M880-1

SP-32W
SP-46W

Deumidificatore
per piscine
Odvlhčovače
pro bazény
Dehumidifier for swimming pools
Cuoghi s.r.l.

via Garibaldi, 15 - 35020 Albignasego (PD) - Italia
Tel +39 049 8629099 - Fax +39 049 8629135

www.cuoghi-luigi.it

Instalace
Odvlhčovače série SP-32W a SP-46W byly navrhovány
na pokojovou instalaci vedle místnosti, která má být
odvlhčována. Vzduch je nasáván otvorem ve zdi do dolní
části odvlhčovače a je vyfukován znovu do prostoru
horním otvorem po jeho odvlhčení. Veškerá regulace je
umístěna odděleně mimo přístroj, a může být umístěna
tam, kde je její poloha nejvhodnější.

ENGLISH
Installation
Příslušenství:
The Dehumidifiers series SP-32W and SP-46W has been designed to be
66 Regulační skříň
installed on a room near the one to be dehumidified. The air is sucked
66 2kWa odporový
ohřev
prolower
ohřev
vzduchu
through
hole on the wall
from the
partodvodního
of the dehumidifier,
and is
66 Mřížky
nain vstupu
výstupu
blown
in again
the room ifrom
the upper hole after being dehumidified.
All the controls for the machine are put in a remote control box, that can be
installed where it’s more easy and pratical to be accessed.
Main features
S Ecologic refrigerant gas R407c.
S Continuous water discharge.
S Support sheat on air inlet and outlet holes Nr.3 possible inlet for power
supply cables.
S Vertical and horizontal levelling feet Body and body cover made in
painted zinc plated steel.
S Heat excangers made of painted copper and aluminium.
S Rapid access cover on cabling and compressor box.
Accessories
S Electrica control box
S Water heat excanger for outlet air heating.
S 2 Kw heating resistance for outlet air heating.
S Air inlet and outlet grilles.
sales@cuoghi-luigi.it

Charakteristika:
66 Ekologické chladivo R407C
66 Průběžný odvod vody
66 Podpůrná deska na přívodu a odvodu vzduchu,
možnost třetího otvoru pro přívod silových kabelů
66 Vertikálně a horizontálně nastavitelné patky
66 Tepelný výměník vyrobený z lakované mědi a hliníku
66 Rychlý přístup ke kabeláži a kompresoru
info@cuoghi-luigi.it

Technický popis
Kondenzační výkon při 25 °C a 65% RV

l/24h

Kondenzační výkon při 28 °C a 60% RV

l/24h

Kondenzační výkon při 30 °C a 80% RV

l/24h

Průtok vzduchu

m3/h

Příkon
Rozsah pracovních teplot

°C

Rozsah pracovní vlhkosti

% RV

Dodatečný výkon elektrického ohřívače

W

Topný výkon dodatečného výměníku s vodou 80 °C

W

Váha bez příslušenství

kg

SP-32W
34
32
52
600
230V, 50Hz
+5…+35
35…100
2 000
6 300
62

SP-46W
49
46
81
680
230V, 50Hz
+5…+35
35…100
2 000
6 900
69

