
CDF

Domáce odvlhčovače



Jednoduchá a ekonomická ochrana

Hniloba, huby, baktérie a korózia sa rýchlo

šíria v priestoroch s periodickými teplot-

nými zmenami alebo s otvorenými vodnými

plochami. Odvlhčovače CDF dokážu ochrá-

niť technické vybavenie, zariadenia a mate-

riály v rôznych pries-toroch: kostoly, hrady,

archívy, verejné vnútorné bazény, víkendo-

vé chaty a iné. Efektívne odvlhčovanie

navyše predlžuje životnosť budov a posky-

tuje zdravšiu vnútornú klímu. Navyše

vďaka modernému vzhľadu rada CDF jedno-

ducho zapadne do každého priestoru.

Suché skladovanie materiálov

Efektívne odvlhčovanie poskytuje maximál-

nu ochranu materiálov v skladoch, kde sú

uskladnené hlavne materiály ako drevo     

a kov (nechránené kovy pri vysokej rela-

tívnej vlhkosti začnú okamžite korodovať).

Tomu sa dá vyhnúť udržiavaním relatívnej

vlhkosti na správnej úrovni. 

Ich funkčnosť, jednoduchá prevádzka 

a vzhľad ich robí ideálnymi aj na použitie

v archívoch, knižniciach a iných sklado-

vacích miestach, kde je vzhľad použitých

zariadení skoro tak dôležitý, ako zacho-

vanie a ochrana skladovaného vybave-

nia.

Hospodárne riešenie

Odvlhčovače CDF sú ekonomickejšie na

kúpu, inštaláciu a prevádzku, ako iné

odvlhčovacie systémy. 

Spotrebujú omnoho menej energie, ako

konvenčné odvlhčovacie systémy zalo-

žené na ohrievaní a ventilácii. 

Hlavným z dôvodov je, že odvlhčovače

CDF pracujú na kondenzačnom princípe

a recirkulácii vzduchu. Odvlhčovanie

založené na ohrievaní a následnom

odvetraní je ďaleko nákladnejšie, keďže

po ”drahom” ohriatí vzduchu, je tento

vzduch odvetraný.

Rada výkonných odvlhčovačov CDF s montážou do odvlhčovaného priestoru a CDF T

s montážou do priľahlej miestnosti, poskytuje ideálny spôsob, ako zabezpečiť a chrá-

niť Vaše cennosti pred poškodením vlhkosťou. Vďaka týmto zariadeniam je možné

riešiť riadenie vlhkosti v skladoch, archívoch, galériách, múzeách (miestach, kde je

korózia závažným problémom) aj pri nižších prevádzkových teplotách.

CDF 10

CDF 10 s nádržou na kondenzát

CDF 10 v bielom prevedení

Odvlhčovací 
výkon pri

30°C/80%RH
Vzduch.
výkon

Prevádzkový
rozsah 

- vlhkosť
Výška

l/24h m3/h %RH °C mm mm mm kg

CDF 10   10 220 40 – 100 3 – 30 600 535 240 28

CDF 10
s nádržou na

kondenzát

10 220 40 – 100 3 – 30 833 535 240 34

CDF 35 32 250 40 – 100 3 – 30 800 950 315 60

CDF 45 60 500 40 – 100 3 – 30 800 1260 315 74

CDF 35T 32 250 40 – 100 3 – 30 680 887 280 57

CDF 45T 60 500 40 – 100 3 – 30 680 1192 280 68

Technické údaje

Prevádzkový
rozsah 

- teplota
Šírka Hĺbka Hmot-

nosť



Inštalácia

Jednotky CDF majú veľmi jednoduchú in-

štaláciu. Po pripojení el. napájania a od-

vodu kondenzátu je zariadenie pripravené

na použitie. Navyše model CDF 10 s voli-

teľnou nádržou na kondenzát, nepotre-

buje riešiť ani odvod kondenzátu.

Odvlhčovače nasávajú vzduch a ochla-

dzujú ho pod rosný bod. Týmto spôsobom

skondenzuje voda obsiahnutá vo vzduchu

a následne odteká do odvodu konden-

zátu alebo nádrže. Odvlhčený vzduch je

potom ohriaty na kondenzátore a vyfu-

kovaný do obsluhovaného priestoru.

Zariadenia CDF sú automaticky riadené

zabudovaným hygrostatom, aby nedo-

chádzalo k prílišnému alebo nedostatoč-

nému odvlhčovaniu.

Výhody

•  Jednoduché a ekonomické riešenie,

jednoduchá prevádzka a údržba

• Prispôsobiteľné všetkým potrebám pre

odvlhčenie

•  Chráni technické vybavenie, zariade-

nia, budovy, materiály a udržiava ich

neporušené

•  Chráni pred útokom húb, baktérií,

hnilobou a koróziou

•  Redukuje výdavky na opravu a údržbu

•  Vylepšuje vnútornú klímu, vytvára

ideálne prostredie pre vybavenie,

príslušenstvo, materiály aj ľudí

•  Moderný dizajn, ktorý jednoducho za-

padne do väčšiny interiérov

Aplikácie

• Sklady

• Archívy

• Múzeá

• Kostoly

• Vnútorné bazény

• Víkendové chaty

• Vodárenské priestory

• Hrady

CDF 45

CDF 45T



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.


