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ÚVOD 
Popis 
 
 
Upozornenie 
 
 
 
 

Zariadenie, ktoré ste si zakúpili je adsorpčný odvlhčovač AD-B od spoločnosti Dantherm Air   
Handling A/S.  
 
Pred inštaláciou a pripojením výrobku si pozorne prečítajte tieto pokyny. Firma Dantherm Air 
Handling A/S odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné zranenia osôb alebo škody na 
majetku spôsobené nedodržaním pokynov, uvedených v tomto návode. Dodržiavaním pokynov 
zabezpečíte dlhodobú životnosť výrobku a jeho elektrickú a mechanickú spoľahlivosť. Návod si 
starostlivo uschovajte. 

Princíp 
 
 
 
 
 
Upozornenie 
 
 
 
 
Vzduch 
 
 
 
 
 
 
Elektrický 
ohrev 
 
 
 
 
Inštalácia 
 
 
Princíp      
činnosti  

Odvlhčovač AD-B obsahuje rotačný rekuperátor so silikagélom. Vlhký vzduch je ventilátorom 
vháňaný cez suchú časť rotora so silikagélom, kde sa vlhkosť adsorbuje na povrch silikagélu a 
tak sa vzduch odvlhčí. Následne je odvlhčený vzduch vyfukovaný do obsluhovaného priestoru. 
Časť odvlhčeného vzduchu sa používa na regenerovanie rotora tým, že sa zohreje na elektric-
kom ohrievači a prechodom cez vlhkú časť rotora odoberá vlhkosť zo silikagélu.  
 
Upravovaný vzduch nesmie obsahovať žiadne chemikálie, rozpúšťadlá, pevné častice, výbuš-
né, či horľavé plyny. Nesmie byť použitý vo výbušnom prostredí a tam, kde sa môžu vyskytovať 
olejové výpary, výpary z benzínových či naftových motorov.  
Na zariadenie neklaďte ťažké predmety, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu odvlhčovača.  
  
Maximálna teplota odvlhčovaného vzduchu nesmie presiahnuť hodnotu 45°C a maximálna/
minimálna hodnota nesmie presiahnuť hodnotu +/- 300 Pa od atmosférického tlaku.  
Zmeny tlaku sa najčastejšie prejavia, ak je odvlhčovač napojený na inštalovaný vzduchotech-
nický systém. Vzhľadom k tomu, že enormné výkyvy pri zmene tlaku môžu prispieť k zníženiu 
výkonu odvlhčovača, mali by ste dôkladne zvážiť vhodnosť použitia, prípadne celého riešenia.  
 
 
Elektrická špirála spotrebováva elektrickú energiu v závislosti od objemu vzduchu prechádzajú-
ceho odvlhčovačom - pri nulovom prietoku je nulová spotreba elektrickej energie. Neobsahuje 
žiaden prevádzkový ani bezpečnostný termostat, pretože regulácia teploty nie je potrebná.  
Upozornenie: Nedotýkajte sa elektrickej špirály, ak je zariadenie v prevádzke, pretože je pod el. 
napätím.  
 
Zariadenie je určené iba pre vnútorné stacionárne použitie. Nesmie byť použité v priestore, kde 
by dochádzalo k priamemu styku vody s zariadením.  
 
Nasledujúci obrázok znázorňuje princíp činnosti odvlhčovača.  

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POPIS 

Filter 

Ventilátor 
Rotor 

Odvlhčený vzduch 

Regeneračný 
vzduch 

PTC elektroohrev 

Regeneračná 
sekcia 

Čistiaca  sekcia 

Odvlhčovacia 
sekcia 

Odvod regeneračného 
vlhkého vzduch 
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Princíp      
činnosti  
 
 
 
 
 
 
 
Ilustračný 
obrázok  
zariadenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustračný  
obrázok  
ovládacieho  
panelu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popis  
komponentov  
ovládacieho  
panela 

1. Ventilátor nasáva cez filter vlhký vzduch z okolitého priestoru.  
2. Silikagel na rotore adsorbuje vlhkosť z nasávaného vzduchu.  
3. Suchý - odvlhčený vzduch je vyfukovaný späť do priestoru. 
4. Regeneračný vzduch je nasávaný z dvoch 30° sekcií umiestnených po oboch stranách 

rotora.  
5. PTC elektroohrev zohreje regeneračný vzduchu na približne 110°C (pri 20°C na saní).  
6. Suchý regeneračný vzduch absorbuje vlhkosť zo silikagelu. 
7. Vlhký regeneračný vzduch je vyfukovaný von - mimo obsluhovaný priestor.  

Rúčka 

Ovládací 
panel 

Nasávací otvor   

Výfukový otvor  

Odvod regeneračného  
 vzduchu 

Napájací kábel 

Pohľad spredu Pohľad zozadu 

Počítadlo prevádzkových hodín 

Vypínač on / off  

Napájací kábel Konektor pre pripojenie hygrostatu.  

 
• Počítadlo prevádzkových hodín - zobrazuje počet hodín prevádzky zariadenia. 
• Vypínač on/off - červený, slúži k vypnutiu a zapnutiu zariadenia 
• Prepínač režimov - čierny, slúži k zvoleniu manuálneho MAN (nepretržitá prevádzka) 

alebo automatického HYG (prevádzka na základe hygrostatu) režimu.  
• Napájací kábel - pre prívod elektrického napätia do zariadenia 
• Konektor pre pripojenie hygrostatu - zariadenie môže pracovať v automatickom režime 

na základe pripojeného externého hygrostatu alebo senzora rosného bodu (pozri časť 
príslušenstvo). 

Prepínač režimov  
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INŠTALÁCIA  A POUŽITIE ZARIADENIA 
Upozornenie 
 
Predtým než 
začnete 
 
 
Výkon zaria-
denia a výkon 
elektrickej 
špirály 
 
 
Balenie 
 
Inštalácia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustračný  
obrázok  
inštalovaného  
zariadenia 
 

Inštaláciu zariadenia smie prevádzať iba kvalifikovaná osoba.  
 
Pred inštaláciou zariadenia sa uistite, že máte:  
• potrubia pre odvod, prípadne prívod vzduchu 
• montážne objímky pre pripojenie potrubí k výfukovým otvorom. 
 
Elektrická špirála môže mať záťaž až 1200W, na čo musí byť inštalácia prispôsobená. Výkon 
však závisí od objemu regeneračného vzduchu prechádzajúceho zariadením. Prietok vzduchu 
závisí od vnútorných tlakových strát zariadenia, prípadne tlakových strát vzduchotechnického 
systému, na ktorý je zariadenie napojené. Výkon elektrickej špirály sa teda odvíja od tlakových 
strát v závislosti na prietoku regeneračného vzduchu.  
 
Zariadenie je pri dodávke zabelené v kartónovej krabici.  
 
Nasledujúce kroky popisujú postup pri inštalácii zariadenia:  
1. Otvorte kartónovú krabicu a vytiahnite zariadenie uchopením za rúčku na vrchnej časti 

zariadenia. 
2. Umiestnite zariadenie v horizontálnej polohe v interiéry a uložte ho na 4 gumové podlož-

ky, ktoré sú súčasťou zariadenia.  
3. K otvoru pre odvod regeneračného vzduchu umiestneného na zadnej strane zariadenia 

pripojte potrubie s priemerom 50mm. Potrubie by malo mať čo najkratšiu vzdialenosť      
a malo by byť so sklonom smerom dole (pre odvod znehodnoteného vzduchu a odvod 
kondenzátu). 

4. Ak je sklon smerom hore, je potrebné v najnižšom mieste potrubia urobiť dieru s mini-
málnym priemerom 4mm pre odvod kondenzátu.   

Nasledujúce kroky obsahujú postup pri inštalácii doplnkových potrubí (pre prívod čerstvého 
vzduchu a prívod odvlhčeného vzduchu) v prípade potreby: 
1. Ak inštalácia zariadenia vyžaduje pre prívod odvlhčeného vzduchu potrubie, použite po-

trubie s priemerom 100mm. Potrubie môže obsahovať aj regulačnú klapku pre prípad 
potreby regulácie vzduchového výkonu.  

2. Odvodom regeneračného vzduchu do vonkajšieho priestoru môže v priestore vzniknúť 
mierny podtlak. Tento podtlak sa dá eliminovať použitím príslušenstva - Zadnej nasáva-
cej steny, ktorá obsahuje 2 otvory pre pripojenie potrubia. Jeden otvor slúži pre nasáva-
nie okolitého vzduchu a druhý pre prívod regeneračného vzduchu z vonkajšieho priesto-
ru). V prípade použitia, nahraďte mriežku na zadnej strane nasávacieho otvoru zadnou 
nasávacou stenou a pripojte potrubia.  

A - nasávanie vnútorného vlhkého vzduchu 
B - výfuk odvlhčeného vzduchu do vnútorného priestoru 
C - odvod regeneračného vzduchu do vonkajšieho priestoru.  
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SPUSTENIE A NASTAVENIE ZARIADENIA 
Úvod  
 
Elektrické 
pripojenie 
 
Prevádzka  
zariadenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postup  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontinuálna 
prevádzka 
ventilátora s 
použitím    
externéh  
hygrostatu.  

V nasledujúcej časti budete oboznámení so spustením a nastavením zariadenia.  
 
Odvlhčovač je dodávaný kompletne s 2 metrovým napájacím káblom na 230V. Príkon 
(nominálny) je 800W, poistka 10A. 
 
Optimálna prevádzka zariadenia je pri nominálnom výkone - t.j.: pri vzduchovom výkone rege-
neračného vzduchu 35m3/h prechádzajúceho cez špirálu. To je možné nastaviť klapkou na 
regeneračnom vzduchu. (nie je súčasť dodávky)  
 
Upozornenie: 
Výkon odvlhčovača sa nezvýši, ak sa nastaví vzduchový výkon regeneračného vzduchu na 
vyššiu hodnotu, ako 35m3/h. Naopak, ak sa hodnota nastaví príliš nízko, vzniká riziko poško-
denia elektrickej špirály a tvorba veľkého množstva kondenzátu na výstupe regeneračného 
vzduchu. 
 
Pri štarte a nastavení zariadenia dodržte nasledovný postup: 
 
• (1) Skontrolujte, či je potrubie riadne napojené. 
• (2) Skontrolujte, či je filter na svojom mieste. 
• (3) Zapojte zástrčku do siete 230V. 
• (4) Nastavte prepínače do požadovanej polohy: 

• Červený - poloha 0 - zariadenie vypnuté 
• Červený - poloha 1 - zariadenie zapnuté 
• Čierny - MAN – nepretržitá prevádzka 
• Čierny - HYG - zariadenie je ovládané prostredníctvom externého hygrostatu 

(voliteľné príslušenstvo). 
• (5) Prietok regeneračného vzduchu musí byť nastavený pomocou externej regulačnej 

klapky (nie je súčasťou dodávky) na úroveň 35m3/h.  
 
Dodržaním hore uvedeného postupu nastavíte nominálny výkon odvlhčovača a môžete ho za-
čať používať. 
 
Tento režim prevádzky je možný výlučne iba so zapojeným hygrostatom! 
Ak je odvlhčovač ovládaný hygrostatom, v niektorých prípadoch je žiadúce nechať ventilátor 
bežať, bez ohľadu na to, či odvlhčovač pracuje alebo nie. V týchto prípadoch pracujú ventilátor 
a rotor nepretržite. Hygrostat zapína a vypína elektrickú špirálu podľa nastavenej hodnoty. Ak 
je elektrická špirála vypnutá, nedochádza k odvlhčovaniu vzduchu.  
 
Pre tento režim je nevyhnutné vykonať zmeny v elektrickom zapojení podľa nasledovného po-
stupu. Pozri časť „elektrické zapojenie“. 
Postup: 
1. Demontujte vrchný kryt. 
2. Zmeňte prepojenie medzi svorkami 6 a 7 na dolnej časti svorkovnice a vytvorte premos-

tenie medzi svorkami 3 a 7 (pozri číslovanie svoriek na vnútornej strane vrchného krytu). 
3. Nezabudnite utiahnuť vodič, ktorý ostáva vo svorke 6 (pozri elektrickú schému zapoje-

nia). 
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SERVIS A ÚDRŽBA 
Úvod  
 
Upozornenie 
 
 
Preventívna     
údržba 
 
 
Výmena filtra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čistenie a     
údržba        
zariadenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Čistenie    
rotora 
 
 
Záručné    
podmienky 

V nasledujúcej časti budete oboznámení so údržbou zariadenia  
 
Pred vykonaním akejkoľvek údržby, vypnite zariadenie, odpojte napájací kábel a ak bolo zaria-
denie v prevádzke, nechajte el. špirálu aspoň na 15 minút vychladnúť.   
 
Odvlhčovač obsahuje niekoľko pohyblivých častí vysokej kvality a dlhej životnosti. Pravidelná 
údržba zariadenia zabezpečí jeho bezproblémovú prevádzku a dlhú životnosť. Dĺžka servis-
ných intervalov závisí od prostredia, v ktorom je zariadenie nainštalované. 
 
Dĺžka intervalov pre výmenu filtra závisí od prostredia, v ktorom je zariadenie nainštalované. 
V prípade, že je zariadenie používané na odvlhčenie stavby, je potrebné skontrolovať filter raz 
za tri dni a v prípade potreby ho vymeniť.  
Postup: 
1. Uistite sa, že napájací kábel je odpojený. 
2. Na zadnej strane zariadenia odmontujte mriežku pre nasávanie vzduchu. 
3. Vyčistite alebo vymeňte filter. 
4. Vložte filter späť. 
5. Namontujte mriežku a zapojte zariadenie do el. siete. 
 
Postupujte podľa nasledovných pokynov: 
1. Uistite sa, že napájací kábel je odpojený. 
2. Demontujte vrchný kryt. 
3. Odpojte zemniaci kábel, napojený na oddeľovací plech vpredu. 
4. Odpojte zemniaci kábel z boku zariadenia.  
5. Rozoberte viacpólový konektor umiestnený na vrchu predného panelu, vytiahnutím sme-

rom nahor. 
6. Vytiahnite potrubie pre regeneračný vzduch z úchytiek na skrini a v sekcii rotora 

a vyberte potrubie von. 
7. Vytiahnite celú sekciu rotora s ventilátorom nahor vytiahnutím predného oddeľovacieho 

plechu cez drážky na vrchu skrine.  
8. Odmontujte zadný oddeľovací plech, aby ste sa dostali k rotoru a remeňu. 
9. Vyčistite skriňu vysávačom, stlačeným vzduchom alebo čistiacim prostriedkom. 
10. Vyčistite rotor stlačeným vzduchom. 
11. Vyčistite potrubie stlačeným vzduchom. 
12. Skontrolujte motor a remenicu rotora. 
13. Skontrolujte ventilátor. 
14. Skontrolujte elektrickú špirálu. 
15. Skontrolujte lišty. 
16. Skontrolujte káble a elektrické zapojenie. 
17. Nastavte hygrostat /voliteľné/. 
18. Skompletizujte zariadenie. 
19. Zapojte zariadenie do el. siete. 
20. Otestujte zariadenie, skontrolujte prúdenie a teplotu vzduchu a chod rotora. UPOZOR-

NENIE Skontrolujte, či teplota vzduchu na výstupe je vyššia, ako na vstupe /+10 až  
+15°C/ a skontrolujte, či teplota regeneračného vzduchu je vyššia, ako na vstupe /+40 až 
50°C/. 

 
Rotor je možné čistiť vodou a neagresívnymi čistiacim prostriedkami. Neumývajte rotor pravi-
delne, iba v prípade, že je silne znečistený. 
 
 
Záruka je platná len po predložení záznamov o pravidelnom servisnej údržbe zariadenia. Údrž-
ba musí byť vykonávaná pravidelne v 6 mesačných intervaloch a musí byť písomne zdokumen-
tovaná.  
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PRÍSLUŠENSTVO 

Hygrostat 
Odvlhčovač je pripravený na pripojenie externého hygrostatu. Vlhkosť na hygrostate 
môže byť nastavená v intervale 30-100% RH. Kábel vedený z hygrostatu obsahuje  
zástrčku, kompatibilnú so zásuvkou pre hygrostat na čele skrine. 
 
Zadný panel 
Pri normálnom chode zariadenia sa môže v miestnosti objaviť nepatrný podtlak, preto-
že regeneračný vzduch je vyfukovaný do vonkajšieho priestoru. To zvýši množstvo vlh-
kého vzduchu z okolia. Na elimináciu tohto nežiaduceho stavu, použite zadný panel 
s dvomi otvormi. Jeden otvor slúži pre nasávanie okolitého vzduchu a druhý pre prívod 
regeneračného vzduchu z vonkajšieho priestoru).  
 
Držiak kábla 
Používa sa pre stočenie kábla pri jeho uskladnení.  
 
 
Snímač rosného bodu DH24 
Spája v sebe elektronický hygrostat a snímač rosného bodu. DH24 obsahuje napájaciu 
skrinku so snímačom teploty a vlhkosti a oddelený ovládací panel. 

 PROBLÉMY A MOŽNOSTI ICH ODSTRÁNENIA 
Problém Príčina Riešenie 

Odvlhčovač sa po štarte nezapne. Napájací kábel je odpojený alebo sú vyhodené 
poistky.  

Skontrolujte, či napájací kábel je správne za-
pojený. Ak je kábel zapojený, skontrolujte 
poistky. 

Odvlhčovač nepracuje. Skontrolujte pripojenie hygrostatu. 
Znížte hodnotu na hygrostate na najnižšiu 
úroveň, napr. na 20%RH. Odvlhčovač by mal 
začať pracovať. 

Suchý vzduch na výstupe je chladnejší než 
vzduch na vstupe a regeneračný vzduch je 
teplejší, ako obyčajne 

Rotor nepracuje. Skontrolujte rotor, motor a remenicu.  

Vzduchový výkon prívodného aj regeneračné-
ho vzduchu je nulový.  Ventilátor nepracuje. Skontrolujte ventilátor.  

Vyfukovaný regeneračný vzduch je studený.  Porucha na el. špirále.  Skontrolujte ampérmetrom, či hodnota ukazuje 
cca 3,5A. 

Dôležité upozornenie: 
Ak zariadenie nepracuje správne, okamžite ho vypnite! 
Ak pretrvávajú problémy, kontaktujte servisné stredisko. 

KRIVKA VENTILÁTORA 

200 300 400 500 600 
0 

100 

200 

300 

400 

Vzduchový výkon -  
odvlhčovaný vzduch (m3/h) 

Interná tlaková strata zariadenia je 
230Pa. 
 
To znamená vzduchový výkon 190m3/h 
pri voľnom výfuku. 
 
Tlaková strata 15 Pa v potrubí s odvlh-
čeným vzduchom a 50 Pa v potrubí s 
regeneračným vzduchom, zníži vzdu-
chový výkon na nominálny = 155m3/h. 

155m3/h 

100 

230Pa 

190m3/h 

245Pa 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené technické údaje odvlhčovača AD 120B 

Špecifikácia  Merná jednotka  Hodnota 

Vzduchový výkon (nasávaný vzduch) - pri 15Pa m3/h 155 

Vzduchový výkon (odvlhčený vzduch) - pri 15Pa m3/h 120 

Vzduchový výkon (regeneračný vzduch) - pri 50Pa m3/h 35 

Externý statický tlak (odvlhčený vzduch pri 120m3/h) Pa 15 

Externý statický tlak (regeneračný vzduch pri 35m3/h) Pa 50 

Odvlhčovací výkon pri 20°C/60%RH kg/h 0,43 

Merný výkon pri 20°C/60%RH g/kg 3,1 

Výkon el. špirály (maximálny) W 1200 

Výkon el. špirály (nominálny) W 690 

Prúd el. špirály (nominálny) A 3,4 

El. napájanie el. špirály (nominálne) V 230 

Príkon odvlhčovača (nominálny) W 800 

El. napájanie V 220-230 

Rotor  - Silikagél Ø220/50 

Otáčky rotora ot/h 16 

Remenica - Ø6/665 

Rozmery skrine AD 120B (š x v x h) mm 315 x 316 x 365 

Hmotnosť kg 12 

Akustický tlak (meraný 1m od opláštenia a vo výške 1,6m od podlahy) dB(A) 62 

ROZMERY 

Legenda: 
A - nasávanie vlhkého vzduchu z okolitého priestoru. 
B - prívod odvlhčeného vzduchu do priestoru.  
C - odvod regeneračného vzduchu do vonkajšieho priestoru. 

Voľný výfuk 
Vzduchový výkon -  
odvlhčený vzduch 

0Pa 

Vzduchový výkon -  
regeneračný vzduch 

pri 50Pa 

Vzduchový výkon -  
odvlhčovaný vzduch 

Vzduchový výkon -  
odvlhčený vzduch 

pri 15Pa 

Vzduchový výkon -  
regeneračný vzduch 

pri 50Pa 

Vzduchový výkon -  
odvlhčovaný vzduch 

150 m3/h 40 m3/h 190 m3/h 120 m3/h 35 m3/h 155 m3/h 

Nominálne hodnoty 
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ELEKTRICKÁ SCHÉMA ZAPOJENIA 
Normálny režim Režim s kontinuálnym chodom ventilátora 

Vnútorná schéma zapojenia. 

    Ventilátor 

El. špirála 

Rozdeľovací plech 

Hygrostat 

Hlavné el. napájanie 

Kontinuálna prevádzka ventilátora 

Motor rotora 

Ozn. Popis 
S1 Hlavný vypínač 

P1 Počítadlo prevádzkových 
hodín 

M2 Motor rotora 
M1 Ventilátor 
E1 El. špirála 

X1 Konektor pre pripojenie  
hygrostatu 

S2 Prepínač režimov 

Bezpečnostné  
zemnenie 

MAN HYG 

Bezpečnostné  
zemnenie 

MAN HYG 

Ventilátor 
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NÁVRH ODVLHČOVAČA 
Molliérov hx diagram 

Relatívna vlhkosť [%] Teplota vzduchu [°C] 

H
us

to
ta

 v
zd

uc
hu

 [k
g/

m
3 ] 

Entalpia pri n
asýt

ení [k
J/k

g] 

Množstvo vody (x) [g vody / kg vzduchu] 

Tl
ak
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od

ne
j p

ar
y 

[m
ba

r] 
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Množstvo vody v nasávanom vzduchu [g/kg] 

Tento diagram je platný pre objem regenerovaného vzduchu cca 35m3 (korešpondujúci záťaži 4A) a nominálny 
objem odvlhčeného vzduchu 120m3. 

Vysvetlivky k Molliérovmu diagramu: 
 
Hustota vzduchu - oranžová vertikálna os vľavo - špecifická hmotnosť, hodnoty v kg/m3 
Teplota vzduchu - ružová vertikálna os vľavo, hodnoty v °C 
Entalpia - fialové diagonálne čiary - množstvo tepelnej energie vo vzduchu, hodnoty v KJ/kg 
Relatívna vlhkosť - zelené krivky - pomer medzi okamžitým množstvom vodných pár vo vzduchu a množ-
stvom, ktoré by mal vzduch pri plnom nasýtení, hodnoty v % 
Množstvo vody - svetlomodrá horizontálna os dole - objem vody vo vzduchu, hodnoty v g vody / kg vzduchu 
Tlak vodnej pary - modrá vertikálna os vpravo - hodnoty v mbar 

GRAF PRE NÁVRH ODVLHČOVAČA 
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PRÍKLAD 
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Množstvo vody v nasávanom vzduchu [g/kg] 

Potrebný odvlhčovací výkon  
(množstvo vody vo vzduchu, ktoré musí odvlhčovač odobrať, aby 
boli dosiahnuté požadované podmienky) 
 
W = V x n x ρ x (X1 - X2) [g vody / hod] 
 
W = potrebný odvlhčovací výkon [g vody / hod] 
V = objem odvlhčovaného priestoru [m3]: 400m3 
n = počet výmen vzduchu za hodinu: 0,2 / hod 
ρ = hustota vzduchu [kg / m3]: štandardne používaná hodnota je 
1,2 kg / m3 pri 15-25°C 
X1 = pôvodné množstvo vody vo vzduchu: 12 g vody / kg vzduchu 
X2 = požadované množstvo vody vo vzduchu pri požadovaných 
podmienkach 20°C/60% RH: 8,7 [g/kg] (pomocou H-x diagramu 
na ďalšej strane) 
 
W = 400 x 0,2 x 1,2 x (12 - 8,7) = 316,8 g vody / hod 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Špecifický výkon odvlhčovača  
(množstvo vody, ktoré dokáže odvlhčovač odobrať z 1 kg vzduchu 
pri požadovaných podmienkach) 
 
Wspec = X2 - X3 [g vody / kg vzduchu] 
 
Wspec = špecifický výkon odvlhčovača [g vody / kg vzduchu] 
X2 = množstvo vody vo vzduchu pri požadovaných podmienkach 
20°C/60% RH tzn. 8,7 [g/kg] (pomocou H-x diagramu na ďalšej 
strane) 
X3 = množstvo vody v nasávanom vzduchu pri požadovaných 
podmienkach 20°C/60% RH tzn. 5,6 [g/kg] (pomocou diagramu 
hore) 

A 

B 

C 

D 

X2 

X3 

Hodnotu X3 určíme tak, že na „osi x“ nájdeme hodnotu X2 (8,7 g/
kg vzduchu) a postupujeme po vertikále (čiara A) smerom nahor 
na krivku teploty nasávaného vzduchu (20°C). V tomto bode uro-
bíme kolmicu na „os y“ (čiara B), kde odčítame príslušné množ-
stvo vody v odvlhčenom vzduchu X3 (5,6 g vody / kg vzduchu).  
 
Wspec = 8,7 - 5,6 = 3,1 g vody / kg vzduchu 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Minimálny potrebný vzduchový výkon odvlhčovača 
(je potrebné preveriť, či zvolený odvlhčovač je schopný spracovať 
potrebný objem vzduchu) 
 
Qmin = W / (ρ x  Wspec) [m3 / hod] 
 
Qmin = minimálny požadovaný vzduchový výkon [m3 / hod] 
W = potrebný odvlhčovací výkon [g vody / hod] 
ρ = hustota vzduchu [kg / m3]: štandardne používaná hodnota je 
1,2 kg / m3 pri 15-25°C 
Wspec = špecifický výkon odvlhčovača [g vody / kg vzduchu] 
 
Qmin = 316,8 / (1,2 x 3,1) = 85,2 m3/hod 
 
Nominálny vzduchový výkon modelu AD 120 B je vyšší, ako    
85,2 m3/hod (AD 120 B má 120 m3/hod), čiže tento odvlhčovač 
pre dané podmienky vyhovuje.  
__________________________________________________________________________________________ 

 
Predĺžením čiary A smerom nahor (bodkovaná čiara C) ku hornej 
teplotnej krivke (požadovaných 20°C) a vynesením kolmice na  
„os y“ v tomto bode (čiara D), je možné na „osi y“ odčítať teplotu  
odvlhčeného (vyfukovaného) vzduchu X4 (31°C).  

X4 



Údaje a obrázky majú informatívny charakter. Zmena obrázkov a údajov je vyhradená. 

Ochrana životného prostredia 
Európska smernica 2002/96/EU stanovuje:  
Symbol preškrtnutého odpadkového koša v užívateľskom návode, alebo           
na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmie byť likvidovaný spolu                
s komunálnym odpadom.  
Spotrebiteľ je povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia označené 
symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných 
zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi. 
Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov, prispievate                    
k ochrane vášho životného prostredia.  

Predajca 


