
ODVLHČOVAČE

Odvlhčování a vysoušení



Máte problémy s vlhkostí?

Tlačí Vás termín stavebních prací?

Provádíte sanační práce?

Rosí se vám v novostavbě voda na oknech a stěnách, vzni-

kají plísně?

Dlouho čekáte na dokončovací práce a v domě je stále vlh-

ko?

Schnou Vám špatně malby a nátěry?

Potřebujete odvlhčit sklep?

V takových i jiných případech Vám pomohou od-
vlhčovače PZP!

  Vyřeší Vaše problémy s vlhkostí.

  Zefektivní Vaši práci.

  Urychlí vysoušení zdiva, omítek, betonových podlah.

  Zajistí rychlé schnutí maleb a nátěrů.

  Ochrání kovové konstrukce a stroje před korozí.

  Pomohou při sanačních pracích po povodních, zápla-

vách a domovních haváriích.

  Zabrání narušení statiky budovy vlivem vlhkosti a mrazu.

Přednosti odvlhčovačů PZP

  Vysoké odvlhčovací výkony až 105 litrů vody za den.

  Nízká spotřeba elektrické energie, nízké provozní ná-
klady.

  Snadná manipulace.

  Robustní konstrukce garantuje dlouhou životnost za-
řízení i při jeho nepřetržitém provozu v těch nejtěžších 
podmínkách.

Odvlhčovače vzduchu Vám nabízíme ve dvou základních pro-

vedeních, které se odlišují zejména rozměry, odvlhčovacím vý-

konem a úrovní mobility. 

Větší, výkonnější a robustní typ MOL 46 je opatřen malými nebo 

velkými pojezdovými kolečky a lze jej jednoduše přemísťovat. 

Menší typ MOL 26 je vybaven speciálním rámem, který usnad-

ňuje transport a navíc může sloužit jako podstavec pro usazení 

odvlhčovače.

Odvlhčovače je možné na přání zákazníka vybavit hygrostatem 

pro sledování vlhkosti v odvlhčovaném prostoru a řízení jejich 

provozu podle nastavené požadované hodnoty.

ODVHLČOVAČE

Typ MOL 26 MOL 46

Jmenovité parametry odvlhčovací výkon* [l / 24 h] 59 105

Elektrické parametry
příkon* [W] 660 1 300

napájecí napětí [V / Hz] 1 × 230 / 50

Použitelnost teplota prostředí [°C] 10–35

Technické parametry
rozměry – šířka × hloubka × výška [mm] 700 × 485 × 385 600 × 600 × 980

hmotnost [kg] 53 55

* při 30 °C / 80 % r. v. v. = relativní vzdušná vlhkost
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