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Odvlhčovač vzduchu MASTER DH 92 + USB 64GB
Jsme certifikovaný autorizovaný prodejce odvlhčovačů značky MASTER.
Na námi prodávané typy odvlhčovačů a vysoušečů vzduchu MASTER DESA zajišťujeme autorizovaný servis.
Profesionální odvlhčovač vzduchu MASTER DH 92 je vhodný pro vysoušení velkých prostorů.
Velmi výkonná zařízení určená pro průmyslové použití. Svou konstrukcí určená do náročných provozních
podmínek, např. ve stavebnictví.
Použití: Stavebnictví, rekonstrukce, archivy, knihovny, u staveb, bytů nebo sklepů poškozených vodou, ochrana před
kondenzací páry, ČOV, úpravny vody, sklady, sklady věcí citlivých na vlhkost, jako jsou: léky, ocelové a dřevěné výrobky,
výrobky z papíru a kůže, elektronika, odstraňování vlhkosti z přepravních kontejnerů

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

80
1.000
35 - 99
3 - 35
1.600
230/50
R407C
11
570x590x1050
66

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
• Možnost volby zařízení podle konkrétní potřeby (dle výkonu)
• 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:

47.568,- Kč
(57.557,- 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.

