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MOBIL LÉGSZ ÁRÍTÓK

Uralkodjon a páratartalmon és a dohosságon bárhol, bármikor!

A Dantherm CDT mobil légszárító 

berendezések gyors, megbízható 

és egyszerű megoldást kínálnak 

az élet bármely területén a magas 

páratartalom kezelésére. A CDT 

berendezések fő tulajdonsága a 

könnyű üzemeltetés, a digitális 

vezérlés és a robosztus megjelenés.  

Beázás, csőtörés, vagy akár árvíz okozta 

épületi nedvesedés esetén kritikus 

a gyors és hatásos épületszárítás. 

Éppen ezért a világ minden 

részén tevékenykedő kármentő 

cégek előszeretettel használják a 

Dantherm CDT szárítókat. Gyorsan és 

energiatakarékosan üzemeltethetők. 

A kezelőfelület digitálisan állítható, 

tartalmazza a karbantartási 

információkat, lehetővé teszi a 

hibakeresését, jelzi az üzemórákat, az 

energiafogyasztást, valamint az aktuális 

hőmérsékletet és páratartalmat. A 

berendezések tárolása és szállítása 

maximális rugalmassággal és 

minimális helyigénnyel megoldható.  

Gyorsabb kivitelezés

A Dantherm CDT berendezések épít-

kezéseken történő felhasználásával a 

felhasznált építőanyagok gyorsabban 

és egyenletesebben száradnak, így a 

kivitelezésre fordított idő drasztikusan 

lecsökkenhet. Vízkárok után a gyors és 

hatékony szárítás drasztikusan csök-

kentheti a helyreállítási költségeket.  

CDT kondenzvíz szivattyúval

A CDT berendezésekhez a vízgyűjtő 

tartály helyére építhető kondenzvíz 

szivattyú opcionális kiegészítő, mely-

nek segítségével a termelt konden-

zátumot közvetlenűl a csatornába 

lehet vezetni.  Így a készülék akár 

folyamatosan is üzemelhet és nem 

kell a tartály kiöntésére időt fordítani.  

CDT 30 S és CDT 40 S gépek 1 kW-os elektromos 
fűtőbetéttel, nagyteljesítményű ventilátorokkal 
és légcsatorna csonkokkal vannak ellátva a 2 db  
Ø100mm méretü, 5 m hosszú fl exibilis légcsator-
nához. 

Digitális kijelző, beépített páratartalom érzékelő, 
fogyasztásmérő, karbantartás ciklus jelző, diag-
nosztika.

CDT 90 CDT 40 CDT 30

CDT 60 CDT 40 S CDT 30 S
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Szélesség Mélység Tömeg

Tartály 
térfogat

l/24h m³/h %RH °C mm mm mm mm kg Iiter

CDT 30 31 250 40 - 100 3 - 32 736 1016 426 506 32 7

CDT 30 S 34  350* 40 - 100 3 - 32 736 1016 426 506 34 7

CDT 40 39 350 40 - 100 3 - 32 823 1190 542 539 43 14

CDT 40 S 42  560* 40 - 100 3 - 32 823 1190 542 539 46 14

CDT 60 62 725 40 - 100 3 - 32 903 1270 542 539 47 14

CDT 90 94 1000 40 - 100 3 - 32 977 977 650 593 62 -

Nedves padlók szárítása

A CDT 30 S és CDT 40 S típusok 

1 kW-os elektromos fűtőbetéttel, 

nagy teljesítményű ventilátorral és 

2 x 5 méter fl exibilis légcsatorna 

csatlakoztatási lehetőséggel 

rendelkeznek. Elázott, nedves padlók 

alá célzottan lehet a száraz meleg 

levegőt befújni, ezáltal a padló 

mindkét oldala egyszerre szárítható. 

Nagy hatásfokú szárítás és 

digitális vezérlés

A CDT sorozatban lévő berendezések 

teljesítménye 30-90 liter / 24 

óra, a működési tartomány 3-32° 

C is lehet. A nyomógombok 

segítségével könnyen állítható a 

kívánt páratartalom és leolvashatóak 

az üzemeltetési információk. 

Könnyű és biztonságos szállítás

A CDT berendezések könnyen 

kezelhetőek és szállíthatók. 

Az állítható fogantyúk segítségével 

könnyű a kényelmes és biztonságos 

mozgatás, üzembeállítás. A nagyméretű 

gumikerekeken könnyen mozgatható 

nemcsak az építési területen, de akár 

lépcsőn is. A kerekek belesimulnak 

a készülék oldalába, így védve azt az 

esetleges mehanikai sérülésektől. A 

CDT berendezéseket lehet egymáson 

tárolni így is csökkenthető a helyigény.  

Hogyan működik

Az összes Dantherm CDT 

szárítóberendezés a hűtveszárítás 

elvén működik. A ventilátor beszívja a 

szárítandó levegőt a készülékbe, ahol 

a kompresszoros hűtőkör harmatponti 

hőmérséklet alá hűti azt. A lehülés 

során a levegő nedvességtartalma 

kicsapódik és elfolyik a tartályba. Ezt 

követően a hűtőkör kondenzátor 

egysége felmelegíti a levegőt és 

az visszajut a szárítandó térbe.  

Nagy méretű gumi kerekek segítségével könnyen 
és biztonságosan lehet mozgatni a készüléket. 

Alkalmas

• Kármentés 

• Vakolatszárítás

• Festés, beázás utáni szárítás

• Pinceszárítás 

• Raktárszárítás

*légcsatorna nélkül.
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