Odwil¿acz
LAF 10

VEAB LAF 10 to efektywny odwil¿acz o zwartej
konstrukcji, zapewniaj¹cy lepszy klimat
wewn¹trz pomieszczeñ.
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LAF 10 zmniejsza wilgotnoœæ i zapewnia
dodatkowe ogrzewanie pomieszczenia
• LAF 10 zmniejsza wilgotnoœæ i zapewnia
dodatkowe ogrzewanie pomieszczenia
• Mo¿liwy do regulacji higrostat.
• Cicha praca.
• Dwie prêdkoœci wentylatorów.
• Wbudowany filtr.

• Wbudowany zbiornik na wodê z automatycznym
wy³¹cznikiem po nape³nieniu oraz wskaźnikiem
lampowym.

• Wylot do zamontowania wê¿a odprowadzaj¹cego.
• Kó³ka i wygodny uchwyt u³atwiaj¹ce przemieszczanie
urz¹dzenia.

• Elegancki wygl¹d, odpowiedni do willi, daczy, piwnicy
lub biura.

• Automatyczny odszraniacz.

Przyk³ady zastosowania
• Osuszanie nowo wybudowanych budynków lub
zalanych pomieszczeñ jest szczególnie wa¿ne.
Materia³y budowlane musz¹ mieæ odpowiednio ma³¹
wilgotnoœæ, zanim zostan¹ po³o¿one na nich
wyk³adziny pod³ogowe i œcienne, tak aby wilgoæ nie
zosta³a pod nimi zamkniêta.

• W piwnicach i magazynach wa¿ne jest utrzymywanie
odpowiedniej wilgotnoœci, aby zapobiegaæ korozji oraz
powstawaniu pleœni.

• Wyprana bielizna schnie szybciej w pomieszczeniu, w
którym znajduje siê odwil¿acz, a do tego po domu nie
rozchodzi siê wilgoæ.

Wilgoæ i kondensat s¹ przyczyn¹ powa¿nych problemów w wielu domach i mieszkaniach. Powietrze
staje siê wilgotne na przyk³ad podczas gotowania,
suszenia bielizny, k¹pieli w wannie lub pod prysznicem,
wykonywania æwiczeñ fizycznych etc. Gdy wilgotne
powietrze napotka na zimn¹ powierzchniê, np. okno,
œcianê lub sufit, zostaje och³odzone i tworzy siê
kondensat. Zbyt du¿a wilgotnoœæ powietrza wewn¹trz
budynku mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia jego
konstrukcji, a tak¿e do uszkodzenia lub odbarwienia
wystroju wnêtrza. Sprzyja ona tak¿e rozwojowi bakterii i
grzybów, co jest przyczyn¹ przykrego zapachu,
niezdrowego œrodowiska oraz ryzyka nabycia alergii.
LAF 10 to odwil¿acz, który zmniejsza nadmiar
wilgoci, a jednoczeœnie zapewnia dodatkowe ogrzewanie w pomieszczeniu.

LAF 10 - ³atwy w u¿yciu
W³ó¿ wtyczkê do gniazdka, ustaw odpowiedni¹
wilgotnoœæ powietrza i prêdkoœæ pracy wentylatora, a
nastêpnie w³¹cz odwil¿acz.
Teraz odwil¿acz LAF 10 dzia³a obni¿aj¹c wilgotnoœæ
powietrza do ustawionego poziomu. Gdy zbiornik na
wodê jest pe³ny i wymaga opró¿nienia, zapala siê
wskaźnik lampowy i odwil¿acz
automatycznie siê wy³¹cza. Istnieje mo¿liwoœæ
pod³¹czenia wê¿a odprowadzaj¹cego wodê
bezpoœrednio do œcieku.

LAF10-2

Jak dzia³a odwil¿acz

Atestacja

Zasada dzia³ania odwil¿acza LAF 10 jest podobna
do zasady dzia³ania pompy grzejnej lub lodówki.
Znajduj¹ce siê w pomieszczeniu wilgotne powietrze
zostaje och³odzone przechodz¹c przez zimny
odparowywacz.

LAF 10 jest przetestowany przez TÜV (bezpieczeñstwo
elektryczne) i posiada oznaczenie CE.

Podczas ch³odzenia znajduj¹ca siê w powietrzu para
wodna ulega kondensacji, czyli skropleniu. Skropliny
zbieraj¹ siê w wbudowanym pojemniku na wodê
podczas automatycznego procesu odszraniania. Woda
oddaje wówczas do powietrza swoje ciep³o, które wraz
z ciep³em wydzielanym przez kompresor powoduje, ¿e
wydmuchiwane z odwil¿acza powietrze jest odwilgocone i o 5-7°C cieplejsze.

Po³¹czenia
Po³¹czenie elektryczne: uziemione po³¹czenie
wtykowe.Przy³¹cze wê¿a do odprowadzania wody:
wewn. œrednica wê¿a 6 mm.

Pobierana przez odwil¿acz energia oraz energia
uwalniana podczas skraplania siê pary wodnej zostaje
oddana pod postaci¹ ciep³ego powietrza.

Dane techniczne
Zakres wilgotnoœci powietrza

% RH

30-80

Zakres temperatur

°C

8-35

Zu¿ycie mocy (przy 20°C)

W

220

Natê¿enie (przy 20°C)

A

1,3

Napiêcie

V

230 V~

Pojemnoœæ zbiornika na wodê

l

Typ ch³odziwa (bezfreonowe)
Stopieñ ochrony
Masa

RH litrów na dobê

IP 21
kg

13,5

Szerokoœæ

mm

270

10,0

Wysokoœæ (w³¹cznie z kó³kami)

mm

550

G³êbokoœæ

mm

364

Wydajnoœæ LAF 10
Przy 32°C 80 % RH

4,0
R134a

Przy 27°C 60 % RH

RH litrów na dobê

5,0

Przy 20°C 60 % RH

RH litrów na dobê

4,0

Przy 8°C 60 % RH

RH litrów na dobê

1,8

Panel sterowania
1. Prêdkoœæ wentylatora

3

4

2.

Lampa œwieci siê, gdy wtyczka
przewodu odwil¿acza w³¹czona
jest do gniazdka sieciowego.

3.

Lampa œwieci siê, gdy zbiornik
jest pe³ny lub nie za³o¿ony.

4. Pokrêt³o - Humidistat

Higrostat umo¿liwiaj¹cy
ustawienie ¿¹danej wilgotnoœci
(wilgotnoœæ wzglêdna 30-80%).

1
LAF10-3

2

- ma³a.
- du¿a.
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