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Beltéri wellness és medenceterek párátlanítása és hővisszanyerése

DH 44 és 66 kompakt hőszivattyús uszodai párátlanítókkal
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calorex hôszivattyús kompakt uszodai párátlanító
A Calorex DH 44 és 66 elegáns megjelenésű kompakt 
uszodai párátlanítók halk működéssel és magas hatásfo-
kú hőszivattyús párátlanítási technológiával alkalmasak a 
különféle medenceterek állagmegóvására az üzemeltetési 
költségek csökkentése mellett.

Miért szükséges a párátlanítás?
A beltéri medenceterek csodálatos kikapcsolódást nyújt-
hatnak, de medence vagy a pezsgőfűrdő felületéről elpá-
rolgó vízmennyiség megemeli a levegő páratartalmát, ami 
károsodást okozhat az épületszerkezetben, és kellemetlen 
közérzetet okozhat a felhasználóknak. A magas páratar-
talomnak hosszan kitett épületszerkezetek állaga gyorsan 
tönkremehet, penészedés, vakolat táskásodás léphet fel, 
de a hosszan tartó folyamat végén akár az épület össze-
dőléséhez is vezethet. Az építkezés során ügyeljünk a jó 
minőségű anyagok használatára és egy megfelelően kivá-
lasztott párátlanító segítségével a medencetér relatív pára-
tartalmát tartsuk  55–65% értéken.

Energiamegtakarítás
A hőszivattyús működés során a készülékek a medencé-
ből elpárolgó víz látens hőjét visszanyerik és a medence 
levegőjének fűtésére hasznosítják. 1 kW felvett energiából 
~2,5-3,0 kW fűtési energiát hasznosítanak, amely jelentős 
energia megtakarítást eredményez.
Minden készülék kétféle felszerelő csomagot tartalmaz:
Falra szerelhető – fali konzollal, csavarokkal és rezgés-
csillapítóval.
Földre állítható – rezgéscsillapítóval ellátott lábbal.
A kifúvó légrács állítható vízszintes vagy függőleges kifú-
vásúra.

Calorex DH 44

Páratartalom szabályzó



Légfűtés
A 44 és 66 modellek felszerelhetőek opcionális (LPHW) 
melegvizes légfűtő kaloriferrel, melyek akár képesek le-
hetnek a medencetér hőveszteségének pótlására, így 
megspórolva a medencetérben megjelenő radiátorokat. 
A kaloriferek teljesítménye 3 / 5 kW (DH44 / 66). A kalori-
ferek 3 utú szabályzószeleppel rendelkeznek, vezérlésük 
egy 12V-os fali termosztátról történhet.
A készülékekbe építhető elektromos fűtőkalorifer is 2 / 4 
kW (DH44 / 66) fűtőteljesítménnyel.

Falon túli kialakítás
Amennyiben a medencetér mellett rendelkezik egy olyan 
helyiséggel, amelybe a berendezés elhelyezhető, úgy 2 db 
falátvezetés segítségével beépíthető egy falon túli modell 
(TTW), amelynél a medencetérből csak a két rács látszik. 
A TTW modellek is elláthatóak légfűtő kaloriferrel.

Leolvasztás
A DH44/66 széles hőmérséklettartományban képes akár 
5°C-os hőmérsékletig működni, így hőtakart medence 
esetén, a használaton kívüli időszakban csökkenthető a 
léghőmérséklet, ezzel további energia megtakarítást el-
érve.

Kondenzátum elvezetés
A kondenzátum a készülék mindkét oldalán kivezethető, a 
csepptálca pedig a tisztításhoz kiszerelhető.

Szabályzás és telepítés
A készülékek elhelyezésénél be kell tartani az elektromos 
készülékekre vonatkozó szabványokat, rendeleteket.  
A 44/66 készülékek IP 45-ös védettséggel rendelkeznek, 
de a készüléket nem szabad a vízfelülethez 2 méternél 
közelebb elhelyezni, illetve az elektromos betápot ÉV re-
lével kell ellátni.
Minden készülék beépített humidisztáttal rendelkezik, 
mely vezérli a kompresszor működését. Lehetőség van 
egy 12 V-os kihelyezett páratartalom kapcsoló csatlakoz-
tatására is, mely egyszerűen csatlakoztatható a készü-
lékhez.
A légfűtő kaloriferrel (LPHW) ellátott készülékek szabály-
zásához szükséges egy 12V-os termosztát telepítése és 
össze-vezetékezése a készülékkel, melynek révén képes 
a 3 utú szelepet szabályozni.
Kihelyezett érzékelők esetén lehetőség van a ventilátor 
üzemének szakaszos állítására. Ebben ez esetben a ven-
tilátor csak párátlanítási vagy légfűtési igény esetén mű-
ködik, ezzel további energia megtakarítást elérve.
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Calorex DH44 / 66 műszaki jellemzők

•	 		Magas	párátlanító	kapacitás,	alacsony	
teljesítményfelvétel	mellett.

•	 		Korrózióálló,	könnyen	tisztítható	burkolat	és	szűrő,	
poliészter	bevonatú	hőcserélők.

•	 		Scroll	kompresszor,	halk	működésű	ventilátor.

•	 		Környezetbarát	hűtőközeg.

•	 		Alacsony	üzemi	nyomás	–	hosszú	élettartam.

•	 	Alacsony/magas	nyomásvédelem,	késleltetett	
kompresszorindítás.

•	 		Vízszintes	/	függőleges	irányban	állítható	kifúvó	légrács.

•	 		„X”	típusjellel	ellátott	készülékek	üzemi	hőmérséklete	
0°C.

•	 	Melegvizes	légfűtőkalorifer	(LPHW)	3	utú	
szabályzószeleppel	és	termosztát	csatlakozással.

•	 		Mindkét	oldalon	lehetséges	cseppvíz	kivezetés,	könnyen	
tisztítható	kiszerelhető	csepptálca.

•	 	Fali	kihelyezett	páratartalom	érzékelő	csatlakozás.

  TÍPUS DH 44 DH 66
		Párátlanító	teljesítmény	(30°C/60%RH) liter/óra 1.25 2.41
		Párátlanító	teljesítmény	(30°C/70%RH) liter/óra 1.58 2.82
		Légszállítás m3/óra 440 740
		Teljesítményfelvétel kW 0.51 0.98
		Névleges	áramfelvétel A 2.6 4.2
		Elektromos	betáp V	/	f	/	Hz 230	/	1	/	50 230	/	1	/	50
		Hőszivattyúzással	visszenyert	energia kW 1.6 3.0
		Melegvizes	kalorifer	(LPHW)	teljesítménye	(80/60°C) kW 3.3 5.8
		Kondenzelvezetés	csatlakozás Ø	mm 19 19
		Üzemi	hőmérséklettartomány	* °C 17	-	35 17	-	35
		Zajszint	1	méterre dB(A) 42 44
		Méretek																																Hossz mm 880 1345
																																															Mélység mm 340 340
																																															Magasság mm 1000 1000
																																															Súly kg 57 74

Minimális	léghőmérséklet:
DH	44	/	66	A	=	15°C
DH	44	/	66	AX	=	0°C

*	„X”	típus	üzemi	tartománya:	0–35°C

Az Ön viszonteladó partnere:Magyarországi Importőr:

A•S•HUNGÁRIA KFT.
1113	Budapest,	Daróczi	u.	1-3.

Tel.:	279-1088;	279-1089
Fax:	209-2187

E-mail:	ash@ash.hu
Web:	www.ash.hu
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