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BA ZÉNY A WELLNESS

V ������� � ����������� �����������
kde velké množství vody způsobuje 

značný odpar, efektivní odvlhčování je 

jasnou nezbytností. Za prvé je to nut-

ná ochrana budov před plesnivěním  

a korozí a za druhé, ale stejně důležité, 

je zajištění komfortního prostředí pro 

uživatele.

V bazénech, lázních, sprchách 

a tělocvičnách, kde vysoká relativní 

vlhkost a kondenzace může zhoršit 

komfort uživatelů a může způsobit 

poškození budov, je nutné řádně 

navržené a efektivní odvlhčování.

speciálně navrženy pro větší bazé-

nové plochy a lázně pro veřejnost, kde 

jsou třeba větší odvlhčovací výkony 

k dodržení komfortních podmínek. 

V podmínkách domácích bazénů je 

nutnost odvlhčování obecně nižší, 

proto těmto podmínkám dostatečně 

Jejich instalace je také rozdílná. 

Jsou určené pro instalaci přímo do 

odvlhčovaného prostoru nebo do 

místnosti přímo sousedící s bazénem 

s použitím potrubní propojovací 

soupravy s leštěnými hliníkovými 

mřížkami.

Flexibilní  instalace

-

instalované v prostoru strojovny 

nebo přímo do odvlhčovaného pros-

škálu příslušenství splňující náročné 

požadavky, jako je topný vodní 

výměník, napojení přívodu čerstvého 

pro uchycení na zeď nebo sada pro 

jsou také dostupné s vodou chla-

zeným kondenzátorem umožňujícím 

využítí přebytku tepla pro vyhřívání 

bazénu nebo zásobu teplé vody pro 

domácnost. 

CDP 35/45/65 jsou určené k instalaci přímo do prostoru bazénové haly 
nebo do prostoru určeného k odvlhčování.

Pro bazény o velikosti vodní plochy do cca 40 m2

��� � !"# $%&'%&(%
instalace přímo do odvlhčovaného prostoru

 Verze CDP 35T/45T/65T 
instalace do strojovny

O)*+,ý odvlhčený 
vzduch

Teplý vlhký vzduch

Prostor bazénu

��� � !"# -%&./%&.(%
pro napojení na potrubí

CDP 35T/45T/65T jsou určené k instalaci do přilehlé místnosti a jsou 
propojené s odvlhčovaným prostorem pomocí potrubní sady a mřížek 
pro nasávání a výfuk (pro stěny od 70 do 350 mm).

O)*+,ý odvlhčený 
vzduch

Teplý vlhký vzduch

Prostor bazénu
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automatické. Jsou vybavené elek-

tronickou regulací, zabudovaným 

hygrostatem nastaveným na 60% 

zobrazujícím všechny provozní stavy.

elektronickou regulací a přípravou pro 

napojení externího hygrostatu nebo 

termostatu. 

informace o provozních stavech 

jednotky, zatímco kontrolní panel 

umožňuje pomocí tlačítek volit 

topení, případně kontinuální běh 

ventilátoru. Kontrolní panel může být 

přesunutý na obě strany jednotky 

podle toho, jaké jsou dispozice místa 

instalace.

Jak CDP a CDP T funguje

Zabudovaný ventilátor nasává vlhký 

vzduch do odvlhčovače skrz filtr. 

Poté vzduch prochází přes výparník, 

kde vodní páry kondenzují na jeho 

studeném povrchu a v podobě kapek 

stékají do vany kondenzátu odkud 

odtékají do odpadu. Zchlazený 

vzduch dále prochází kondenzátorem 

a získává teplo nejen ekvivalentní 

předchozímu ochlazení, ale také teplo 

ekvivalentní elektrickému příkonu 

jednotky.  Vzduch tedy opouští 

jednotku nejen sušší, ale také                       

o několik stupňů teplejší. Opakovaná 

cirkulace vzduchu jednotkou tak 

redukuje relativní vlhkost a zajišťuje 

rychlé odvlhčování.

V prostorách bazénů, kde je větší 

plocha oken je velmi výhodné 

využít odvlhčený a ohřátý vzduch 

k ofuku oken jeho přivedením po-

mocí potrubí. Toto řešení zabraňuje 

kondenzování vody ze vzduchu na 

oknech. 

Funkce a výhody 

Vysoký standard zpracování

Nízká spotřeba energie 

Velmi tichý provoz

Jednoduché nastavení a ovládání

Vhodné pro bazénové aplikace

Výměníky opatřené epoxidovým  

  nátěrem

Vlhký vzduch z vodní plochy vstupuje do odvlhčovače a opouští ho odvlhčený a o několik stupňů ohřátý.

Pro bazény o velikosti vodní plochy od 40 m2 do cca 100 m2

A@BDEFGH IJK F IJK L
Bazény

Lázně a wellness

Sprchy a šatny

Tělocvičny a sály

Větší privátní bazény

Hotelové bazény

MNQRST

Strojovna

(volitelné příslušenství)

Ohřátý vlhký vzduch

Teplý vlhký vzduch

Prostor bazénu
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bcdefgdhi jklk
Odvlhčovací výkon 

při 28°C/60% RH
(l/24h)

Vzduchový 
výkon 
(m³/h)

Provozní
rozsah - vlhkost

(%RH)

Provozní
rozsah - teplota

(°C)

Výška 

(mm)

Šířka

(mm)

Hloubka

(mm)

Hmotnost

(kg) 

mno 40 – 100 20 - 38 130

124 40 – 100 20 - 38 1300 900 160

162 3600 40 – 100 20 - 38 1400 1010 190

Technická data 
Odvlhčovací výkon 

při 28°C/60% RH
(l/24h)

Vzduchový 
výkon 
(m³/h)

Provozní 
rozsah - vlhkost

(%RH)

Provozní 
rozsah - teplota

(°C)

Hmotnost

(kg) 

mno 29 40 – 100 10 - 36

42 40 – 100 10 - 36 74/68

60 40 – 100 10 - 36

Výška
(mm)

Šířka
(mm)

Hloubka
(mm)

mno 680 890 290

680 1000 290

680 290

Výška
(mm)

Šířka
(mm)

Hloubka
(mm)

mno 800

800 1260

800 1800

�pqr� _s�tu^v w�[^x`X\ w� sx[yW^r^p
více faktory, nejen plochou bazénu. 
Tento graf slouží pouze pro orientační 
návrh. Pro přesný návrh je nutné počítat 
s dalšími faktory: teplota vody, teplota 
vzduchu, četnost užití, plocha bazénu, 
rozměry bazénové místnosti, používání 
zákrytu vodní plochy atd. 

Pro přesnější návrh prosím kontaktujte 
naše obchodní oddělení.

Vodní plocha bazénu - m²

z 20 40 60 80 100 120

Průvodce rychlým návrhem

Příslušenství pro CDP 35/45/65 (T) Příslušenství pro CDP 75/125/165
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VA Š E H O  M A J E T K U  P Ř E D  V L H KO S T Í

Řada odvlhčovačů CDF

výkonné odvlhčovače, které jsou 

ideální pro ochranu majetku před 

poškozením nebo zničením vlhkostí.  

Jsou vhodné pro regulaci vlhkosti ve 

skladech, sklepech, archivech nebo 

prostorech, kde je pravděpodobný 

kontakt s vodou nebo zvýšenou 

vlhkostí a nebezpečím tvorby plísní 

a koroze.   

Plísně, houby, bakterie a koroze se 

můžou velmi rychle objevit v pros-

torech, kde periodicky kolísá teplota, 

nebo je otevřená vodní plocha. 

zajistit, aby vybavení, nábytek                                    

a všechny materiály zůstaly 

neporušené. Vzhledem k širokému 

teplotnímu rozpětí jsou vhodné pro 

nejrůznější aplikace. Své uplatnění na-

jdou ve starých budovách, podzem-

ních prostorech, málo větraných 

místnostech, skladových halách, 

občasně používaných místnostech  

nebo prostorech s kontaktem s vodou 

nebo vodní hladinou. 

Suché sklady

maximální ochranu pro sklady, kde 

je uskladněné dřevo nebo kov. Pro 

příklad, pokud bude relativní vlhkost 

příliš vysoká, nechráněný a neošetřený 

kovový materiál bude korodovat. 

Tomuto chemickému procesu lze 

předejít, pokud bude relativní vlhkost 

držena ve správné hladině. Díky 

funkčnosti, jednoduchému ovládání       

a kompaktním rozměrům jsou jed-

-

design jednotek je stejně jako jejich 

funkčnost ukazatelem, že výrobce 

Dantherm patří ke světové špičce ve 

svém oboru.

Ekonomické odvlhčování

v poměru ceny, kvality zpracování 

a výkonu. Spotřebují méně energie,

než běžné odvlhčovače, které 

fungují na bázi ohřevu vzduchu                               

a ventilace. Jeden z důvodů je systém 

odvlhčování pomocí kondenzace           

a recirkulace vzduchu v prostoru. 

Navíc tento systém odvlhčování 

vzduch také dohřívá.

CDF 10 v šedém provedení

!"� 10 s nádrží na kondenzát

!"� 10 v bílém provedení

Odvlhčovací 
výkon při 

30°C/80% RH
(l/24h)

Vzduchový 
výkon
(m³/h)

Provozní  
rozsah- 
vlhkost
(%RH)

Provozní 
rozsah- 
teplota

(°C)

Výška 
(mm)

Šířka
(mm) 

Hloubka
(mm)

Hmotnost
(kg)

��� 10 220 40 – 100 3 – 30 600 240 28

s nádrží na kondenzát   10 220 40 – 100 3 – 30 833 240 34

32 40 – 100 3 – 30 800 60

60 40 – 100 3 – 30 800 1260 74

Technická data 
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chou instalaci. Stačí silové připojení a 

napojení na odvod kondenzátu a jsou 

10 je také dostupná se zabudovanou 

nádrží na kondenzát (ve spodní části 

odvlhčovače). 

Jak CDF funguje

Odvlhčovač nasává vlhký vzduch 

a na výparníku ho zchlazuje až k jeho 

rosnému bodu. Vzdušná vlhkost se 

kondenzuje a mění se ve vodu, která 

z výparníku odkapává a odtéká do 

nádržky nebo kondenzátního potrubí 

do odpadu (dle instalace). Poté jednot-

ka odvlhčený vzduch na kondenzátoru 

ohřeje a vrací ho zpět do místnosti. 

Teplota vracejícího se vzduchu je 

lehce vyšší než vzduchu nasávaného. 

-

dovaným hygrostatem automaticky, 

aby byly dodržené optimální pod-

mínky.

Výrazné výhody

požadovaného výkonu

prostor

!"� 45 v nástěnném provedení

�<08:39�
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podmínky při nízkých teplotách. 

Proto jsou jednotky řady AD jasnou 

volbou pro vysoušení nových staveb 

nebo prostorů poškozených vlhkostí. 

Jednotky dokáží udržovat nízkou 

hladinu relativní vlhkosti v prostorech 

s nízkou teplotou okolního prostředí.

Problémy s vlhkostí jsou nejčastěji 

spojené s horkým a vlhkým 

prostředím, ve kterém nejlépe fungují 

kondenzační odvlhčovače. 

se kondenzace dosahuje výrazně 

složitěji, zatímco vlhký vzduch, odpar 

s různých materiálů, otevřené vodní 

plochy, případně výrobní procesy v 

nízkých teplotách mohou způsobit 

vážné škody. 

Dantherm nabízejí spolehlivou 

kontrolu relativní vlhkosti vzduchu, 

vysoušení míst poškozených vodou  

nebo odstraňování vlhkosti v nově 

zrekonstruovaných budovách, a to 

i v zimním období. Konec konců 

vodovodní havárie a povodně se 

mohou stát kdykoliv v průběhu roku 

a pro zmírnění následků poškození 

v budovách jsou odvlhčovače 

Dantherm řady AD ideálním pomoc-

níkem.

Odolný a kompaktní design

Odvlhčovače AD byly navrženy pro 

jednoduché přenášení a manipulaci. 

Pevná konstrukce z nerezavějící oceli 

je vzhledem k vysokému výkonu 

kompaktní a lehká. Zapuštěný kon-

trolní panel (zvýšená ochrana proti 

poškození) a stejně tak zapuštěná 

madla umožňují jednoduchý trans-

port a skladování. 

� | ~ M O B I L N Í  A D S O R P Č N Í  
O D V L H ČO VAČ E 

Odvlhčovací výkon 
při 20°C/60% RH

(l/24h)

Nom. množství -
suchý vzduch 

(m3/h)

Nom. množství - 
regenerovaný vzduch 

(m3/h)

El. příkon 
 (kW)

Hmotnost  
(kg)

Rozměry 
šířka x výška x hloubka 

(mm) 

�  120 B 10,8 120 0,80 12

AD 240 B 21,6 240 1,07

AD 290 B 26,4 290 1,63 17

AD 400 B 33,6 400 1,98 27

Efektivní odvlhčování při nízkých teplotách

�<08:39�

bcdefgdhi jklk AD
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Přenosné jednotky AD jsou jed-

noduché a rychle připravené k 

zprovoznění, jelikož vyžadují napojení 

pouze jednoho potrubí do ven-

kovního prostředí. Těsnění zajišťuje, 

že potrubí je dokonale připevněné 

a nedochází k úniku vzduchu. Díky 

vestavěnému počítadlu hodin lze 

kontrolovat, kolik hodin je jednotka 

v provozu - velmi vhodný doplněk 

zejména pro půjčovny.  Skříň jednotky 

je dobře přístupná při nutnosti čistění 

a servisu. Vzduchový filtr je možné 

vyměnit bez nutnosti otevírání skříně.

Vysoký výkon 

V nabídce jsou modely s odvlhčovacím 

-

nota, výkony a možnost rychlého 

zprovoznění zajišťují, že při nízkých 

teplotách lze minimalizovat trvalé 

poškození způsobené záplavami nebo 

pracovat kontinuálně nebo mohou 

být doplněné o programovatelný 

hygrostat nebo senzor rosného bodu, 

který jednotku podle potřeby auto-

maticky spustí a vypne.

Jak odvlhčovač AD pracuje

Adsorpční odvlhčovač je rozdělený na 

dvě zóny (sušení a regenerace). 

V zóně sušení prochází vlhký vzduch 

z prostoru přes rekuperátor ze 

silikagelu, který adsorbuje vlhkost 

a vysušený vzduch se vrací zpět do 

místnosti. V regenerační zóně je horký 

vzduch proháněný skrz rekuperátor 

v opačném směru, vysušuje silikagel 

a vlhkost je odvedená regeneračním 

potrubím do venkovního prostředí. 

mezi zmíněnými dvěma komorami 

a tak dochází ke snížení relativní 

vlhkosti na velice nízkou hodnotu.

£�Xuperátor adsorbuje vlhkost na silikagelový 

povrch v zóně určené k sušení vzduchu. V 

regenarační zóně vlhkost rekuperátor opouští a 

následně je připravený na dalším cyklus.

¤uYt[ZaW sZ^�Y _ sx¥W`Z[Y�y ¦x[]^ Z Xx^�X-

torem pro připojení hygrostatu.  

¤[uY¦¥xuZ¥� UZ[\ §" w_x¨ ^Zu�©�^v s�x w�[-

noduché přenášení a transport. Detaily jako 

zapuštěná madla zjednodušují skladování.

ª« ¬ 

®¯váděný vlhký

odpadní vzduch

°±²³vaný vlhký

vzduch

´µ¶·¸¹³·º»

ª¼½¾¿¼ÀÁÂ Ã¼ ÃÄÅÄ½ÆÇ¼Å¼È
®¯É¹ÊËµ¶Ì ÉÍ¯ÎÏÊ

ª¼Ç¼Ð¼ÆÑÐÒ
suchý vzduch

®ÊÓívač

ÔºÊº¶
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ODVLHČOVAČE

Dokonalá kontrola vlhkosti kdykoliv a kdekoliv

profesionály zabývající se likvidací 

povodňových škod. Jsou vhodné pro 

vysoušení prostor v novostavbách             

a čerstvě rekonstruovaných pros-

-

slulé pro svou uživatelskou přívětivost, 

dokonalou digitální regulaci a lehkou 

a zároveň robustní konstrukci, která 

umožnuje časté přesouvání.

prasklým vodovodním potrubím, 

nebo zaplavení jako vedlejší efekt boje 

s požárem, si žádají rychlé a výkonné 

vysoušení poničených prostorů. To 

jsou důvody, proč společnosti zabýva-

jící se likvidací havárií způsobených 

vodou, velmi často používají mobilní 

-

ky pracují efektivně a úsporně. Nabíze-

jí digitální display, servisní informace, 

chybová hlášení, zobrazují údaje                   

o aktuální vlhkosti i teplotě v prostoru. 

Navíc jsou díky kvalitním gumovým 

kolečkům a madlů ideální pro časté 

přenášení a převážení i po schodech. 

Vysoké výkony a digitální display

odvlhčovací výkony 30 až 94 l/24 h, 

a pokrokovou regulaci. Digitální 

display rychle zobrazuje všechny 

funkce a momentální nastavení. Navíc 

lze z displaye lehce vyčíst množství 

hodin v provozu a přímou spotřebu 

elektrické energie.

Ýx[�Y\ $Þ ß Z 'Þ ß w_x¨ uybavené 1 kW topným 
tělesem (pro zvýšení výkonu) a vysokotlakým 
ventilátorem dovolujícím připevnění dvou 
flexibilních potrubí Ø100mm, každé do délky 5 m 
(odvlhčování z meziprostoru v podlaze).

Digitální display s integrovaným hygrostatem, 
počítadlem hodin, ukazatelem provozního stavu 
a chybových hlášení, dělá z CDT MKII ideální 
odvlhčovací jednotky pro časté užívání.

CDT 90 MKII                                                                 CDT 40 MKII                                                   CDT 30 MKII

               CDT 60 MKII                                                      CDT 40 S MKII                                             CDT 30 S MKII



Odvlhčovací 
výkon při 

30°C/80% RH
(l/24h)

Vzduchový 
výkon 
(m3/h)

Provozní 
rozsah  - 
vlhkost
(%RH)

Provozní 
rozsah - 
teplota

(°C)

Šířka x 
výška (bez madla) x 

hloubka
(mm)

Výška 
se zasunutým / 

vytaženým madlem
(mm)

Hmotnost
(kg)

Nádrž
(l)

àáâ ãä åæçç 30 40 - 100 3 - 32 736 / 1016 33 7,1

30 40 - 100 3 - 32 736 / 1016 7,1

39 40 - 100 3 - 32 823 / 1190 43 13,8

39 40 - 100 3 - 32 823 / 1190 47 13,8

62 40 - 100 3 - 32 903 / 1270 47 13,8

94 1000 40 - 100 3 - 32 977 / 977 62 -

Urychlení procesu stavby

ve stavebnictví pro jejich jednoduché 

použití a mobilitu. Nabízejí efektivní 

a bezpečné vysoušení zdí pro úsporu 

peněz a času stavitele. Splňují všechny 

moderní představy o vysokém výkonu 

při nízké spotřebě elektrické energie.

Jak jednotky CDT MKII fungují

kondenzační odvlhčovače. Vestavěný 

ventilátor nasává vlhký vzduch, který 

přechází přes výparník. V okamžiku, 

kdy se teplý vzduch setká se 

studeným povrchem výparníku, voda 

v něm obsažená zkondenzuje a začne 

stékat do nádrže (kromě modelu 90). 

Poté se odvlhčený vzduch zpětně 

ohřeje a vrací se do místnosti. Tento 

cyklus se opakuje a tak se relativní 

vlhkost snižuje až na požadovanou 

hodnotu. 

Jednoduchá a bezpečná manipu-

lace

navržené pro jednoduché přenášení                     

a převážení. 

Nastavitelná i pevná madla umožňují 

bezpečné a praktické přesouvání 

jednotky. Velká gumová kolečka 

zjednoduší pohyb s jednotkou po 

schodech a umožňují jednotku dostat 

i na těžko přístupná místa. Kolečka 

jsou v jedné linii s boky odvlhčovače, 

aby byla šířka co nejmenší a nedošlo k 

jejich poškození při přesouvaní. Kom-

paktní rozměry jsou také výhodné při 

jejich skladování. 

Velká gumová kolečka umožňují jednoduché 
a bezpečné manévrování.
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*Měřené bez napojeného potrubí / s napojeným potrubím. RH - relativní vlhkost.

bcdefgdhi jklk


