
AD B

   Priemyselné adsorpčné odvlhčovače



Efektívne odvlhčovanie

aj pri nízkych teplotách

Prenosný adsorpčný odvlhčovač Dantherm AD - séria B je

navrhnutý na zabezpečenie nízkej úrovne relatívnej vlhkosti

v priestoroch s nízkou okolitou teplotou. Je ideálnou voľbou

pri odvlhčovaní priestorov nových budov alebo priestorov

poškodených vodou počas zimnej sezóny.

   

  

Aplikácia

    •     Služby na odstraňovanie škôd

   •     Nová výstavba

     •      Vodárenské priestory

     •      Rekonštrukcie budov

     •      Priestory s nízkou teplotou

  •      Požičovne

     •   Vysušovanie

Problémy s odvlhčovaním sa zvyčajne spá-

jajú s teplým a vlhkým prostredím. Vtedy

sa na odstránenie vlhkosti používajú

kondenzačné odvlhčovače.

K vážnemu poškodeniu vlhkosťou však

môže dôjsť vlhkým vzduchom, vlhkosťou

z materiálov, otvorenou vodnou plochou

alebo výrobným procesom aj pri nízkych

teplotách, pričom pri teplotách nižších ako

10°C je veľmi obtiažne dosiahnuť konden-

záciu.

Vďaka použitiu adsorpcie je možné odvlh-

čovať aj pri nízkych teplotách (až do 0°C)

a to až na úroveň 0% relatívnej vlhkosti.

Na princípe adsorpcie pracuje aj rada pre-

nosných adsorpčných odvlhčovačov AD B.

Masívny ale kompaktný dizajn

Aj napriek tomu, že ide o jednotky s ma-   

sívnou skriňou z nehrdzavejúcej ocele,

odvlhčovače AD - séria B,  sú navrhuté pre

ľahkú manipuláciu a transport, o čom

svedčí vyklápateľná rukoväť a prekvapivo

nízka hmotnosť a kompaktnosť vzhľadom

na ich výkon.

Inštalácia

Jednotky sú rýchlo a ľahko inštalovateľné,

keďže je potrebné pripojiť len jedno

potrubie (na odvod odpadového vzduchu).

Vďaka zabudovanému tesneniu, nebude

dochádzať ku stratám.

Majú zabudované počítadlo prevádzkových

hodín - čo umožňuje v prípade požičiavania

daného zariadenia, jednoduchosť účtovania za

odpracované hodiny. Jednotka je nenáročná

na údržbu, umožňuje ľahký prístup k

vnútorným komponentom, pričom vzduchový

filter je možné vymeniť bez jej otvárania.

Vysokovýkonná prevádzka

Odvlhčovače AD - séria B, ponúkajú odvlhčo-

vací výkon v rozsahu od 0,45 kg/h až do 

1,4 kg/h pri 20°C/60%RH.

Ich vysoká výkonnosť a ľahká inštalácia ich

predurčuje k využitiu na minimalizovanie škôd

spôsobených povodňami alebo koróziou.

Odvlhčovače môžu pracovať:

- v nepretržitej prevádzke - odvlhčovanie bez

merania vlhkosti

- v automatickej prevádzke - možné pripojiť

priestorový hygrostat alebo senzor rosného

bodu s hygrostatom (na požiadanie).            

V takomto prípade sa zariadenie po dosiah-

nutí prednastavenej vlhkosti automaticky

vypne.



Ako AD séria B pracuje 

Adsorpčný odvlhčovač obsahuje rotačný reku-

perátor so silikagélom. Odvlhčovaný vzduch   

je ventilátorom hnaný cez suchú časť rotora 

so silikagélom, kde sa vlhkosť adsorbuje 

na povrch silikagélu a tak sa vzduch odvlhčí

(odvlhčovacia sekcia). Následne je odvlhčený

vzduch vyfukovaný do obsluhovaného pries-

toru. Časť odvlhčeného vzduchu sa používa na

regenerovanie rotora tým, že sa zohreje na

elektrickom ohrievači a prechodom cez vlhkú

časť rotora odoberá vlhkosť zo silikagélu

(desorpcia - regeneračná sekcia). Vzniknutý

teplý vlhký odpadový vzduch je nutné pomocou

potrubia odviesť mimo obsluhovaný priestor. 

Tento proces kontinuálne prebieha dovtedy,

kým nie jej dosiahnutá požadovaná vlhkosť    

v obsluhovanom priestore.

Vlhkosť sa adsorbuje na vrchnej časti rotora so sili-

kagélom - odvlhčovacia sekcia. Časť odvlhčeného

vzduchu sa používa v tzv. regeneračnej sekcii, kde

sa vlhkosť uvoľní a je odvedená cez potrubie na 

odvod odpadového vzduchu.

Ovládací panel s počítadlom prevádzkových hodín      

a konektorom na hygrostat. Pre zvýšenie ochrany     

je ovládací panel zapustený do jednotky.

Adsorpčné odvlhčovače AD - séria B, sú navrhuté na

ľahkú manipuláciu a prepravu o čom svedčí aj vyklá-

pateľná rukoväť.

Odvlhčovací
výkon pri

20°C/60% RH  
kg/h

Vzd. výkon - 
odvlhčený vzduch

m3/h

Vzd. výkon -
regeneračný vzduch

m3/h 

Elektrický príkon
kW 

Hmotnosť
Rozmery
L x W x H

kg mm

AD 120 B 0,45 120 35 0,80 12 325x312x305

AD 240 B 0,80 240 45 1,07 15 395x330x357

AD 290 B 1,10 290 65 1,63 17 395x330x357

AD 400 B 1,40 400 85 1,98 27 470x402x427

Technické údaje

Vlhký vzduch

Rekuperátor so silikagélom

Odvlhčený vzduch

Regeneračný

suchý

vzduch

Ohrievač

Odvod vlhkého 

odpadového vzduchu



Komfortné podmienky v akomkoľvek prostredí

Spoločnosť Dantherm Air Handling 

od roku 1958 vyvynula a vyrobila 

množstvo zariadení na riadenie 

klímy a úpravu vzduchu, ktoré 

zabezpečujú optimálne podmienky 

pre ľudí aj vysoko citlivé technoló-

gie. Žiadne podnebie nie je pre nás 

príliš extrémne - naše riešenia sa 

využívajú od najchladnejších miest 

(Severný a Južný pól), až po tie   

najhorúcejšie (Sahara).

Našim hlavným zameraním je 

odvlhčovanie, vykurovanie, klima-

tizácia, vetranie a chladenie 

technológií. Inovatívne, odolné, 

vysokokvalitné a cenovo priaznivé 

produkty nám zabezpečili pozíciu 

popredného svetového výrobcu 

stacionárnych a mobilných zaria-

dení na riadenie klímy. Navyše sa 

v procese výroby stále snažíme   

implementovať nové postupy           

a technológie na zdokonalenie 

našich produktov.

Naše sídlo sa nachádza v Dánsku. 

Dcérske spoločnosti sú v Nórsku, 

Švédsku, Anglicku, Amerike                 

a Číne. V Európe máme                 

vybudovanú rozsiahlu distribučnú 

sieť.

Dantherm Air Handling je členom 

skupiny Dantherm A/S.


