
Битови Плувни басейни  Индустриални  Стационарни Абсорбционни  

Обезвлажняване Продуктов каталог 



Въведение

Нуждата от ефективно изсушаване на въздуха не се ограничава само до строителни обекти, наводнени 
помещения, производствени процеси, басейни и други приложения, при които влажността е очевиден 
проблем. В много ситуации от нашето ежедневие контролирането на влажността във въздуха води до 
ползи за хората и предметите, дори когато това не е очевиден проблем. И това се отнася за всички 
климатични области на планетата. Никъде външния въздух не е напълно сух и към това като добавим 
множеството източници на влага в затворените помещения – потене на хора, готвене, къпане, 
съхраняване на влажни стоки или наличие на отворени съдове пълни с вода, като аквариуми например 
и дори съхнене на самите помещения и мебелите в тях, то общата влажност нараства. Поради 
непрекъснатото на нарастване на цените на енергията, сградите са много по-добре изолирани от 
преди, което освен че довежда до запазване на температурата, то се затруднява въздухообмена като 
цяло и по този начин влагата остава затворена също. Сигурен признак за наличието на висока влажност 
в помещенията е замъгляването на прозорците. 

Защо се нуждаем от обезвлажняване?

Влажност се отделя във въздуха при много от ежедневните ни дейности – готвене, поливане, къпане, 
миене и дори дишане. Също така ако имаме открити съдове пълни с вода, като аквариуми например, 
също се добавя влага във въздуха.

От къде се появява влагата?

При първия тип уреди се извършва въздушна циркулация в помещението като влажния въздух се 
засмуква от уреда, вътре в него преминава през топлообменник, който е охладен до много ниска 
температура посредством хладилна система. Те са известни като кондензационни влагоуловители 
(Сериите - Битови, За басейни, Индустриални, Стационарни). Влагата кондензира по студената 
повърхност на топлообменника, след което изтича в резервоара под него.

При втория вид влагоуловители влажния въздух преминава през елемент, върху който има покритие от 
материал, който има свойството да абсорбира вода. В последствие водата се отнема от елемента и 
той се регенерира за следващ цикъл с помощта на струя топъл въздух. Това са абсорбционните уреди.

Какъв е принципа на работа на влагоуловителите на DanVex?
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Компактния размер на битовите влагоуловители ги прави 
подходящи за всякакви помещения. 

Чрез премахването на влагата от въздуха битовите 
влагоуловители на Danvex повишават комфорта в помещенията 
и създават неблагоприятни условия за акарите, мухъла, 
плесените и други алергени. Гамата включва модели с различни 
размери и дизайн. Всеки модел е предназначен да се справя с 
различни проблеми свързани с влажността. 

Основната задача на представителите на тази серия 
влагоуловители е да намалява количеството алергени в 
домовете ни, но те също така могат да бъдат използвани в 
мазета, предверия, бани, перални помещения, музеи и малки 
вътрешни басейни, където да поддържат влажността в 
здравословни граници и по този начин да ги запазят сухи и 
комфортни.

DEH-600p/1000p 

Оптимална защита от влага и корозия на ниска 
цена 

Влагоуловителите на DanVex помагат за предотвратяване 
на вредните ефекти от влагата в архивни помещение. 

Обезвлажняването е основен процес при съхраняването на 
редки предмети, записи, картини и книги. Музеите, архивите и 
библиотеките са „пазители на националното богатство“ като 
запазват културни ценности като картини, произведения на 
изкуството и исторически записи. Поради тази причина е много 
важно тези вещи да бъдат запазени в оригиналния си вид за 
бъдещите поколения.

Влиянието на околната среда в продължение на дълго време 
може да доведе до разлагането на хартия, пергаменти, 
фотографски негативи, както и до избледняването на органични 
багрила и цветове. Непрекъснатата промяна на температурата и 
влажността може да допринесе за тези процеси. Влагата, в 
частност, е основен враг на съхранението. Високите нива на 
влажност довеждат до различни форми на корозия, които от своя 
с т р а н а  п р ед и з в и к ват  р аз п а д а н е  н а  м ате р и а л и те . 
Обезвлажняването запазва нивата на влажност ниски и 
стабилни и по този начин забавят или напълно предотвратяват 
разрушаването в резултат на органични плесени.

Контрол на влажността за 
музеи, библиотеки и 
архивни помещения

В музеите и библиотеките трябва да се поддържат нива на влажност около 40-45%. Това предпазва от 
изсъхване на материалите и същевременно предпазва от нагъването им и формирането на плесени. В 
архивните помещения може да има различни изисквания в зависимост от нещата, които съхраняват. 
Съхранението на фотографски филми изисква температури между 12 и 20°C и влажност около 30%, 
докато картини и карти се съхраняват при температури около 10°C и влажност 30%.

Обезвлажняването в комбинация с климатизиране може да реализира перфектни условия за 
съхранение на всякакъв вид ценни артефакти, документи и произведения на изкуството.

DEH-290h 
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DEH-290h DEH-600p/1000p 

DEH-1000p 

Влажност се отделя във въздуха при много от ежедневните ни 
дейности – готвене, поливане, къпане, миене и дори дишане. Към това 
като добавим влажността във външния въздух както и такава получена 
при ремонтни или строителни работи, то резултата е:

 Мухъл по дрехи, завеси, стени и тавани, както и лоша миризма на 
плесен;

 Конденз по прозорците;

 Здравословни проблеми при някои по-чувствителни хора – астма, 
дихателни проблеми и др.

Добра цена за компактен дизайн и много добра 
функционалност

Предимства в практиката Области на приложение

Съхранявате ли ценни предмети в дома си? Пиано, китари, други музикални инструменти - всички те са 
чувствителни по отношение на влажността. Ако имате музикална стая в дома си, трябва да сте 
сигурни, че има контрол на влажността в нея. В случай на висока влажност можете да използвате битов 
влагоуловител за решаване на проблема.

Интегрирания въздушен филтър служи като защита от бактерии, прах, козина от домашни любимци и 
т.н.

Автоматичен режим
Температурен сензор
Вграден 5-литров резервоар за отделената влажност
Възможност за външно дрениране
Вграден сензор за влажност
Удобен и интуитивен контролен панел

Жилишни и работни площи
Библиотеки
Складове
Музеи
Антикварни помещения

Здрав пластмасов корпус

Напълно автоматизирано поддържане на зададената влажност

Архиви
Бани

DEH-290h DEH-600p DEH-1000p

30 60 80

180 420 450

Температура °C

Относителна влажност, %

360 800 820

Височина, mm 605 630 630

Дължина, mm 320 480 480

Ширина, mm 245 300 300

17 22,5 25

+5  до +32

30 - 100

230 V / 50 Hz

Размери

Работен обхват

Тегло, kg

Технически характеристики

Максимален капацитет, L / 24h

Въздушен дебит, m³ / h

Захранващо напрежение

Електрическа консумация, W
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Влагоуловители за басейни

DEH-1700p 

Решение за обезвлажняване на басейни

Вътрешните басейни и СПА помещенията имат много 
специфични изисквания по отношение на поддръжката. Когато 
водата за басейните се подгрява до температури, които са 
комфортни за плуване, големи количества влага се отделят в 
помещението на басейна. В тази отделена влага обикновено има 
разтворени големи количества хлорни и бромни дезинфектанти, 
които атакуват всичко, с което влезнат в контакт. Ако бъдат 
оставени без контрол, мухъла и плесените ще превземат цялото 
помещение на басейна, както и съседните му обслужващи 
помещения. Комфорта на хората също е силно зависим от 
относителната влажност на въздуха. Също така при стойности 
на влажността извън обичайния диапазон 40-60% се повишават 
количествата на бактерии, вируси, фунги и други фактори, които 
могат да доведат до респираторни проблеми. Така че при 
изграждането на вътрешен басейн влагоуловителя трябва да е 
едно от задължителните съоръжения залегнало в проекта. 

Типични приложения на влагоуловителите за басейни

Обезвлажняване на домашни басейни 

Прекомерната влажност довежда до загуба на качества на строителната изолация. Поради същите 
причини дървените компоненти се деформират, гният и се разпадат. Формирането на мухъл и плесени 
освен че не е естетическо, също така причинява люпене на боята и разрушаване на покритията на 
всички повърхности – стени, подове, тавани. Поради високата влажност се формира ръжда по 
металните компоненти като лампи, тръби, обзавеждане, дръжки на врати и панти. Освен всички 
поражения по материалите в помещенията на и около басейна, влажността не оказва добро влияние и 
върху здравето на хората.

Формирането на мухъл и плесени освен, че не е естетическо, също така атакува и разрушава 
покритията на стените и таваните. Спорите допълнително намаляват качеството на въздуха в 
помещенията.

 Обезвлажняване на хотели

Хотелите могат да имат и много други източници на влага освен басейните – декоративни фонтани, 
басейни и градини. Също така множеството бани в хотелските стаи и джакузитата са допълнителен 
източник на влажност. Като към всичко това добавим и отделената влажност от басейна, която във 
всички случаи е повече от тази в домашните басейни, поради наличието на  много хора, които 
разпръскват водата по най-различен начин, то проблемите с влажността в един хотел могат да бъдат 
много сериозни.

DEH-1700p DEH-600wp DEH-1000wp

163 60 100

1100 450 500

Температура, °C +5 до +32 +5 до +32 +5 до +32

Относителна влажност, % 30 - 100 40 - 99 40 - 99 

1650 920 1260

Да Да Да

Височина, mm 1790 780 780

Дължина, mm 565 1180 1180

Ширина, mm 470 270 270

84 50 55

Електрическа консумация, W

Размери

Тегло, kg

Дистанционно управление

230 V / 50 Hz

Технически характеристики

Максимален капацитет, L / 24h

Въздушен дебит, m³ / h

Работен обхват

Захранващо напрежение
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Обезвлажняването се извършва чрез циркулация на въздуха в 
помещението през студен топлообменник, който го охлажда до 
температура достатъчно ниска за да се получи кондензация. По 
този начин голяма част от влагата се премахва от въздуха и се 
отделя по топлообменника. 

Описаният по-горе процес използва така наречената латентна 
топлина. След като е охладен от изпарителя въздуха преминава 
през кондензатора на устройството, където отново се загрява. 
Така в помещението постъпва топъл и сух въздух.

Как работят влагоуловителите за басейни?

Удобен и интуитивен контролен панел
Напълно автоматизирано поддържане на зададената влажност
Лесен монтаж – възможност за монтаж и на пода, и на стената
Лесна поддръжка
Модерен дизайн
Ниски шумови нива

Домашни закрити басейни  
Хотелски мокри помещения
Басейни
Сауни
Помещения за къпане

   

Влагоуловителите за басейни на Danvex могат да бъдат използвани за различни приложения. Те са 
снабдени с електронен контролен панел и вграден хидростат. Дренажната система може да бъде 
свързана към поливна система или дори обратно към басейна. Уредите идват с дистанционно 
управление за по-лесен контрол от страна на клиента. Те се монтират лесно, както директно на пода, 
така и на стената, като имат включени специални монтажни комплекти.

Обезвлажняване на спортни клубове

В спортните и фитнес клубовете може лесно да се формират бактерии, фунги и плесени, ако 
влажността не се контролира качествено. В тях също има много повече източници на влажност от 
битовите помещения – басейни, джакузита, сауни и парни бани, душове. Към всичко това трябва да 
добавим и факта, че всеки ползвател на клуба отделя много по-големи количества влага във въздуха 
поради обилното изпотяване, което освен всичко друго води и до неприятни миризми в помещенията. 

*** иноксов корпус  ( опция )

DEH-1700wp DEH-2000wp DEH-2500wp DEH-4000wp

144 204 252 372

750 900 1250 1550

Температура, °C

Относителна влажност, %

1690 2200 2660 3300

Да Да Да Да

Височина, mm 900 900 900 900

Дължина, mm 1360 1360 1360 1360

Ширина, mm 325 325 325 325

95 98 105 115

Дистанционно управление

Размери

Тегло, kg

Технически характеристики

Максимален капацитет,   L / 24 h

Въздушен дебит, m³ / h

Работен обхват
40 - 99

230 V / 50 Hz

+5 to +32

Захранващо напрежение

Електрическа консумация, W

380 V / 50 Hz

Предимства в практиката Области на приложение
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Влагоуловители за басейни



Най-голямото разнообразие от преносими професионални 
влагоуловители с метален корпус, които са проектирани за 
множество приложения – например бързо изсушаване при ново 
строителство или възстановяване на наводнени помещения и 
сгради.

Индустриалните влагоуловители на Danvex са кондензационен 
тип, които могат да бъдат настройвани така, че да поддържат 
необходимите температура и влажност. 

Поради наличието на големи колела, транспортирането на 
моделите DEH-900i и DEH-1200i може да бъде извършвано от 
един човек, дори по трудни терени и стълби. 

Много част от материалите използвани в съвременното 
строителство се нанасят чрез мокри процеси. 

Плочки, мазилки, замазки и подови покрития – повечето от тях се 
полагат имено по този начин. По този начин големи количества 
влага се отделят в новите сгради.

Скоростта, с която се отделя влагата е показателят, който 
диктува колко бързо ще се осъществи изсъхването на 
материалите.

Качествения контрол на температурата и влажността в сградата  
може да доведе качествено завършване на процесите по 
изсъхване на материалите.

Ускорете изсушаването при строителство

Най-често обезвлажняването се прилага с цел да се 
премахне ненужната влага от материалите използвани при 
строителни работи. 

При строежа на нова сграда изключително важно е да се 
съблюдава съдържанието на вода в различните използвани 
материали. Много често се налага да се постигат определени 
срокове за завършване на работата. 

В миналото строителните работи на една сграда 
продължават средно 6-9 месеца и изсъхването на 
строителните материали се извършва посредством 
естествената вентилация на сградата. В съвременното 
строителство обаче процесите са много по-ефективни и 
бързи. Това означава, че е необходимо принудително 
обезвлажняване за да стане сградата годна за обитаване по-
бързо.

Когато избирате влагоуловител за изсушаване на сграда е 
важно да имате пред вид следни параметри – колко влага 
трябва да бъде премахвана, външните температури, при 
които ще работи уреда и колко време има за завършване на 
изсушителните работи.

Всъщност това е доста трудна работа. В някои случаи е 
възможно да се изчисли предполагаемото количество на 
влагата в строителните материали, но по принцип е добре да 
се има пред вид, че при строителството става дума за 
различни материали и количество вода в тях е толкова 
специфично за различните видове, че няма прост метод, 
който да дава точна прогноза.

Контрол на влажността при строителни работи

 

Съдържание на вода в строителни 
материали ( kg / m³)    

Humidity control during construction 

DEH-900i

Строителен 

материал

Преди 

изсушаване

Вода 

необходима 

за хим. проц.

След 

изсушаване

Вода за 

премахван

е

Дърво 80 - 40 40

Керемида 10 - 10 0

Тухла 80 - 10 70

Лек бетон 100-200 - 20 80-180

Бетон K 15 II 180 42 38 100

Бетон K 25 II 180 57 46 77

Бетон K 40 II 180 71 51 58

DEH-900i/1200i 

DEH-500i 
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DEH-1600i/1900i 

Възможност за външно дрениране
Колела за лесно придвижване по стълби (DEH-900i/1200i) 
Автоматичен режим
Стоманен корпус
Температурен сензор
Вграден сензор за влажност

DEH-1600i/1900i 

Влагоуловителите на Danvex, проектирани за складове и 
индустриални цели,  много успешно се използват в 
строителството, тъй като са подходящи за големи площи, поради 
големия дебит на въздух, който предлагат и високия капацитет 
на отделена влажност.

Саморегулиращата функция и възможността за непрекъснато 
дрениране също са много важни. Danvex съветва да подбирате 
необходимия Ви влагоуловител много внимателно, тъй като 
обезвлажняването на големи помещения е много сложна задача.

Широка гама от приложения в компактен и здрав 
корпус

Конструкция позволяваща лесна поддръжка и сервиз

Складове
Хранилища
Наводнени помещения
Строително изсушаване

Поради факта, че влагоуловителите на Danvex използват термопомпен метод за обезвлажняване, с 
тях се реализират големи икономии на електроенергия в сравнение с методите, при които се използва 
силното затопляне на помещенията. Също така обезвлажняването се извършва много по-
внимателно, при по-ниски температури и по този начин материалите се предпазват от разширения и 
напуквания, които от своя страна да доведат до допълни разходи. 

DEH-500i /900i /1200i

DEH-500i DEH-900i DEH-1200i DEH-1600i DEH-1900i

50 90 120 158 187

500 1000 1150 1400 1600

6,5 14 14 - -

Температура, °С

Относителна влажност, %

900 1470 1860 1750 2160

Височина, mm 835 1100 1100 600 600

Дължина, mm 645 645 445 490 490

Ширина, mm 452 520 715 910 910

33 52 57 60 65

+5 до +32

230 V / 50 Hz

40 - 100

Размери

Резервоар за конденз, L

Захранващо напрежение

Електрическа консумация, W

Тегло, kg

Работен 

обхват

Технически характеристики

Максимален капацитет, L / 24h

Въздушен дебит, m³/h

Предимства в практиката Области на приложение
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Влагоуловителите на Danvex позволяват множество 
качествени продукти да се произвеждат по-ефективно 
като предпазват от неблагоприятните фактори на влагата

Бонбоните много често съдържат различни видове захари и 
сорбитол, които са силно хигроскопични. Когато влажността е 
висока, продукта може да абсорбира влага и да стане лепкав, 
което може да доведе до неговото залепване по опаковащите 
машини или по самата опаковка, което от своя страна забавя 
производствения процес и създава санитарни проблеми.

Много видове бонбони, дъвки и ядки с шоколадова глазура 
могат да повишат своето качество, ако се използва сух въздух 
за по-бързо изсушаване. Когато говорим за шоколад, 
високите температури могат да стопят или повредят 
продуктите. При дъвките гланца на покритието се подобрява, 
ако се използва сух въздух, като същевременно се намалява 
вероятността отделните парчета да залепнат по време на 
нанасянето на покритието.

Контрол на влажността в хранително-вкусовата промишленост

Силно хигроскопичните продукти, от които се приготвят повечето видове бонбони, ги правят лепкави, 
меки или мухлясали когато бъдат изложени на висока влажност. Това довежда и до забавяне на 
производствения процес, тъй като материалите залепват по производствените и опаковачните 
машини, а също така и до различни хигиенни проблеми.

Влажността влияе неблагоприятно и на съхранението и срока на годност на повечето бонбони. 
Правилното им съхранение е изключително важно, поради редица причини и повечето от проблемите 
могат да бъдат избегнати, ако в производствените, опаковачните и складовите помещения се 
използва студен и сух въздух.

Влажността на въздуха е един от критичните 
фактори в индустрията

Високата влажност може да доведе до множество 
проблеми:

 Корозия

 Формиране на конденз

 Влошаване качеството на продуктите

 Замърсяване на хранителни продукти

 Оскъпяване поддръжката на машините

 Намаляване продуктивността на персонала

 Повреждане на сградите

 Увеличаване на разходите за отопление, поради 
повреждане на изолационните материали

 Неприятни миризми

Енергийно ефективните стационарни влагоуловители на Danvex са предназначени за постоянно, 
временно или спешно обезвлажняване. 

Тяхното основно предназначение е за приложения, при които обезвлажняването е част от 
технологичния процес, като например складови помещения с ниска влажност, хранително-вкусовата 
промишленост, или на места където трябва да се намали корозията, като мостове. 

Този тип влагоуловители се нуждаят от проект, планиране и правилна инсталация.

Ако планувате закупуване на нов или подмяна на съществуващ стационарен влагоуловител, нашите 
специалисти могат да ви помогнат. Те могат да ви помогнат да направите оптималния избор, така че 
вашата система да има минимални експлоатационни разходи и същевременно максимална 
ефективност. Ние проектираме нашите системи за да посрещнат вашите специфични нужди, след 
което нашите оторизирани партньори ще извършат инсталационните работи за вас. 

DEH-5K  
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Стационарни влагоуловители



Възможност за външно дрениране
Вграден сензор за влажност
Напълно автоматизиран контрол
Корпус от галванизирана стомана
Много висок капацитет на обезвлажняване

Производство на храни и напитки
Електроника и полупроводници
Складове
Фармация
Изсушаване на сгради

DEH-K моделите са изключително подходящи за повишаване на ефективността на различни 
изсушителни процеси, при които се изисква отстраняване на големи количества влага. Те са напълно 
автоматизирани с електронен контрол, който се грижи включително и за процеса на обезскрежаване.

DEH-10K  

Стационарните влагоуловители са подходящи за различни 
приложения, като чисти стаи за производство на електроника, 
инструменти, лекарства и фармацевтични материали, складове 
за боеприпаси, зърнени храни, захар, торове и др.

Основни предназначения:

 Предпазване от формирането на конденз по прозорци, врати, 
тръби, електронна апаратура и различни други материали;

 Отстраняване на неприятни миризми, плесени, мухъл и 
фунги;

 Предпазване от формиране на неприятни петна от мухъл по 
таваните и стените;

 Предпазване на металите от ръжда;

 Редуциране на проблемите на хората страдащи от различни 
алергии.

Предимства на стационарните влагоуловители

Ниски експлоатационни разходи

DEH-3K DEH-5K DEH-10K

270 560 1029

2800 5600 11200

Температура, °С

Относителна влажност, %

8000 9800 22000

Височина, mm 1630 1700 2100

Дължина, mm 770 1220 1850

Ширина, mm 450 450 600

180 325 480

Технически характеристики

Максимален капацитет, L / 24h

Въздушен дебит, m³/h

Работен обхват

Захранващо напрежение

Електрическа консумация, W

Размери

Тегло, kg

380/3~/50 V/Hz

+5 до +32

10 - 95

Предимства в практиката Области на приложение
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Принцип на работа

Вентилатор засмуква влажния въздух и го доставя на въртящия 
се ротор, който е пълен с високоефективен Silica Gel, поставен в 
контейнер от фибростъкло. Дизайна на ротора позволява 
едновременен контакт с два въздушни потока, като осигурява 
максимална контактна площ. Влажния въздушен поток 
преминава през сухата част на ротора, при което влагата се 
абсорбира и изсушения въздух се подава обратно в 
помещението. 

Регенеративния поток има предназначени да отнеме 
абсорбираната влажност от ротора и поради тази причина 
въздуха за този поток трябва да бъде изведен извън 
помещението, което обезвлажняваме. Преминавайки по този 
начин регенеративният въздушен поток отнема поетата от 
ротора влага и я изхвърля извън помещението. По време на 
процеса ротора се върти непрекъснато, като по този начин се 
осигуряван непрекъснат  автоматизиран процес  по 
обезвлажняване. 

AD-200 AD-550 

Абсорбционните влагоуловители обикновено се използват за 
различни индустриални производствени процеси и за 
помещения, в които се складират продукти чувствителни на 
влажност – лекарства, храна, бонбони и др. С тези 
влагоуловители може да се извършва обезвлажняване на въздух 
с температури доста под минималните температури на 
кондензационните уреди. Също така може да се обработва 
въздух с влажност 100% без да бъде унищожен материала на 
ротора.

AD-200 е компактен влагоуловител с разделени потоци на 
обработвания и регенеративния въздух. Този модел е 
изключително подходящ за приложения, при които се изискват 
много ниски нива на влажността. Корпуса е от неръждаема 
стомана.

AD-200 

AD-200 AD-550 AD-800

16,8 72 106

210 600 800

Температура, °С -20 до +40 -20 до +40 -20 до +40

Относителна влажност, % 2 - 100  2 - 100  2 - 100  

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 380/3~/50 V/Hz

1300 6000 6000

Височина, mm 678 510 1220

Дължина, mm 440 480 830

Ширина, mm 300 510 640

30 50 110

Технически характеристики

Максимален капацитет, L / 24h

Въздушен дебит, m3 / h

Тегло, kg

Работен обхват

Захранващо напрежение 

Електрическа консумация, W

Размери

AD-800 
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Абсорбционни влагоуловители

AD-550 е ефективен абсорбционен влагоуловител, който е проектиран да решава различни проблеми 
свързани с влажността. Той много често се използва за обезвлажняване на неголеми помещения и 
малки производствени сгради.



Модела AD-1500 е изключителен със своите гъвкавост, производителност и надеждност. Типичното 
приложение на този влагоуловител е при широка гама от производствени процеси, при които се 
изискват стабилни ниски нива на влажността. 

Абсорбционните влагоуловители се инсталират бързо и лесно.

Дълбоко изсушаване на въздуха
Ефективен и подлежащ на почистване Silica Gel ротор
Разделени въздушни потоци
Високоефективен ротор
Висок напор за свързване към въздухопроводна мрежа
Връзки за стандартни кръгли въздуховоди
Филтри на входовете на въздушните потоци

Пневамтични системи за прах
Складове с контрол на влажност
Нискотемпературни складове 
Помпени станции
Възстановяване след наводняване

Лесен достъп за поддръжка и сервиз
Завършен уред с изградена електрическа система

AD-3000 

   

AD-1500 

Високата производителност при ниски температури гарантира 
бързи резултати в случай на екстремни ситуации, като 
минимизира трайните щети причинени от наводняване и 
корозия. 

Абсорбционните влагоуловители премахват влажността от 
въздуха, който преминава през тях. Сърцето на този процес  е 
абсорбционния ротор, който е покрит със специален материал, 
който абсорбира водните молекули, който са причина за 
влажността във въздуха. След като се насити ротора преминава 
през зона на регенерация, където се изсушава с горещ въздух, 
след което топлия влажен въздух, който е извършил 
регенерацията, се изхвърля извън помещението.

Осигуряване на ниска влажност при ниски 
температури

AD-1500 

Производство и пакетиране на храни
Прозиводство на електроника
Шприц машини

Предимства в практиката Области на приложение

AD-5000/7500 

AD-1500 AD-3000 AD-5000 AD-7500

240 480 720 1080

1500 3000 5000 7500

Температура, °С

Относителна влажност, %

14700 25000 55000 70000

Височина, mm 1080 1370 1250 1250

Дължина, mm 620 1850 1800 1800

Ширина, mm 845 820 1650 1650

160 280 550 680Тегло, kg

Технически характеристики

Максимален капацитет, L / 24h

Въздушен дебит, m³/h

Работен обхват

Захранващо напрежение 380/3~/50 V/Hz

-20 до +40

2 - 100

Електрическа консумация, W

Размери
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Практически насоки

 

DanVex AD-1500

Препопръчителни температури и 
нива на относителната влажност в 

пивоварната промишленост

Зона Temp, ° C RH (%)

Съхранение на 

хмел
2 ° C 45% - 55%

За ферментация 12-18 ° C 40% - 45%

За филтрация 12-16 ° C 40% - 45%

Складиране на 

материал
16 ° C 35% - 40%

Складиране на 

готова продукция
12-16 ° C 40% - 45%

Степен на корозия в железните 
метали в зависимост от 
относителната влажност

DanVex DEH-1200i

 

Влагоуловителите на Danvex предотвратяват разрушаването на 
материалите предизвикано от корозия. 

Смело можем да твърдим, че почти всички материали малко или 
много страдат от корозия, като това се отнася много силно за 
металите съдържащи желязо. Имаме пред вид, че всички 
материали променят своята форма и състояние в резултат на 
различни химически реакции. Влагата е катализатор за много от 
тези реакции, особено за тези, които са с участието на кислород. 

Много от металите и в частност желязото и стоманата са добре 
известни с възникването на корозия при наличие на висока 
влажност. По-малко известен факт е, че стъклото също корозира 
и се пука в различна степен в зависимост от влажността по 
неговата повърхност. Чисти кристали, като натриев йодид и 
литиев флуорид също могат да корозират, като формират окиси 
и хидроксиди пропорционално на влагата във въздуха. 
Нежелезните метали, като медта например, са по чувствителни 
към корозия дори от железните. 

При превенция от корозия е необходимо поддържането на 
определени температура и влажност, така че да не се допуска 
адсорбиране на влажност от заобикалящата атмосфера. Като 
основно правило, се използва факта, че ръжда и други типове 
оксидиращи корозии, не могат да възникнат при влажност по-
ниска от 40%. На материалите и продуктите в такава атмосфера 
могат да не бъдат нанасяни защитни покрития и по този начин да 
са готови за употреба всеки момент.

Защита от корозия

Влагоуловителите на Danvex позволяват множество качествени 
продукти да се произвеждат по-ефективно като предпазват от 
неблагоприятните фактори на влагата

Пивоварната промишленост използва големи количества 
топлина, вода и малц. Всички тези компоненти са необходими за 
протичане на процеса на ферментация, при който натуралните 
захари се превръщат в алкохол. При този процес обаче има и 
допълнителни количества от гъби (дрожди) и когато влажността 
остава не контролирана тези гъби, както и някои видове микроби 
може да се развият лесно и да разрушат процеса на 
ферментация. 

Хигиената е присъщ проблем за пивоварната промишленост.  
Причината за появата на мухъл и гъбички по стените на 
помещенията за съхранение на хмел, както и тези за 
ферментация е една и това е влагата. 

Приготвянето на бира изисква ниски температури, а 
същевременно имаме наличност на висока влажност в резултат 
на използването на много вода за почистване, което създава 
перфектни условия за формиране конденз по съдовете и 
зараждане на бактерии.  Обезвлажняването може да елиминира 
корозията и формирането на мухъл и гъбички в помещенията за 
ферментация и съхранение на материала и готовата продукция. 
Други преимущества на обезвлажняването са подобрените 
санитарни условия, намаляване разходите за поддръжка, 
намаляване на възможностите за замръзване и по-бързото 
изсъхване на подовете след почистване. 

Поддържането на високо качество във всички аспекти на 
производството на алкохол е от основна важност за всеки 
служител в тази промишленост, така че при възникване на 
проблеми с хигиената и формиране на конденз и бактерии, то 
интегрирането на система за обезвлажняване е задължително.

Контрол на влажността в пивоварната промишленост
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Битови влагоуловители
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Пекарство

Глазиране

Охлаждане

Съхранение

Контрол на влажността

Невъзможност за замръзване

Контрол на бактериите

Напитки

Пакетиране Контрол на влажността

Храни за бърза закуска

Нанасяне на

Тунелно изсушаване

Пакетиране

Изсушаване на чувствителни на 

Елиминира слепване

Контрол на влажността

Приложение Предимства 

Складиране

Бонбони

Замразени продукти

Намалява мъглата и леда

Удължава срока на съхранение

Офис и битови помещения

Аудитории

Училища

Офиси

Музеи

Архиви

Библиотеки

Болници

Басейни

Домашни закрити басейни

Басейни в хотели

Обществени басейни

Сауни и парни бани

Бани

САП и фитнес помещения

Възстановяване след наводнения

покрития влажност продукти

Производство и съхранени на 
електроника
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Приложения
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