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Odvlhčovač vzduchu MASTER DH 732 P + profi
šroubovák
Jsme certifikovaný autorizovaný prodejce odvlhčovačů značky MASTER.
Na námi prodávané typy odvlhčovačů a vysoušečů vzduchu MASTER DESA zajišťujeme autorizovaný servis.
Poloprofesionální odvlhčovač vzduchu MASTER DH 732 je vhodný pro vysoušení menších prostorů - 65m3.
Tato mobilní zařízení je možné používat ve všech druzích místností. Poloprofesionální kondenzační
odvlhčovače vzduchu urychlí provádění různých dokončovacích prací, jako jsou malování apod.
Použití: Sklepy, garáže, menší skladovací místnosti, sklady náhradních dílů, sklady věcí citlivých na vlhkost,
velkoobchody, prodejní prostory, datová centra, knihovny, knihkupectví, archivy, místnosti s hudebními nástroji, prádelny,
sušárny v hotelích, stavební rekonstrukce a malování, stavby, byty nebo sklepy poškozené vodou

Technické parametry
výkon (30°C/80% RH)
průtok vzduchu
provozní rozsah vlhkost
provozní rozsah teplota
příkon
napájení
chladivo
objem nádrže na kondenzát
rozměry (d x š x v)
hmotnost

30
160
35 - 90
5 - 35
730
230/50
R410A
5,0
460 x 385 x 650
22,0

l/24h
m3/h
%
°C
W
V / Hz
l
mm
kg

Charakteristika a přednosti
• Vysoká účinnost
• Kompaktní, kovová konstrukce s dlouhou životností
• Snadná obsluha a manipulace
• Odolná kolečka a držadlo pro snadné přemisťování
• Výborný poměr cena-výkon
• Plně automatické řízení
• Zabudovaný vlhkoměr
• Standardně s nádrží na kondenzát
• Možnost nepřetržitého provozu v náročných
podmínkách
• Možnost připojit hadici na odvod kondenzátu
• Vypnutí při naplnění nádrže

Ceníková cena:
Dostupnost:

14.327,- Kč
(17.336,- s DPH)
skladem
DOPRAVA ZDARMA

V uvedených cenách je zahrnuta doprava.
Na námi prodávané typy odvlhčovačů značky MASTER DESA zajišťujeme autorizovaný servis s nabídkou náhradních dílů a
příslušenství.
Celosvětová působnost společnosti a mnohaleté sbírání zkušeností z nás dělá nezpochybnitelného vůdce trhu se
zařízeními pro úpravu vzduchu. Hlavním cílem rozvoje naší společnosti je uvádění nových zařízení na trh, jejich neustálé
vylepšování, udržování postavení na stávajících trzích a pronikání na trhy nové.

