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Úvod 
Prehľad 
 

 

Sériové číslo Tento návod obsahuje údaje pre jednotky Dantherm Air Handling so sériovým číslom 
rovným alebo vyšším než: 

0606230852405 
 

UPOZORNENIE Je zodpovednosťou užívateľa prečítať si tento servisný návod a používať 
zariadenie podľa prevádzkových pokynov. 
Pred spustením zariadenia si pozorne prečítajte celý návod. Je dôležité poznať správne 
prevádzkové pokyny a bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia 
alebo poraneniu osôb. 
 

Obsah Tento servisný návod obsahuje nasledovné informácie: 
 

Téma Strana 

 Všeobecné informácie 100 

Zariadenie a popis funkcie 101 

Umiestnenie, transport a uskladnenie 104 

Pokyny pre užívateľa 106 

Údržba 108 

 Preventívna údržba 109 

 Príslušenstvo 111 

 Riešenie problémov 112 

Technické informácie 113 

 Rozmery 132 

 Elektrická schéma 133 

 Chladiaci okruh 136 

Náhradné diely 137 
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Zariadenie a popis funkcie 
 

 

Úvod Táto sekcia návodu popisuje zariadenia CDT 30S/40S a ich funkciu: 
 

Dôležité Dĺžka flexibilného potrubia Ø100 mm pre CDT 30S/40S nesmie byť väčšia než 5m. 
 

Princíp prevádzky 
 

 

Prietok vzduchu cez odvlhčovač 

Ventilátor prefukuje vlhký vzduch cez 
filter do odvlhčovača. 

 
Vzduch je na výparníku ochladený a 
skondenzuje. Kondenzát odteká do 

zbernej nádrže. 
 

Vzduch je na kondenzátore opäť 
ohriaty a vracia sa do priestoru 

(zvýšenie teploty cca +5 °C) 

 Z dôvodu opakovanej cirkulácie vzduchu cez odvlhčovač sa vlhkosť obsiahnutá vo 
vzduchu kontinuálne znižuje. 
Modely CDT 30S/40S sú vybavené špeciálnymi ventilátormi, aby mohli prekonať 
tlakovú stratu flexibilného potrubia. Potrubie môže mať dĺžku max 5m. 
Odvlhčovač bude po zapnutí pracovať nepretržite. Regulácia je možná pomocou 
hygrostatu (Príslušenstvo str. 111). 
*) Pozrite taktiež sekciu “vykurovací element”. 

 

Zobrazenie Časti odvlhčovača: 

 

  
Pohľad spredu Pohľad zozadu 

Pokračovanie 

Rukoväť 

Nasávanie 
vlhkého vzduchu 
+ filter 

Výfuk upraveného 
vzduchu

Ovládací panel 

Nádrž na kondenzát 

Kolesá 

Napájací kábel
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Zariadenie a popis funkcie, pokračovanie 
 

 

Pripojenie potrubia Pripojenia potrubia (ø100) na strane výfuku vzduchu, umožňujú vyfukovať suchý teplý 
vzduch do vzdialeného miesta (napr. podlaha). 
Max. odporúčaná dĺžka jedného potrubia je 5m. (z dôvodu tlakovej straty) 

 

 
 

Vykurovací 
element 

Modely CDT 30S/40S majú zabudovaný vykurovací element s výkonom 1 kW. 
Ak je potrebné urýchliť odvlhčovací proces, je možné aktivovať doplnkový vykurovací 
element a tým aj zvýšiť teplotu vyfukovaného vzduchu. 
Pozri sekciu “Pokyny pre užívateľa”, strana 106 ako ho aktivovať. 
 

Nádrž na 
kondenzát 

Kondenzát sa zachytáva do nádrže. Taktiež je možné urobiť kontinuálny odvod 
kondenzátu a to pomocou nástavca na pripojenie hadice. (Príslušenstvo, strana 111). 
Ak sa nádrž na kondenzát zaplní, odvlhčovač sa automaticky vypne. 
Pozrite časť “Pokyny pre užívateľa”, strana  106 – ako vyprázdniť nádrž na kondenzát. 
Ak je zo zariadenia vybratá nádrž, nie je možné ho používať. 

Pokračovanie 



 

103 

03
64

85
 • 

V
er

si
on

 1
.0

 • 
18

.0
1.

20
07

  

Zariadenie a popis funkcie, pokračovanie 
 

 

Ovládací panel  
 

 
Obr. 7 

 

Funkcia Nasledovná tabuľka popisuje funkcie jednotlivých komponentov ovládacieho panelu: 
 

Komponent Funkcia 

Hlavný 
vypínač 

Zapína / vypína zariadenie 

Počítadlo 
prevádzkových 
hodín 

Zaznamenáva počet odpracovaných hodín 

Indikátory  

Indikátor Rozsvieti sa, ak… 

ZAP/VYP Zariadenie je zapnuté 

Plná nádrž 
na 
kondenzát 

Nádrž na kondenzát je plná a zariadenie sa 
automaticky vypne 

Vysoký 
tlak/teplota 
v 
chladiacom 
okruhu 

Odvlhčovač sa automaticky vypne, ak 
teplota v chladiacom okruhu je vyššia ako 
60 °C, aby nedošlo k poškodeniu 
kompresora. 
Červený indikátor svieti počas 30 minút čím 
signalizuje, že zariadenie je v poruche. 
Potom sa zariadenie automaticky zapne. 

 

 

 

Hlavný vypínač
Počítadlo prevádzkových hodín

Indikátory 
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Umiestnenie, transport a uskladnenie 
 

 

Úvod Táto sekcia návodu obsahuje informácie: 
• vybalenie zariadenia z krabice 
• príprava na použitie 
• transport jednotky 

 

UPOZORNENIE Ak bolo zariadenie počas transportu uložené v horizontálnej polohe, je 
nevyhnutné ho aspoň 1 hodinu pred použitím dať do stojacej polohy! 
 

Postup Pri rozbaľovaní a príprave jednotky na použitie, postupujte podľa nasledovných krokov:
 

Krok Popis Zobrazenie 

1 Otvorte krabicu v hornej časti 

 
2 Položte krabicu s rukoväťou a 

kolesami smerom nadol 

3 Zariadenie vytiahnite z krabice 

 
4 Uvoľnite upevňovacie skrutky, 

vytiahnite rukoväť a skrutky opäť 
dotiahnite 

 

 

 

Umiestnenie Umiestnenie odvlhčovača: 
• do stredu miestnosti, aby bola zabezpečená 

dobrá cirkulácia vzduchu 
• kde môže byť vzduch voľne nasávaný a 

vyfukovaný 
• s minimálnou vzdialenosťou 60 cm od steny 

na strane výfuku vzduchu (viď obrázok) 
Minimálna vzdialenosť strany nasávania od 
steny by mala byť aspoň 3 m 

• mimo dosahu zariadení produkujúcich teplo 
napr. radiátor 

 Navyše, pozatvárajte okná a dvere do miestnosti, ktorá má byť odvlhčovaná. 

Pokračovanie 
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Umiestnenie, transport a uskladnenie, pokračovanie 
 

 

Elektrické 
pripojenie 

Odvlhčovač je dodaný kompletne s napájacím káblom. Pripája sa do el. zásuvky 
230V/50Hz. Na istenie použite 10A poistku alebo 16A istič. 

 

Kolesá Kolesá sú navrhnuté tak, aby bol umožnený transport po schodoch bez poškodenia 
krytu jednotky. 
 

Transport jednotky Dve osoby alebo žeriav môžu zdvíhať zariadenie. 
Poznámka: Dodržujte bezpečnostné predpisy pri zdvíhaní bremien! 

 

2 osoby Žeriav 

Zdvíhanie v miestach šípok: 
 

 

Zdvíhanie pomocou pásu 

 
 

 

Uskladnenie Maximálne dva odvlhčovače 
môžu byť umiestnené na 
sebe. 
Uskladňovanie podľa 
obrázku. 
Pred uskladnením, zasuňte 
rukoväť spodného 
odvlhčovača. 
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Pokyny pre užívateľa 
 

 

Zapnutie/vypnutie 
zariadenia 

Postupujte podľa nasledovných pokynov: 

 

Krok Úloha Zobrazenie 

Zapnutie  
Zapne sa ventilátor a 
kompresor. Rozsvieti sa 
podsvietenie vypínača. 

Vypnutie 

Prepnite 
hlavný  

vypínač do 
polohy Vypne sa ventilátor a 

kompresor. Zhasne sa 
podsvietenie vypínača. 

 
Hlavný vypínač 

 

 

Vyprázdnenie 
nádrže na 
kondenzát 

Nie je potrebné vypínať zariadenie, ak chcete vyprázdniť nádrž na kondenzát. 
Zariadenie sa po vybratí nádrže vypne automaticky. 
Postupujte podľa nasledovných pokynov: 

 

Krok Popis Zobrazenie 

1 Nádrž povytiahnite potiahnutím za držiak 

 
2 Uchopte nádrž za bočné držiaky a vytiahnite ju 

 
3 Nádrž vyprázdnite naklonením na bočnú stranu 

 
4 Nádrž vrátte späť do odvlhčovača. 

 
Dôležité 
Uistite sa, že nádrž je správne umiestnená 

 
 

Pokračovanie 
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Pokyny pre užívateľa, pokračovanie 
 

 

Zapnutie 
vykurovacieho 
elementu 

Postupujte podľa nasledovných pokynov: 

 

Krok Popis 

1 Vyberte nádrž na kondenzát 

2 Zapnite vykurovací element I 
 
Vypnite vykurovací element 0 

 
3 Nádrž vrátte späť do odvlhčovača. 
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Údržba 
Prehľad 
 

 

Poznámka Zoznam náhradných dielov je na strane 137. 
 

UPOZORNENIE Pred vykonaním akejkoľvek údržby, odpojte napájací kábel! 
 

Obsah Táto kapitola obsahuje nasledovné sekcie: 
 

Sekcia Strana 

Preventívna údržba 109 

Príslušenstvo 111 

Riešenie problémov 112 
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Preventívna údržba 
 

 

Úvod Pravidelná údržba zariadenia zabezpečí jeho bezproblémovú prevádzku. 
Táto sekcia obsahuje popis odporúčanej mesačnej a ročnej údržby. 

 

UPOZORNENIE Pred vykonaním akejkoľvek údržby, odpojte napájací kábel! 
 

Preventívna 
mesačná údržba 

Postupujte podľa nasledovných pokynov: 

 

Krok Popis 

1 Vyberte prednú mriežku jej 
odklopením smerom nahor 

  

2 Vyberte filter. Filter opláchnite vo 
vlažnej vode alebo ho povysávajte. 
Ak je filter veľmi znečistený, vymeňte 
ho. Viď náhradné diely 137 

 
3 Vyberte a vyčistite nádrž na kondenzát 

4 Odskrutkujte 2 upevňovacie skrutky 
na oboch stranách jednotky a 
odklopte kryt smerom k sebe o 30° 

 

 
 

Pokračovanie 
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Preventívna údržba, pokračovanie 
 

 

Preventívna 
mesačná údržba, 
pokračovanie 

Krok Popis 

5 Dvihnite kryt a vyčistite odvlhčovač 

 

6 Vyčistite výparník jemnou kefkou a 
vysávačom. 
 

Zariadenie opäť skompletizujte 

   
 

 

Ročná preventívna  
údržba 

Postupujte podľa nasledovných pokynov: 

 

Krok Popis 

1 Vykonajte mesačnú údržbu 

2 Povysávajte jednotku; hlavne kondenzátor a výparník. 
Ak je jednotka veľmi znečistená, postupujte podľa krokov 3 a 4, ináč 
postupujte krokom 5 

3 Nastriekajte vodné mydlo na: 
• Výparník a kondenzátor 
• Listy ventilátora 

4 Poriadne vyčistite jednotku s vodou (pozor na lamely výmenníkov) nie 
elektrické komponenty 

5 Skontrolujte ventilátor og varmelegemet 

6 Zariadenie skompletizujte 

7 Skontrolujte a dotiahnite všetky upevňovacie skrutky 

8 Skontrolujte funkciu počítadla prevádzkových hodín, viď Zariadenie a popis 
funkcie, strana 101 
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Príslušenstvo 
 

 

Úvod Pre bližšie informácie o príslušenstve, kontaktujte distribútora. 
 

Zoznam V nasledovnej tabuľke nájdete kompletný zoznam príslušenstva pre odvlhčovače CDT:
 

Názov Zobrazenie Popis CDT 
model Kód 

Hygrostat 

 
 
 
 

 

Hygrostat je dostupný 
v dvoch verziách: 
 
Hygrostat s 0,4 m 
káblom a jack 
prípojkou 
 
Hygrostat s 3 m 
káblom a jack 
prípojkou 

 
 
 

Všetky 
 
 
 

Všetky 

 
 
 

396242
 
 
 

396241

Upchávka a 
konektor 
odvodu 
kondenzátu s 
pripojením na 
hadicu 

 

Pre kontinuálny 
odvod kondenzátu 

Všetky 396243

Čerpadlo 
kondenzátu   

Pri použití čerpadla, 
nie je potrebné 
vyprázdňovať nádrž 
na kondenzát 

CDT 
20/30/30S/
40/40S/60 

396244

CDT 
20/30/30S 

396245Nádrž na 
kondenzát so 
zabudovaným 
čerpadlom 
kondenzátu  

Pri použití čerpadla, 
nie je potrebné 
vyprázdňovať nádrž 
na kondenzát CDT 

40/40S/60 
396246

CDT 
20/30/30S 

396247Nástenná 
konzola 

 

Použitím konzoly je 
možné jednotku CDT 
umiestniť na stenu CDT 

40/40S/60 
396248
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Riešenie problémov 
 

 

Hľadanie poruchy Podľa nasledovnej tabuľky identifikujte problém, jeho príčinu a riešenie: 
 

Problém Príčina Riešenie 

• Odvlhčovač nepracuje 
• Zelený indikátor 

nesvieti 

Nie je napájanie  Skontrolujte, či napájací 
kábel je správne zapojený. 
Ak je kábel zapojený, 
skontrolujte poistky. 

Ak je pripojený hygrostat: 
Nastavená hodnota je 
príliš vysoká 

Znížte požadovanú 
hodnotu. Ak zariadenie 
stále nepracuje, odpojte 
hygrostat. Ak zariadenie 
teraz pracuje, vymeňte 
hygrostat 

• Odvlhčovač nepracuje 
• Zelený indikátor svieti  

Teplota v miestnosti je 
menšia než 3 °C 

Počkajte kým sa teplota v 
miestnosti zvýši nad 3 °C 

• Svieti žltý indikátor Plná nádrž na kondenzát Vyprázdnite nádrž 

• Svieti červený 
indikátor 

Vysoký tlak/teplota v 
chladiacom okruhu 

Skontrolujte znečistenie 
filtra a kondenzátora. 
Skontrolujte, či ventilátor 
pracuje 

 

 

Poznámka • Ak zariadenie nepracuje správne, okamžite ho vypnite! 
• Pred začatím hľadania poruchy počkajte jednu minútu, pretože elektronika mohla 

vypnúť zariadenie z bezpečnostných dôvodov. 
 

Servis a oprava Ak pretrvávajú problémy, kontaktujte servisné stredisko. Taktiež kontaktujte servis, ak 
sa netvorí kondenzát, pretože by to mohla byť porucha chladiaceho okruhu. 
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Technické informácie 
 

 

Všeobecné údaje Všeobecné technické parametre odvlhčovača sú popísané v nasledujúcej tabuľke: 
 

  CDT 30S CDT 40S 

Pracovný rozsah – vlhkosť %RH 40-100 

Pracovný rozsah – teplota °C 3-30 

El. napájanie V/Hz 230/50 

Max. prúd A 7,0*) 8,8*) 

Max. príkon kW 1,65 1,99*) 

Vzduchový výkon m3/h 350 560 

Chladivo - R407C R407C 

Náplň chladiva kg 0,410 0,450 

Hlučnosť (1m) dB 60 69 

Hmotnosť kg 34 45 

Krytie IP x4 

Filter PPI 15 
 

 *) s vykurovacím elementom 
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Teknisk information/Technical information/Technische 
Hinweise/Renseignements techniques/Техническая 
информация/Technické informácie/Informação Técnica 
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Dimensioner/Mått/Dimensions/Abmessungen/Dimensions/-
Размеры/Rozmery/Dimensões 
 

 

Illustration 
Abbildung 
Внешний вид 
Zobrazenie 
Esquema 

 

 

 

 CDT 30S CDT 40S 

L 412 535 

B 505 535 

H 650 740 

TH 1023 1190 
 

 



 

136 

Kølekredsløb/Köldmediekretslopp/Cooling circuit/Kältekreis-
lauf/Circuit frigorifique/Холодильный контур/Chladiaci okruh/ 
Circuito Frigorífico 
 

 

Illustration 
Abbildung 
Рисунок 
Zobrazenie 
Esquema 

CDT 30S/40S 

 
 

Pos. 
 DA  

Beskrivelse 

 DA  
Beskrivning 

 EN  
Designation 

 DE  
Beschreibung 

1 Kompressor Kompressor Compressor Kompressor 

2 Fordamper Förångare Evaporator Verdampfer 

3 Kondensator Kondensator Condenser Kondensator 

4 Kapillarrør Kapillärrör Capillary tube Kapillarrohr 

5 Tørrefilter Torkarfilter Liquid line drier Trockenfilter 

6 Magnetventil Magnetventil Solenoid valve Magnetventil 

7 Ventilator Fläkt Fan Ventilator 

8 Receiver Mottagare Receiver Saugakkumulator 

Pos.  FR  
Désignation 

 DA  
Обозначение 

 DA  
Popis 

 DA  
Designação 

1 Compresseur Компрессор Kompresor Compressor 

2 Evaporateur Испаритель Výparník Evaporador 

3 Condenseur Конденсатор Kondenzátor Condensador 

4 Tubes capillaires Капиллярная 
трубка 

Kapilára Tubo Capilar 

5 Filtre anti humidité Фильтр-
осушитель 

Filter dehydrátor Filtro Secador 

6 Vanne solénoide Соленоидный 
клапан 

Solenoidný ventil Válvula solenoide 

7 Ventilateur Вентилятор Ventilátor Ventilador 

8 Ventilateur Ресивер Zberač Acumulador 
 

 

SV

RU SK PT
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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 




