KARTA KATALOGOWA

OSUSZACZ POWIETRZA DORAI

DORAI D30LV
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Pobór mocy

Jednostka Dorai
Nominalny

W

550

l/24h

30

Zakres osuszania - wilgotność

%

40 - 80

Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni

m

25 - 30

l

8,0

3

m /h

200 / 250

dB(A)

47

mm

360×360×620 / 385×385×664

kg

16 / 17

Wydajność osuszania 30°C/80% RH

2

Pojemność zbiornika
Przepływ powietrza

(Ni./Wys.)

Poziom mocy akustycznej
Wymiary netto / Wymiary brutto

(S×G×W)

Waga netto / Waga brutto
Typ sprężarki
Czynnik chłodniczy

Rotacyjna
Typ

R134a

GWP

1300

Ilość czynnika
Odpływ skroplin
Zasilanie
Zakres pracy w pomieszczeniu

kg

0, 29

mm

9

V-Hz, Ø

220-240 ~ 50, 1f

°C

5 ~ 35

Panel sterujący

CHARAKTERYSTYKA
Osuszacz powietrza Dorai to skuteczny i efektywny sposób walki z wilgocią. Wykonany według najnowszej, japońskiej technologii chłodniczej
zapewnia ochronę pomieszczenia przed wilgotnym powietrzem. Pozostawia czyste i odświeżone powietrze. Urządzenie posiada programator
umożliwiający sterowanie czasem włączenia i wyłączenia jednostki. Bardzo pożądaną funkcją jest definiowanie żądanego poziomu wilgotności
w pomieszczeniu. Osuszacz jest kompaktowy i lekki, a jego minimalistyczne wzornictwo sprawia, że pasuje zarówno do klasycznego, jak
i nowoczesnego wnętrza.

ZALETY
Osuszone i świeże powietrze
Duża zdolność osuszania
Praca przy niskich temperaturach

Automatyczne rozmrażanie
Cicha praca urządzenia
Wbudowany regulowany higrostat

Lekkie i kompaktowe wzornictwo
Energooszczędny

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
Duża efektywność osuszania
Dzięki korzystaniu z technologii chłodniczej, osuszacz szybko usuwa wilgoć z powietrza, aby zmniejszyć poziom wilgotności w pomieszczeniu
oraz sprawić by powietrze stało się suche i komfortowe.
Regulacja wilgotności
Poprzez wybranie odpowiedniej funkcji można ustawić żądany poziom wilgotności w pomieszczeniu. Podczas gdy względna wilgotność
w pomieszczeniu będzie niższa niż ustawiona wilgotność, praca urządzenia zostanie automatycznie zatrzymana.
Tryb cichy
Poprzez zastosowanie unikalnej konstrukcji wentylatora Dorai i nowoczesnego silnika, osuszacz oferuje funkcję komfortowej cichej pracy.
Programator czasowy
Oferuje możliwość zaprogramowania czasu włączenia oraz wyłączenia jednostki.
Sygnalizacja pełnego zbiornika
Jeśli zbiornik odpływowy jest pełny, na urządzeniu załączy się czerwona dioda. Wówczas należy opróżnić zbiornik odpływowy i upewnić się,
że jest on prawidłowo ustawiony.
Lekkie, kompaktowe wzornictwo
Osuszacz jest kompaktowy i lekki. Dzięki umieszczeniu kółek na spodzie urządzenia przemieszczanie z pokoju do pokoju jest bardzo łatwe.
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