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USZODAI PÁR ÁTL ANÍTÓ 
b eltéri  uszo dák ,  masszázsmedencék , 

wellness  terek részére

Esztétikus megjelenés, magas hatásfok, funkcionalitás, hosszú élettartam

A Dantherm dán cég új sorozatú CDP 

típusú párátlanító berendezéseket 

fejlesztett a beltéri uszodák és 

masszázsmedencék tulajdonosai 

számára.  

Az új berendezések exkluzív 

formaterve minden beltérbe 

harmonikusan passzol. 

A Dantherm trandíciókhoz hűen a 

fejlesztések fókuszában a minőség, 

a funkcionalítás valamint a magas 

hatásfok szerepeltek. A nagy 

hatásfokú és alacsony SFP értékű 

ventilátorok, valamint a hatékony 

kompresszorok kombinálva az egyedi 

távvezérléssel, alacsony üzemeltetési 

költségeket és költségtakarékos 

felhasználást eredményeznek.  

CDP-T falon túli változat 

• Dán design és gyártás

• Alacsony zajszint

• Alacsony energia fogyasztás - magas élettartam

• Kiváló minőségű alkatrészek

• Vezeték nélküli távirányítóval

• Medencetérbe vagy szomszédos gépészeti térbe telepíthető

• Jobb levegő minőség és felhasználói komfortérzet

• Szakértelem - a Dantherm gyár több mint 50 éves légtechnikai tapasztalattal 

rendelkezik 

Miért válassza a Dantherm uszodai párátlanítót?

CDP medencetérbe telepítendő változat - oldalfalon vagy 
lábakon
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ÚJ VEZE TÉK NÉLKÜLI  TÁVIR ÁNYÍTÓ

ÉS SZ ÁMOS EGYÉB VEZÉRLÉSI  LEHE TŐSÉG

Korrózió elleni védelem

A Dantherm CDP uszodai párátlanítók 

ellenállnak a medencetéri agresszív 

környezetnek. Minden fémalkatrész 

az összeszerelés előtt porfestett, 

az alumínium hőcserélők epoxy-

bevonattal ellátottak.  A korróziós 

besorolás az EN/ISO 12944-2 szerint 

C4.

Hogyan működik?

A CDP uszodai párátlanító a 

hűtveszárítás elvén működik, 

ahol a nedves levegő átáramlik az 

elpárologtató egységen, a nedvesség 

kicsapódik, és a száraz meleg levegő 

visszafúvásra kerül a medencetérbe. 

Így a CDP párátlanító optimális 

szinten tartja a medencetér 

páratartalmát, minimálisra csökkentve 

a páralecsapódást és a lehető 

legalacsonyabb szinten tartja a fűtési 

költségeket.

Kommunikációs lehetőségek

A CDP párátlanítók rendelkeznek 

RS485 csatlakozással 

épületfelügyelethez, USB porttal 

PC csatlakoztatáshoz, és Ethernet 

kimenettel. 

Új DRC 1 távirányító

Az újjonan fejlesztett távirányítóval 

lehetővé válik a kivánt értékek 

beállítása, karbantartási- és 

hibaüzenetek olvasása.

A DRC1 távirányító segítségével 

állítható a kívánt a páratartalom, 

léghőmérséklet, vezérelhető a 

frisslevegő ventilátor, programozható 

a karbantartási fi gyelmeztetés, illetve 

hibamegállapítás menüvel valamint 

gyerekzárral is rendelkezik. 

• Alacsony zajszint
• Alacsony energiafelhasználás
• Elpárologtató és kondenzátor
  epoxy bevonattal védettek
• Fém alkatrészek porfestettek
• Opcionális  vezeték nélküli 
   távirányító
• Beépített hőmérséklet és
  páraérzékelő 
• Épületfelügyeleti csatlakozás
• USB kimenet 

• Vezeték nélküli távirányító DRC 1
• Padló készlet lábra állításhoz
• Melegvizes fűtési hőcserélő
• Fűtési szelep 
• Elektromos fűtőkalorifer
• Külső ventilátor vezérlés
• Falátvezető idom, légszűrőkkel és 
alu- rácsokkal 
• Átalakító alaplemez régi gép 
cseréjéhez

Kiegészítők:

Típus CDP 40 CDP 40T CDP 50 CDP 50T CDP 70 CDP 70T

Légszállítás (m3/h) 400 400 680 680 900 900

Szárítókapacitás 
28° C / 60% RH (l/24 h)

34 34 52 52 69 69

Elektromos betáp (V) 1x230/50Hz 1x230/50 Hz 1x230/50 Hz 1x230/50 Hz 1x230/50 Hz 1x230/50 Hz

Max. áramfelvétel  (A) 3,8 3,8 6,6 6,6 8 8

Max. el.  teljesítményfelvétel (kW) 0,9 0,9 1,5 1,5 1,8 1,8

Zajszint (dB(A)) 46 43 47 44 50 47

Működési tatomány (%RH) 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100

Működési tartomány (°C) 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36

Magasság (mm) 770 700 770 700 770 700

Szélesség (mm) 1010 998 1160 1148 1495 1483

Mélység (mm) 326 304 326 304 326 304

DRC1 vezeték nélküli távirányító
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