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Efektívne odvlhčovanie v agresívnom prostredí

Rada veľkých potrubných odvlhčovačov

CDP 125-165 bola špeciálne navrhnutá

na odvlhčovanie komerčných bazénov

a kúpeľov, veľkých privátnych bazénov

a iných agresívnych prostredí (obsahu-

júcich chlór), kde je požadovaný vysoký

odvlhčovací výkon. Pre menšie bazény,

sprchárne a menšie privátne bazény,

kde je relatívna vlhkosť vo všeobecnos-

ti nižšia, je ideálnym riešením rada

CDP 35-65.

Inštalácia

Rada menších jednotiek CDP sa vyzna-

čuje flexibilnou inštaláciou. Je možné si

vybrať inštaláciu, pričom modely CDP T

sú navrhnuté pre inštaláciu do strojovne

s napojením na sadu prepojovacieho

potrubia a modely CDP s dekoračným

krycím panelom, je možné inštalovať

priamo do odvlhčovaného priestoru.

Navyše množstvo príslušenstva umožňu-

je tieto zariadenia prispôsobiť aj nároč-

nejším požiadavkám (vykurovací vodný

výmenník, pripojenie čerstvého vzduchu,

sada pre uchytenie na stenu alebo pod-

lahu, priestorový hygrostat a iné).

Modely CDP 125-165 je možné navyše

dodať s vodou chladeným konden-

zátorom, ktorý umožňuje využiť zvyš-

kové teplo na ohrev bazénovej alebo

úžitkovej vody. Prívod vzduchu z jed-

notky je možné prispôsobiť podľa dis-

pozície v strojovni a to spredu alebo

zhora. Výparník aj kondenzátor sú

navyše chránené epoxidovou vrstvou

pre zvýšenie protikoróznej ochrany.

V priestoroch s bazénmi, kúpeľoch, sprchárňach a iných priestoroch, kde vysoká

relatívna vlhkosť a kondenzácia vodných pár znižuje komfort osôb a navyše môže

spôsobiť poškodenie budovy, je odvlhčovanie doslova nevyhnutné. Zariadenia CDP

sú špeciálne navrhnuté na prevádzku v agresívnom prostredí, ale sú rovnako vhodné

aj pre odvlhčovanie skladov, archívov, laboratórií a akýchkoľvek priestorov s požia-

davkou na riadenie vlhkosti. 

CDP 35/45/65 sú navrhnuté na inštaláciu  priamo do

odvlhčovaného priestoru.

CDP 35/45/65

CDP T 35/45/65 sú navrhnuté pre inštaláciu do vedľajšej

miestnosti (strojovne) a sú dodávané so sadou potrubí na

prepojenie a dvomi hliníkovými mriežkami.

Teplejší suchý vzduch

Teplý vlhký vzduch

Mriežka
CDP T 35/45/65

CDP T 35/45/65 CDP 35/45/65

  Teplejší suchý vzduch

       Teplý vlhký vzduch

Modely CDP (T) 35/45/65 sú primárne určené pre bazény s plochou cca do 40m2
.



Plne automatická prevádzka

Prevádzka zariadení CDP je plne auto-

matická. CDP je elektronicky riadené

cez vzdialený priestorový hygrostat.

Elektronický modul zobrazuje cez dis-

plej aktuálny pracovný režim, pričom na 

ovládacom panely je možné navyše

tlačidlami ovládať ohrev vzduchu a kon-

tinuálnu prevádzku ventilátora. Riadiaci

panel je možné preložiť na zadnú stra-

nu zariadenia, čím je možné sa pris-

pôsobiť požiadavkám strojovne. Jed-

noducho otvárateľné panely umožňujú

prístup pre inšpekciu a pravidelné

čistenie filtrov.

Všetky modely CDP 35-65 sú vy-

bavené elektronickým riadením a za-

budovaným hygrostatom. U mo-

delov CDP 75-165 je nutné použiť

priestorový hygrostat.

Ako CDP a CDP T pracuje

Zabudovaný ventilátor nasáva vlhký

vzduch cez filter do odvlhčovača. Na

výparníku dochádza k jeho ochladzo-

vaniu a keď klesne jeho teplota pod

rosný bod, vodná para v ňom ob-

siahnutá skondenzuje a je odvedená do

odtoku.

Studený odvlhčený vzduch potom pre-

chádza cez kondenzátor, kde sa mierne

ohreje. Pri takomto procese sa vyfuko-

vaný vzduch ohreje na teplotu zhruba

o 5°C vyššiu ako na vstupe do odvlhčo-

vača. Opakovanou cirkuláciou vzduchu

cez jednotku sa týmto spôsobom redu-

kuje relatívna vlhkosť a dochádza ku

rýchlemu, ale jemnému odvlhčeniu.

Modely CDP 75/125/165 sú primárne určené pre bazény s plochou cca od 40m2 do 100m2.

Vlhký vzduch prechádza cez odvlhčovač, pričom na výstupe
z odvlhčovača je suchší a teplejší.

Teplejší suchý vzduch

Teplý vlhký vzduch

Mriežka

Priestor s bazénom

V bazénových halách s veľkou plochou okien, je najčastejším
riešením prívod odvlhčeného vzduchu cez potrubie v podlahe
s výfukom na okná (tzn., že na oknách nebude dochádzať ku
kondenzácii vodných pár).

Teplý vlhký vzduch

Mriežka

CDP 125

s doplnkovým
vykurovacím
výmenníkom

Priestor s bazénom

Teplejší suchý vzduch

Strojovňa Strojovňa

Aplikácie 

CDP 75/125/165 

• Veľké privátne bazény

• Plavárne

• Komerčné kúpele

• Veľké sklady

• Veľké archívy

• Testovacie laboratóriá

• Výrobné priestory

Aplikácie 

CDP (T) 35/45/65

• Bazény

• Kúpele (wellness)

• Sprchárne

• Telocvične

• Dielne

• Sklady

• Pivnice

• Archívy

• Múzeá

CDP 125

s doplnkovým
vykurovacím
výmenníkom

CDP 75/125/165



Technické údaje CDP(T) 35/45/65

Technické údaje CDP 75/125/165

Výška Šírka Hĺbka

mm mm mm

CDP 35 800 950 315

CDP 45 800 1260 315

CDP 65 800 1800 315

mm mm mm

CDP 35T 680 890 290

CDP 45T 680 1200 290

CDP 65T 680 1735 290

Odvlhčovací
výkon pri

28°C / 60% RH

l/24h m3/h  %RH  °C kg

CDP 35/35T 29 250 40 – 100 10 - 36 60/57

CDP 45/45T 42 500 40 – 100 10 - 36 74/68

CDP 65/65T 60 750 40 – 100 10 - 36 101/95

Výška Šírka Hĺbka

Vzduchový
výkon

Pracovný
rozsah 

- vlhkosť

Pracovný 
rozsah
- teplota

Hmotnosť

Voliteľné príslušenstvo pre

CDP (T) 35/45/65

• Priestorový hygrostat         

• Potrubná sada s filtrom a hliníkovou
mriežkou (T-modely)

• Sada pre uchytenie na podlahu

• Vykurovací vodný výmenník

• Sada pre monitorovanie porúch

Výhody

• Vysokokvalitné prevedenie

• Výroba podľa prísnych štandardov

•  Nízka spotreba energie

•  Pokrokový dizajn

•  Jednoduché ovládanie

•  Jednoduchá montáž

•  Navrhnuté pre splnenie požiadaviek
rôznych aplikácií

•  Nízkohlučná prevádzka

•  Výmenníky chránené epoxidovou
vrstvou

Voliteľné príslušenstvo pre

CDP 75/125/165

• Potrubný hygrostat

• Priestorový hygrostat

• Priestorový termostat

• Vykurovací vodný výmenník

• Nástenné konzoly

• Antivibračné podpery

• Odmrazovacia sada

• Sada pre monitorovanie porúch

Poznámka
Tento graf slúži len pre
zrýchlený návrh. Pre presný
návrh odvlhčovača je nutné
zohľadnit viac faktorov
(objem miestnosti, teplota
vody a vzduchu, využitie
bazénu, zakrytovanie
bazénu, protiprúd atď.)

              Plocha bazénu (m2)
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Graf pre zjednodušený návrh

         

l/24h m3/h  %RH  °C mm mm mm kg

CDP 75 65 1500 40 – 100 20 - 38 650 1155 725 130

CDP 125 124 2500 40 – 100 20 - 38 850 1300 900 160

CDP 165 162 3600 40 – 100 20 - 38 975 1400 1010 190

Odvlhčovací
výkon pri

28°C/60% RH

Vzduchový
výkon

Pracovný 
rozsah

- vlhkosť

Pracovný 
rozsah

- teplota
HmotnosťVýška Šírka Hĺbka

CDP 165

CDP 125

CDP 75

CDP (T) 65

CDP (T) 45

CDP (T) 35



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.


