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Pou�ití

Odvlhèovaèe Amcor jsou nezbytné pro vnitøní bazé-
ny, u kterých není zøízena vzduchotechnika. Odstra-
òují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry
na oknech a stìnách, a odstraòují tak zásadní pøíèi-
nu vzniku plísní. Odvlhèovaèe Amcor lze vyu�ít v�u-
de tam, kde vznikají problémy se zvý�enou vlhkostí
vzduchu � tedy nejen v bazénech, ale i v rehabili-
taèních èi telekomunikaèních centrech, restauracích,
kadeønických salonech, prádelnách, výrobnách tìs-
tovin, kuchyních apod.
Odvlhèovaèe Amcor jsou vybaveny prachovými filtry
a zároveò s odvlhèením zlep�ují èistotu vzduchu.

Popis

Odvlhèovaèe Amcor jsou vyrobeny z kvalitního ne-
korodujícího materiálu. Jsou konstruovány tak, �e
vzdu�nou vlhkost odstraòují na principu tepelného
èerpadla. Vlhkost vzduchu doká�í podle potøeby udr-
�et v rozmezí 20�80 %. Souèástí výbavy odvlhèova-
èù Amcor je automatické odmrazování. Díky jedno-

duché instalaci a snadné údr�bì
lze odvlhèovaèe Amcor pou�ít jak
ve star�ích, tak v novì budovaných
prostorách.

Specifikace

Amcor D 1000 je moderní zaøízení,
jeho� støízlivý vzhled rozhodnì ne-
naru�í ráz �ádného interiéru.
Vyniká velmi výkonnou odvlhèovací
jednotkou; prachovými filtry je vyba-
ven jak na sání, tak na výtlaku vzdu-
chu. Odvlhèovaè není vybaven sbìr-

nou nádobou a jeho èinnost je øízena externím re-
gulátorem vlhkosti. Regulátor vlhkosti (malá krabiè-
ka) se instaluje na zeï na vytipovaném místì.

Technické parametry

Odvlhèení pøi 30°C, RH = 70 % (l/den) 84

Pøefiltrovaný obj. vzduchu (m3/hod) 1000

Nasávání vzduchu spodem

Výtlak vzduchu nahoru

Objem zásobníku kondenz. vody (l) není

Napojení hadice kondenz. vody (mm) 16

Tepelný výkon (W) 3200

Plocha filtru vzduchu (cm2) 1716

Elektrické napájení 230 V / 50 Hz

Elektrický pøíkon (W) 1260

Regulátor vlhkosti externí

Elektrické krytí IP 43

Napájecí napìtí regulace vlhkosti 12 V

Chladivo R 22 / 850 g

Provozní teplota vzduchu (°C) 10�35

Rozmìr �/v/h (mm) 1140/680/280

Hmotnost (kg) 58

Nasávání
vlhkého vzduchu

Výtlak suchého ohøátého
vzduchu
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