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ODVLHČOVAČ STORM
DEHUMIDIFIER STORM

Váš prodejce:

ODVLHČOVAČ STORM
DEHUMIDIFIER STORM
• Moderní

design
rozměr – 20 cm
• Efektivita – 4,3 l/h
• Tichý chod – 48 dB
• Snadná instalace na podlahu nebo stěnu
• Vzduchový výměník s epoxidovou úpravou

• Fashionable

• Ultratenký

• Ultra

appearance
thin casing – 20 cm
• High efficiency – 4,3 l/h
• Quiet running – 48 dB
• Easy instalation on the floor or on the wall
• Epoxy fin air exchanger

Technické vlastnosti a jedinečné parametry zařízení
• Vysoká efektivita
Odvlhčovač STORM je schopen odvést ze vzduchu až 4,3 l/h při
teplotě vzduchu 30 °C a vlhkosti 80 %.

Technical parameters
• High efficiecy
The dehumidification volume of STORM POOL DEHUMIDIFIERS reaches
as much as 4,3 l/h at 30 °C ambient temperature and 80% relative
humidity.

• Super-tichý chod
Odvlhčovač STORM je velmi tichý díky speciálnímu motoru ventilátoru,
který má hlučnost pouze 48 dB.
• Výměník s epoxidovou úpravou
Odvlhčovač STORM je osazen speciálním vzduchovým výměníkem
s epoxidovou ochranou proti reznutí pro zajištění dlouhé životnosti.
• Ultratenký rozměr
Odvlhčovač STORM je díky své kompaktní vnitřní struktuře ultratenký.
Jeho šíře je pouze 200 mm, takže nezabírá potřebné místo u vašeho
vnitřního bazénu.
• Moderní vzhled
Odvlhčovač STORM je dodáván ve dvou moderních provedeních.
Můžete si vybrat mezi bílým galvanizovaným kovovým krytem či černým
skleněným předním panelem dle vašich preferencí.

•

Super silent running
STORM POOL DEHUMIDIFIERS adopt DC fan motors for air circulating,
the noise is only 48 dB, making the units working silently.
• Epoxy fin air exchanger
STORM POOL DEHUMIDIFIERS specially applied epoxy fin air exchanger
is featured as great anti-corrosion performance, making the units have
a long work life.
• Ultra-thin casing
With compact inner structure, STORM POOL DEHUMIDIFIERS features
an ultra-thin casing of 200 mm thickness, requiring little spaces in the
pool house.
• Fashionable appearance
STORM POOL DEHUMIDIFIERS provide two fashionable appearance
designs. Users can choose the white galvanized steel casing or black
glass panel casing according to their preference.

Odvlhčovač Storm | Dehumidifier Storm
Storm 50

Storm 100

Storm W 50

Storm W 100

Tepelný výkon (kW)
Thermal output in (kW)

2,2

4,3

2,2

4,3

Jmenovitý příkon (kW)
Rated input (kW)

0,93

1,97

0,93

1,97

Maximální příkon (kW)
Maximum input (kW)

1,02

2,28

1,02

2,28

Ventilátor (m³/h)
Ventilator (m³/h)

450

700

450

700

648 x 1 295 x 200

648 x 1 495 x 200

648 x 1 295 x 200

648 x 1 495 x 200

černá / black

černá / black

bílá / white

bílá / white

Rozměry V x Š x H (mm)
Size H x W x D (mm)
Barva
Colour
Napětí (V)
Voltage (V)
Sání/výtlak
Suction/upward
Pro plochu hladiny bazénu – orientačně (m²)
For pool water surface – approximate (m²)

230 V

230 V

230 V

230 V

spodem / horem
front bottom /
from the top

spodem / horem
front bottom /
from the top

spodem / horem
front bottom /
from the top

spodem / horem
front bottom /
from the top

42

83

42

83

Instalace
Installation

na podlahu / na stěnu / on the wall / on the floor

Odvlhčení v l/den (30 °C; 70 % RH)
Dehumidify litres/day (30 °C; 70 % RH)

53

103

53

103

Hlučnost (dB)
Noise level (dB)

44

48

44

48

HS 12032018

Typ

