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Инструкции за експлоатация

Моля прочетете тази инструкция внимателно преди инсталирането / употребата на 
уреда!

Гаранцията не важи в случаите, когато уреда е използван, инсталиран или поддържан 
неправилно или когато е модифициран без наше съгласие.

Възможни са промени в дизайна на уреда!
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Обезвлажняване на въздуха

Процесите, които взимат участие по време на обезвлажняването, се базират на физически 
закони. Ще се опитаме да Ви ги обясним тук в опростена форма, за да получите обща идея 
за принципите на изсушаване на въздуха.

Внимание!!! Този уред не може да се използва за охлаждане на въздух!!!

 Защо може да ни е необходим влагоуловител?

◊  Независимо от качеството на изолацията на вратите и прозорците, влагата от външния 
въздух успява да проникне в помещенията.
◊  Може да отнеме 1-2 месеца за да може водата, която е била използвана при строителни 
процеси (бетониране, варосване, нанасяне на мазилки и др.) да се изпари. 
◊ Вода, която е навлезнала в мазилката или зидарията по време на наводнение, се отнема 
много бавно.
◊ Пример за проблеми свързани с влагата е намокрянето на материали съхранявани в 
складове.

Водата, която се изпарява от строителните материали се абсорбира от околния въздух, 
като по този начин се покачва неговата относителна влажност. Това от своя страна води до 
формиране на корозия, мухъл, гниене, люпене на боите и други нежелани въздействия.
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Диаграмата по-долу показва зависимостта на корозията на металите от нивото на 
влажност във въздуха.
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Както се вижда, нивата на корозия са незначителни при относителна влажност под 50% и 
може да се счита за пренебрежимо ниска при нива под 40%. Същевременно, когато 
относителната влажност надмине 60%, то корозията се увеличава значително. Този 
пример може да бъде показателен и за много други приложения като прахове, опаковки, 
дървен материал, електрически и електронни устройства.

Има два метода за изсушаване на сгради:

1. Загряване и вентилиране на въздуха:
При този метод въздуха се загрява до температури, при които абсорбира повече влажност, 
след което се извежда от помещението в атмосферата.

2. Чрез обезвлажняване на въздуха: 
Влажният въздух в затворено помещение се обезвлажнява продължително, като се 
използва кондензационния принцип. 

По отношение на енергийната консумация втория метод има значително предимство. 
Консумацията на енергия се свежда единствено до обработка на въздуха в помещението, 
като загряването му е незначително.

Когато се използва правилно, влагоуловителя консумира около 25% от енергията, 
която би била необходима за подгряването и вентилирането на въздуха.
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                   Относителна влажност на въздуха

Околния въздух е микс от газове, който винаги съдържа определено количество вода под 
формата на водни пари.
Съдържанието на вода във въздуха се измерва в грамове на килограм сух въздух – 
абсолютна влажност.
1м3 сух въздух тежи около 1,2кг при 20°С.
В зависимост от температурата, въздуха може да поеме точно определено количество 
водни пари. Когато бъде достигнато това максимално ниво, се приема, че въздуха е 
наситен и относителната влажност е достигнала 100%.
Нивото на относителна влажност на въздуха при дадена температура е съотношението 
между текущото количество водни пари и максималното количество, което въздуха може 
да абсорбира при съответната температура. 
Способността на въздуха да абсорбира водни пари се увеличава с нарастване на 
температурата. Това означава, че максималното количество водни пари, които  въздуха 
може да поеме, се увеличава с нарастване на температурата.

 Кондензация на водните пари

Максималното количество водни пари, което въздуха може да абсорбира се увеличава, 
като увеличаваме неговата температура, но съдържанието на водни пари не се променя, 
което води до намаляване на относителната влажност. И обратно, с намаляване на 
температурата на въздуха, намалява и неговата способност за абсорбиране на водни пари 
и поради тази причина нараства относителната влажност. 

Ако продължително се намалява температурата на въздуха, то по този начин се намалява 
и способността му за абсорбиране на водни пари и когато се достигне момент, при който 
относителната влажност стане 100%, това се нарича точка на оросяване. Ако охлаждането 
на въздуха продължи и след тази точка, то количество водни пари в него става по-голямо от 
това, което той може да поеме и стартира отделянето на влага. Водните парите 
кондензират и се отделят от въздуха. 
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Замъглените прозорци през зимата и изпотените бутилки пълни със студени  
напитки са едни от най-често срещаните примери за кондензация.

Колкото по-висока е относителната влажност, толкова по-висока е и   
температурата на точката на оросяване и по този начин е по-лесно тя да бъде 
достигната.

Как съхнат материалите?

Строителните материали могат да абсорбират значителни количества вода. Например 
тухлите абсорбират 190л/м3, бетона може да абсорбира 140-190л/м3, тухлите итонг могат 
да абсорбират 180-270л/м3. Мокрите структури, като зидарии например, съхнат както 
следва:

 Влагата от вътрешността материала трябва да бъде извадена на   
повърхността.

 Изпаряването се случва на повърхността - водните пари се абсорбират    
от въздуха.

 Богатият на водни пари въздух циркулира през влагоуловителя, където   
влагата му се редуцира, след което попада отново в помещението леко затоплен, за 
да може отново да абсорбира влага.

 По този начин влажността на материалите се намалява    
непрекъснато и те съхнат.

Формирания в уреда конденз се събира и отстранява

Въздушния поток се охлажда при преминаването през системата изпарител-кондензатор 
на уреда до достигане на температура под точката на оросяване. По този  начин водните 
пари кондензират по повърхността на изпарителя, след което се събират на определено 
място.
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               Топлина от кондензация

Енергията, която влагоуловителя предава на обработвания въздух, се състои от:

 Топлина която по-рано е била отнета от изпарителя.
 Електроенергия, консумирана от компресора.
 Топлина отделена по време на процеса на кондензация на водните пари.

Изпарител Кондензатор

Температура
на въздуха

Посока на движение

Влажност

Време
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Когато течността преминава в газообразно състояние (изпарява се) е необходима 
енергия, която идва под формата на топлина. Тази енергия се нарича топлина на 
изпарение и тя не предизвиква нарастване на температурата, а е необходима за 
промяната на агрегатното състояние от течност в газ. И обратно, при преминаването от 
газообразно в течно състояние (кондензация) се отделя енергия, която се нарича топлина 
на кондензация.
Топлината генерирана при двата процеса е идентична, като за водата тя е 2250kJ/kg 
(4.18kJ = 1kcal)

Това показва, че сравнително голямо количество енергия се отделя при процеса на 
кондензация на водните пари.
Ако енергията необходима за изпарението, не се генерира при процеса на кондензация, а 
е необходимо тя да дойде от външен източник, например чрез вентилация, то отделената 
при кондензацията енергия ще повиши температурата в помещението.
Ако е необходимо да изсушаваме материали и помещения, то енергията циркулира като тя 
се консумира по време на изпарението и се освобождава по време на кондензацията. При 
изсушаването с използването на доставка на външен въздух (вентилация) се генерира 
голямо количество топлина, която повишава температурата в помещението.

Обикновено времето необходимо за изсушаване не зависи само от капацитета на 
уреда, а също така и от способността на материалите да освобождават влагата, 
която съдържат.

Инструкции за безопасност

Преди доставка уредите се подлагат на подробни тестове на техните материали, 
функционалност, възможности и качество.
Опасностите могат да се увеличат, ако уреда се използва от неопитен персонал, който не е 
запознат с принципите на работа или ако уреда не се използва по предназначение. 
Следните инструкции за безопасност трябва да бъдат съблюдавани:

◊  Забранява се инсталирането и използването на уредите на взривоопасни места!
◊ Забранява се инсталирането и използването на уредите на места с маслени, серни, 
хлорни или солни атмосфери!
◊  Уреда трябва да бъде инсталиран прав!
◊  Забранява се почистването на уреда с директна струя вода!
◊  Забранява се закриването на отворите за входящия и изходящия въздух!
◊  Смукателната страна на уреда трябва да е чиста!
◊  Забранява се мушкането на предмети в уреда!
◊  Забранява се покриването или транспортирането на уреда, докато той работи!
◊  Всички кабели извън уреда трябва да бъдат защитени от нараняване (вкл. от животни и 
др.)!
◊  Всички използвани кабели трябва да отговарят на изискванията за капацитет, дължина и 
цел! 
◊  Уреда трябва да бъде транспортиран вертикално, като кондензните резервоари трябва 

да бъдат източвани преди всяко транспортиране!
◊  Забранява се използването на уреда за цели различни от описаните в това ръководство!

В случай, че някое от изискванията не е спазено, то нашата компания не носи 
отговорност за нанесени щети и отпада гаранцията на уреда!
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Вентилатор

Сух въздух

Компресор

Влажен въздух

Кондензна
вана

Кондензатор

Изпарител

Изход за 
дренира на вода

 Само оторизиран персонал може да извършва ремонти по хладилната или  
 електрическата система на уреда.

Описание на уреда

Уреда е проектиран за автоматично и безпроблемно обезвлажняване на въздуха. Поради 
малките си размери е лесно да бъде транспортиран и използван.
Той работи на кондензационен принцип, като е оборудван с херметически затворена 
хладилна система, вентилатор с ниско ниво на шум и  захранващ кабел с щепсел.
Контролния панел на уреда е оборудван с LCD дисплей, а за неговото управление 
отговаря напълно автоматизираната контролна система, която включва сензор за 
влажност и интегрирана система против преливане на резервоара. Също така има 
възможност за присъединяване на дренажен маркуч, през който водата може да се отича 
непрекъснато и по този начин уреда да работи постоянно. 
Уреда отговаря на фундаменталните изисквания за безопасност и предпазването на 
здравето според съществуващите закони на ЕС.
Уреда е лесен и безопасен за употреба.

Къде да се използва?

Уреда се използва в сгради, в които е необходимо изсушаване на въздуха за да 
предотвратят значителни финансови загуби (например от формиране на мухъл). 

Основното му предназначение е изсушаване и обезвлажняване на общи помещения, 
спални, бани, мазета, кухни, бунгала, каравани и др. 
 
Начин на работа

Уреда функционира на кондензационен принцип.
Вентилатор засмуква околния влажен въздух от задната страна през въздушен филтър, 
след което потока преминава през кондензатор и изпарител. Топлината се отнема от 
студения изпарител и въздуха се охлажда до температура по-ниска от точката на 
оросяване. Водните пари се отделят под формата на конденз или скреж по ламелите на 
изпарителя.
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Изсушения и охладен въздух се загрява отново от кондензатора, след което напуска уреда 
с температура с около 5 градуса по-висока от околната. Изсушения въздух се смесва 
отново с околния и след продължителна циркулация на въздуха през уреда постепенно 
относителна влажност спада до желаните нива. 
В зависимост от температурата и влажността в помещението, кондензиралата вода се 
отича, непрекъснато или само по време на циклите на обезскрежаване, в резервоара. 
Когато резервоара се напълни уреда издава звуков сигнал, след което се изключва. 
Сигнала ще се повтаря на всеки 5 минути и на дисплея ще бъде изведено съобщение E4, 
докато резервоара не бъде изпразнен. Влагоуловител ще започне отново нормална 
работа след 3 мин.
За непрекъснат режим на обезвлажняване е необходимо водата да бъде дренирана 
непрекъснато през маркуч.

Инсталиране

За оптимална, икономична и безопасна работа на уреда, следните инструкции трябва 
да бъдат съблюдавани:

◊ Уреда трябва да бъде инсталиран стабилно във вертикално положение за да се осигури 
безпрепятствено отичане на кондензиралата вода на правилното място.
◊ Ако е възможно уреда трябва да бъде инсталиран в центъра на стаята за да се осигури 
оптимална циркулация на въздуха.
◊ Трябва да се осигури поне 50см разстояние до стените.
◊ Трябва да бъде осигурено свободно засмукване на въздуха от задната част на уреда и 
безпрепятствено отдаване отгоре.
◊ Забранява се позициониране на уреда в близост до радиатори или други източници на 
топлина.
◊ Помещението, в което обезвлажняваме, трябва да бъде затворено, за да се избегне 
навлизане на въздух от други помещения и отвън. 
◊ Прозорците и вратите трябва да бъдат затворени за да се избегне смесване на въздуха в 
помещението с атмосферния.
◊ Ако уреда се използва в запрашени помещения, е необходимо да се вземат адекватни 
мерки за да се осигури нормалната му работа – вижте точка Сервиз и поддръжка.
◊ Може да се подобри въздушната циркулация, ако уреда бъде поставен на височина 
около 1м от пода.

 

Прозореца
трябва да
е затворен

Вратата
трябва да

е затворена

Минимално разстояние = 0.5 m
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Важна информация за електрическите връзки

◊ Електрическите връзки на уреда трябва да бъдат направени в съответствие с DIN VDE 
0100, част 704 за уреди захранени с електрически ток и да бъде снабден с автоматичен 
предпазител.
◊ Ако уреда се използва във помещения с много висока влажност като бани и кухни, то 
трябва да му бъде осигурен подходящ автоматичен прекъсвач.

Въвеждане в експлоатация

Преди въвеждането в експлоатация на уреда е необходимо да се проверят отворите за 
засмукване и отдаване на въздуха дали са свободни, както и състоянието на въздушните 
филтри.

Следните инструкции трябва да се вземат под внимание:

◊  Захранващите кабели трябва да бъдат с подходящо сечение.
◊  Позволено е използване на удължител за захранване, само ако неговия кабел е изпънат 
в права линия.
◊  Не се позволява дърпането на уреда за захранващия кабел.
◊ След задействане уреда работи в автоматичен режим докато не бъде изключен от 
регулатора за напълване на резервоара.
◊ Резервоара трябва да бъде правилно инсталиран. В противен случай уреда няма да 
работи!
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◊  Уреда е оборудван със защитен механизъм, който не позволява на компресора да 
стартира незабавно след включване му и по този начин го предпазва от повреда.
 Компресора стартира след 3 мин.

 Ние не гарантираме ефикасната работа на уреда, ако температурата в помещението 
 е под 10°C и относителната влажност е под 40%.

Дизай на уреда

Контролен панел и LCD дисплей:

Модел DEH-290h

Транспортни
колела  Захранващ кабел

Заден капак

Въздушен филтър

Дренажен отвор

Карбонов филтърИзходящ
въздух 

Резервоар

Контролен панел

TiO2 система 

Дръжка

Режим обезвлажняване 

Режим за сушене на 
дрехи 

Бутон за 
увеличавне

Бутон за
намаляване

Бутон за настр.
на таймер

Индикатор за влажност и 
температура

Висока Ниска

скорост на вентилация Индикатор за оставащи
часове на таймер

Бутон за избор
на режим

Бутон Вкл./Изкл.

Бутон за избор на 
скорост на вентилация  

Индикатор за режим на 
обезскрежаване

Индикатор за активиран таймер

www.aircon-systems.com
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Стартиране и настройка

1) Използвайте бутона Вкл./Изкл. за да включвате и изключвате уреда.
2) Изберете желания режим като използвате Бутона за избор на режим. Възможните 

настройки са режим на обезвлажняване и режим на изсушаване на дрехи.
3) В режим на обезвлажняване задайте желаната влажност в помещението като 

използвате бутоните за увеличаване и намаляване. Възможните настройки са 
между 30% и 90%.

4) Използвайте Бутона за избор на скорост на вентилация за да регулирате 
вентилатора. Възможните настройки са висока и ниска скорост.

5) В режим „Изсушаване на дрехи“ не могат да бъдат настройвани влажността и 
скоростта на вентилатора.

6) Използвайте Бутона за настр. на таймера за да настроите след колко часа да се 
изключи уреда. Възможните настройки са от 30мин. до 12 часа.

Сервиз и поддръжка

Дългогодишната и безпроблемна експлоатация се базира на редовна поддръжка и 
своевременна сервизна дейност. Пълна инспекция на уреда трябва да бъде извършвана 
всяка година, както и сериозно почистване след всеки по-продължителен период, в който 
уреда не е използван. Честа сервизна дейност не се налага, ако всички движещи части на 
уреда се смазват нормално. Хладилната система е от затворен тип и също не изисква 
специални грижи. Сервизни работи по хладилната система трябва да се извършват само 
от оторизирани сервизни специалисти.

 Захранването на уреда трябва да бъде прекъснато от главния контакт  
 преди всяка сервизна дейност!

◊ Не позволявайте прах и други замърсители да се задържат по уреда.
◊ Почистването на уреда може да се извърши със сух или леко влажен парцал. Забранено 
е използването на директна водна струя.
◊ Не използвайте никакви абразивни препарати или такива с разтворители в тях. 
Използвайте само правилни почистващи препарати дори когато уреда е силно замърсен.
◊ Необходимо е състоянието на въздушния филтър да бъде редовно проверявано. 
Почистете го или го подменете, когато това се налага.

 Само оторизиран персонал може да извършва сервизни дейности по   
 хладилната и електрическата системи на уреда.

11 www.aircon-systems.com
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Диагностика

Уредите са многократно тествани от производителя за да се обезпечи безпроблемната им 
работа. Въпреки това, ако възникне повреда, следвайте следните инструкции:

Уреда не стартира работа:

◊  Проверете състоянието на захранващия кабел - 230V / 1~ / 50 Hz.
◊  Проверете състоянието на предпазителите на уреда.
◊  Проверете състоянието на щепсела.
◊  Проверете настройката на желаната влажност. 
 Относителната влажност в помещението трябва да е по-висока от 
желаната, за да работи уреда.

Уреда работи, но не образува конденз (не се пълни резервоара):

◊ Проверете температурата в помещението (колкото по-ниска е температурата, толкова 
по-ниска е и ефективността на уреда). 
 Нормалния експлоатационен диапазон е от +5 °C до +32 °C.
◊ Проверете нивото на относителната влажност в помещението. 
 Не трябва да бъде по-ниско от 40%.
◊ Проверете дали е чист филтъра. 
 Ако е необходимо, го почистете или подменете.
◊ Проверете ламелите на топлообменника за отлагания. 
 За тази операция е необходимо панелите да бъдат отворени, което трябва да 
се направи в оторизиран сервиз.
◊  „Е4“ се изписва на дисплея. 
 Трябва да се изпразни резервоара.

 Захранването на уреда трябва да бъде прекъснато от главния контакт  
 преди всяка сервизна дейност!

Уреда работи със странен шум, вибрации или теч на вода:

◊ Проверете дали уреда е позициониран на равна повърхност и в правилна позиция.
◊ Проверете дали резервоара е чист.

Ако след всички направени проверки, уреда продължава да не работи нормално, моля 
свържете се с оторизиран сервизен център за помощ.

 Само оторизиран персонал може да извършва сервизни дейности по   
 хладилната и електрическата системи на уреда.

www.aircon-systems.com
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Параметър

Работен температурен диапазон

Работен диапазон на отн. влажност

Макс. капацитет (при 30°С / 80%RH)

Въздушна циркулация

Хладилен агент

Захранващо напрежение

Честота

Ток

Електрическа консумация, max

Звуково налягане, L  1mpA

Дълбочина

Ширина

Височина

Тегло

Мярка

°С

% RH

l/day

m3/hour

-

V

Hz

A

kW

dB (A)

mm

mm

mm

kg

DEH-290H

+5..+32

30-100

29

190

R134A

1~230

50

1,6

0,36

42

320

245

605

17

Технически параметри

www.aircon-systems.com



Гаранционни условия

DanVex гарантира, че всички части на уреда ще отговарят на техническите изисквания в 
продължение на 24 месеца от датата на закупуване (период на гаранция).

Гаранцията не покрива нормалното износване на движещите се части и филтри. 
Гаранцията се отнася за изработката и материалите.

По време на гаранционния период DanVex поправя или заменя частите, които са 
дефектирали, безплатно.

DanVex изпълнява гаранционните задължения, като извършва ремонт или предоставя на 
потребителя нова резервна част в рамките на предвидените от закона срокове.

Извършването на ремонтни работи в периода на гаранционния период не води до неговото 
удължаване.

Подменените дефектни части, по време на гаранционния период, остават собственост на 
DanVex.

DanVex или техен оторизиран представител имат право да поискат да инспектират 
дефектиралата резервна част, за да проверят коректността на жалбата.

Кога може да бъде отказана гаранция?

Когато повредата не е възникнала по време на гаранционния период.

Когато не са изпълнени всички препоръки и инструкции на производителя относно 
инсталирането, оперирането и поддръжката на уреда.

Когато не са използвани само оригинални части и материали за поддръжката и ремонта на 
уреда.

R
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