
PROČ STOJÍ ZA TO VYBRAT SI VYSOUŠEČE VZDUCHU 
MASTER?

ŠETŘETE ČAS
Vysoušeče                    urychlují mnoho rekonstrukčních a stavebních 
prací   

SNIŽUJTE INVESTIČNÍ NÁKLADY
Můžete si vybrat výkon, který přesně potřebujete

VYBERTE SI NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ
Nabídka vysoušečů                     zahrnuje přístroje určené pro práci 
v průmyslu, na stavbách, ale také v kanceláři nebo v domácnosti. 

POUŽÍVEJTE JEDEN VYSOUŠEČ NA VÍCE MÍSTECH  
Vysoušeče                     jsou mobilní 

DBEJTE NA ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ
Vysoušeče                     brání vzniku škodlivých hub a plísní

SNIŽUJTE PROVOZNÍ NÁKLADY  
Vysoušeče                   jsou energeticky úsporné

CHRAŇTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Vysoušeče                     používají ekologické chladicí médium

CHRAŇTE SVŮJ MAJETEK
Vysoušeče                     brání poškození uskladněného zboží, která 
způsobuje vlhkost uvnitř budov  

ŠETŘETE PENÍZE
Proces vysoušení pomocí vysoušečů je mnohem efektivnější a levnější než 
tradiční metody, kdy je nutné místnosti současně vytápět a větrat

| ODVLHČOVAČE VZDUCHU2 ODVLHČOVAČE VZDUCHU



JAK SI VYBRAT ODVLHČOVAČ?

JAK ZVÝŠIT ÚČINNOST ODVLHČOVÁNÍ?

Odvlhčovače mohou být použity k nejrůznějším účelům, ale každopádně musí mít pro jeho splnění dostatečný výkon. 
Při určování potřebného výkonu se řiďte následujícím postupem a vzorci.

Vzorec pro výpočet doporučeného výkonu odvlhčovače:
 V x 3 =   [m3/h]
 (d x š x v) x 3 = m3/h

Příklad:
   Objekt:
   Šířka: 4 m
   Výška: 3 m 
   Délka: 4 m

V = 4 x 3 x 4 = 48 m3

Doporučený průtok vzduchu odvlhčovače = 48 x 3 = 144 m3/h

Nejmenší vhodný odvlhčovač, který je možné použít je DH 721 s průtokem 160 m³/h. Volba výkonnějšího typu 
odvlhčovače proces vysoušení zkrátí.

Pamatujte, že příliš rychlé odvlhčování může vysoušený prostor poškodit. 

 • Zavřete okna a dveře
 • Umístěte přístroj do středu místnosti
 • Neumísťujte odvlhčovač do blízkosti zdrojů tepla
 • Skladování a transport provádějte v horizontální poloze
 • Účinnost odvlhčování zvýšíte pokud v prostoru použijete zároveň elektrické nebo infračervené topidlo
 • Účinnost odvlhčování také zvýšíte pokud v prostoru použijete průmyslové dmychadlo

1 - zavřené dveře
2 - zavřená okna
3 - dodržujte vzdálenost od zdi
4 - dodržujte vzdálenost od zdrojů tepla
5 - nezakrývejte
6 - kontrola a dodržování pracovní teploty
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