басейните се абсорбира от околния въздух (изпарение). По 
този начин се покачва влажността на въздуха, което от своя страна води до корозия, 
мухъл, гниене, люпене на боите и други нежелани последствия.

Диаграмата по-долу показва зависимостта на корозията на металите от нивото на 
влажност във въздуха.
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Както се вижда, нивата на корозия са незначителни при относителна влажност под 50% 
и може да се счита за пренебрежимо ниска при нива под 40%. Същевременно, когато 
относителната влажност надмине 60%, то корозията се увеличава значително. Този 
пример може да бъде показателен и за много други приложения като прахове, опаковки, 
дървен материал, електрически и електронни устройства.

Има два метода за изсушаване на сгради:

1. Загряване и вентилиране на въздуха:
При този метод въздуха се загрява до температури, при които абсорбира повече влажност, 
след което се извежда от помещението в атмосферата.

2. Чрез обезвлажняване на въздуха: 
Влажният въздух в затворено помещение се обезвлажнява продължително, като се 
използва кондензационния принцип. 

По отношение на енергийната консумация втория метод има значително предимство. 
Консумацията на енергия се свежда единствено до обработка на въздуха в помещението, 
като загряването му е незначително.

Когато се използва правилно, влагоуловителя консумира около 25% от енергията, 
която би била необходима за подгряването и вентилирането на въздуха.
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Относителна влажност на въздуха

Околния въздух е микс от газове, който винаги съдържа определено количество вода под 
формата на водни пари.
Съдържанието на вода във въздуха се измерва в грамове на килограм сух въздух – 
абсолютна влажност.
1м3 сух въздух тежи около 1,2кг при 20°С.
В зависимост от температурата, въздуха може да поеме точно определено количество 
водни пари. Когато бъде достигнато това максимално ниво, се приема, че въздуха е 
наситен и относителната влажност е достигнала 100%.
Нивото на относителна влажност на въздуха при дадена температура е съотношението 
между текущото количество водни пари и максималното количество, което въздуха може 
да абсорбира при съответната температура. 
Способността на въздуха да абсорбира водни пари се увеличава с нарастване на 
температурата. Това означава, че максималното количество водни пари, които  въздуха 
може да поеме, се увеличава с нарастване на температурата.

Кондензация на водните пари

Максималното количество водни пари, което въздуха може да абсорбира се увеличава, 
като увеличаваме неговата температура, но съдържанието на водни пари не се променя, 
което води до намаляване на относителната влажност. И обратно, с намаляване на 
температурата на въздуха, намалява и неговата способност за абсорбиране на водни пари 
и поради тази причина нараства относителната влажност. 

Ако продължително се намалява температурата на въздуха, то по този начин се намалява 
и способността му за абсорбиране на водни пари и когато се достигне момент, при който 
относителната влажност стане 100%, това се нарича точка на оросяване. Ако охлаждането 
на въздуха продължи и след тази точка, то количество водни пари в него става по-голямо от 
това, което той може да поеме и стартира отделянето на влага. Водните парите 
кондензират и се отделят от въздуха. 
Парата кондензира и се превръща във вода и по този начин влагата се премахва от 
въздуха. Замъглените прозорци през зимата и изпотените бутилки пълни със студени 
напитки са едни от най-често срещаните примери за кондензация.

Колкото по-висока е относителната влажност, толкова по-висока е и температурата на 
точката на оросяване и по този начин е по-лесно тя да бъде достигната.

Образувания конденз се събира от уреда, след което се отвежда навън.
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Формирания в уреда конденз се събира и отстранява

Въздушния поток се охлажда при преминаването през системата изпарител-кондензатор 
на уреда до достигане на температура под точката на оросяване. По този  начин водните 
пари кондензират по повърхността на изпарителя, след което се събират на определено 
място.

www.aircon-systems.com
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Топлина от кондензация

Енергията, която влагоуловителя предава на обработвания въздух, се състои от:

 Топлина която по-рано е била отнета от изпарителя.
 Електроенергия, консумирана от компресора.
 Топлина отделена по време на процеса на кондензация на водните пари.

Когато течността преминава в газообразно състояние (изпарява се) е необходима 
енергия, която идва под формата на топлина. Тази енергия се нарича топлина на 
изпарение и тя не предизвиква нарастване на температурата, а е необходима за 
промяната на агрегатното състояние от течност в газ. И обратно, при преминаването от 
газообразно в течно състояние (кондензация) се отделя енергия, която се нарича топлина 
на кондензация.
Топлината генерирана при двата процеса е идентична, като за водата тя е 2250kJ/kg 
(4.18kJ = 1kcal)

Това показва, че сравнително голямо количество енергия се отделя при процеса на 
кондензация на водните пари.
Ако енергията необходима за изпарението, не се генерира при процеса на кондензация, а 
е необходимо тя да дойде от външен източник, например чрез вентилация, то отделената 
при кондензацията енергия ще повиши температурата в помещението.
Ако е необходимо да изсушаваме материали и помещения, то енергията циркулира като тя 
се консумира по време на изпарението и се освобождава по време на кондензацията. При 
изсушаването с използването на доставка на външен въздух (вентилация) се генерира 
голямо количество топлина, която повишава температурата в помещението.

Обикновено времето необходимо за изсушаване не зависи само от капацитета на 
уреда, а също така и от способността на материалите да освобождават влагата, 
която съдържат.

www.aircon-systems.com
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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. Не се позволява поставянето на тежки предмети върху уреда!
9. Преди транспортиране се уверете, че резервоара е празен, за да избегнете теч на 
вода.
10. 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. 
11. Забранява се използването на уреда на места, на които се използват химически 
субстанции!



 Само оторизиран персонал може да извършва ремонти по хладилната или  
 електрическата система на уреда.

Описание на уреда

Уреда е проектиран за автоматично и безпроблемно обезвлажняване на въздуха.
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 LCD дисплей, а за неговото управление 
отговаря напълно автоматизираната контролна система, която включва сензор за 
влажност. Трябва да бъде присъединен дренажен маркуч, през който водата да може да се 
отича непрекъснато. 
Уреда отговаря на фундаменталните изисквания за безопасност и предпазването на 
здравето според съществуващите закони на ЕС.
Той е лесен и безопасен за употреба.

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 басейни и сауни, но 
може да бъде използван и в вкладове, архиви, лаборатории, перални помещения, 
съблекални и др.
 
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. Изсушения и охладен въздух се загрява отново от кондензатора, след което 
напуска уреда с температура с около 5 градуса по-висока от околната. Изсушения въздух 
се смесва отново с околния и след продължителна циркулация на въздуха през уреда 
постепенно относителна влажност спада до желаните нива. 
В зависимост от температурата и влажността в помещението, кондензиралата вода се 
отича, непрекъснато или само по време на циклите на обезскрежаване. 
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Инсталиране

За оптимална, икономична и безопасна работа на уреда, следните инструкции трябва 
да бъдат съблюдавани:

◊ Уреда трябва да бъде инсталиран стабилно във вертикално положение за да се осигури 
безпрепятствено отичане на кондензиралата вода на правилното място.
◊ Трябва да бъде осигурена свободно циркулация на засмуквания и отдавания въздух.
◊ Забранява се позициониране на уреда в близост до радиатори или други източници на 
топлина.
◊ Помещението, в което обезвлажняваме, трябва да бъде затворено, за да се избегне 
навлизане на въздух от други помещения и отвън. 
◊ Прозорците и вратите трябва да бъдат затворени за да се избегне смесване на въздуха в 
помещението с атмосферния.
◊ Ако уреда се използва в запрашени помещения, е необходимо да се вземат адекватни 
мерки за да се осигури нормалната му работа – вижте точка Сервиз и поддръжка.
Обикновено монтажа се извършва в близост до стена. В стандартната 
окомплектовка са включени специални фиксиращи планки, които са показани по-
долу на фиг. 1 и фиг. 2

www.aircon-systems.com
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Важна информация за електрическите връзки

◊ Електрическите връзки на уреда трябва да бъдат направени в съответствие с DIN VDE 
0100, част 704 за уреди захранени с електрически ток и да бъде снабден с автоматичен 
предпазител.
◊ Ако уреда се използва във помещения с много висока влажност като бани и кухни, то 
трябва да му бъде осигурен подходящ автоматичен прекъсвач.

Въвеждане в експлоатация

Преди въвеждането в експлоатация на уреда е необходимо да се проверят отворите за 
засмукване и отдаване на въздуха дали са свободни, както и състоянието на въздушните 
филтри.

Следните инструкции трябва да се вземат под внимание:

◊  Захранващите кабели трябва да бъдат с подходящо сечение.
◊  Позволено е използване на удължител за захранване, само ако неговия кабел е изпънат 
в права линия.
◊  Не се позволява дърпането на уреда за захранващия кабел.
◊  След задействане уреда работи в автоматичен режим.
◊  Уреда притежава система за предотвратяване на включване на компресора незабавно 
след подаване на захранващото напрежение, с цел той да бъде предпазен от повреда. 
Поради тази причина стартирането на компресора става със закъснение от 3 минути. 

Ефективната работа на влагоуловителя не може да бъде гарантирана в случай, че 
температурата в помещението е под 6°C или относителната влажност е под 40%.

www.aircon-systems.com
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ДИЗАЙН

1) Отвор за изх. въздух
2) Контролен панел
3) Капак на възд. филтър
4) Отовири за вх. въздух.
5) Сензор за влажност. 
6) Температурен сензор.
7) Дренажна вана.
8) Вентил
9) Компресор
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Стартиране и работа с уреда

Избор на режим (1)

Внимание:
    -    Режим отопление е наличен само при моделите
        с нагревател!

Избор на скорост на вентилация (2)

Натиснете бутон “FAN” за да настроите желаната скорост. 
Всяко натискане променя скоростта в следния ред.

Автоматичен > Ниска > Средна > Висока

Внимание:
    -   В автоматичен режим уреда избира сам оптималната
        скорост в зависимост от температурата на въздуха!    
    -   В режим „Обезвлажняване“ бутона за избор на скорост
        не е активен!

Настройка на влажност или температурата (3)

Стартиране на уреда (4)

Натиснете бутона „Вкл./Изкл.“ и дистанционното управление ще изпрати настроената
информация. Влагоуловителят ще започне да работи след прозвучаването на два 
звукови сигнала.

 

Използвайте тръгълните бутони за да настроите:
     - в режим на обезвлажняване - желаната влажност в диапазона от 30 до 90%;
     - в режим на отопление - желаната температура в диапазона от 16°C до 31°C.

За да изберете желания режим, натиснете бутон “MODE”

Автоматичен > Обезвлажняване > Вентилация > Отопление

www.aircon-systems.com

Внимание:

    -   В случай на повторен старт, стъпки от 1 до 3 могат да бъдат пропуснати, ако не
        се налага да бъдат променяни настройките за скорост и температура!    
    -   След повторно включване на уреда, то компресора ще се стартира не по-рано от
        3 мин. от последното изключване!
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(1) Изберете автоматичен режим чрез бутона за избор на 
режим.

(2) Изберете желаната скорост на вентилация.
(3) Натиснете бутона „Вкл./Изкл.“ за да стартитрате уреда в 

автоматичен режим.

Внимание:

В автоматичен режим влагоуловителят сам избира между 
режим на обезвлажняване и режим на отопление в 
зависимост от температурата и влажността в 
помещението, според следната таблица:

 

Автоматичен режим

Уреда може да работи в автоматичен режим само ако е оборудван с нагревател, 
който е опция! 

Режим/Температура
o o<23 С или >28

влажност >80%
o o

23 С ~28 С
o o<23 С или >28 С 

humidity <80%

Обезвлажняване

Отопление

Вкл.

Вкл.Изкл.

Изкл.

Изкл.

Вкл.

www.aircon-systems.com
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Клапи

Хоризонтални клапи

Хоризонтален поток Поток надолуПоток нагоре

Внимание:
       -    Клапите могат да бъдат блокирани в желана посока. За целта използвайте 
           “SWING” бутона на дистанционното управление!
       -   За по-добра ефективност се препоръчва клапите да бъдат блокирани в 
           хоризонтална или горна позиция за режим „Обезвлажняване“ и в долна позиция
           за режим „Отопление“!

Вертикални клапи

Внимание: не се опитвайте да
настройвате клапите ръчно!

www.aircon-systems.com
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Електрическа схема

 

www.aircon-systems.com
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1) Преден панел - горен
2) Преден панел - долен
3) Контролен панел
4) Заден панел
5) Ляв панел
б) Горен панел
7) Кондензатор
8) Монтажна планка
9) Електрически нагревател (опция)
10) Десен панел
11) Перка на вентилатор
12) Капак
13) Мотор на вентилатор
14) Панел за закрепване на мотор
15) Въздуховод
16) Изпарител
17) Кондензна вана 1
18) Кондензна вана 2
19) Долен панел

20) Основа
21) Компресор
22) Вентил
23) Автоматична дренажна система
24) Дренажен маркуч
25) Транспортно колело
26) Транспортно колело
27) Кондензатор за компресор
28) Контакт
29) Кондензатор за вентилатор
30) Електронна платка
31) Трансформатор
32) Кутия за електронни компоненти
33) Поплавък
34) Монтажна планка
35) Сервизна пробка на 
36) Сензор за влажност
37) Сензор за температура
38) Кабел

www.aircon-systems.com
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                                                Модел

Параметър

Захранващо напрежение

Консумирана мощност

Работен ток

Нето тегло

Тегло с опаковката

Капацитет (при 30°С / 80%)

Въздушен дебит

Размери (ВхДхШ)

Температурен обхват

Работен диапазон на влажността

Шум

Фреон

     

220-240V-50HZ

1,65 kW

4.9 A

86 кг

94 кг

163.2 л/ден

1100м3/час

1720 мм х 420 мм х 480 мм

6°С~32°С

30-100%

48 dВ (А)

R410C

DEH-1700p

Технически параметри

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.

 

www.aircon-systems.com

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.



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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