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HDE 210 HIDROS 

 
DEZUMIDIFICATOR PENTRU CONSTRUC

APLICAȚII INDUSTRIALE
 

 

 
o carcasă din inox 
o sistem de degivrare pe gaz cald
o certificat IP 54 
o higrostat electronic încorporat
o afișaj timp funcționare 
o roți mari din cauciuc 
o filtru aer 3M, ușor de cur
o agent frigorific ecologic R410A

 
 

 

Modelul HDE 210 este destinat 

cere o capacitate ridicată de dezumidificare, 

stabilitate, siguranță în exploatare precum 

are o capacitate de dezumidificare maximă de 71,7 litri / zi. Higrostatul electronic încorporat oferă 

utilizatorului setările necesare unei dezumidificări eficiente, chiar 

rezultată prin procesul de condensare este evacuată prin partea din spate a echipamentului, în 

mod continuu, cu ajutorul racordului la furtun. Echipamentul este 

împotriva prafului, protecție împotriva apei), agent frigorific ecologic R410A.

 

Date tehnice: 

Capacitate max dezumidificare 30°C, 80% UR

Capacitate dezumidificare 27°C, 60% UR

Capacitate dezumidificare 20°C, 60% UR

Capacitate dezumidificare 12°C, 70% UR

Capacitate dezumidificare 8°C, 70% UR

Consum max    

Consum la 30°C, 80% UR  

Intensitate max   

Interval funcționare   

     

Tensiune alimentare  

Debit ventilator   

Nivel zgomot max   

Greutate    

Agent frigorific   

Cantitate agent frigorific  

Carcasă    

Dimensiuni Lxlxh   

Protecție electrică   
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DEZUMIDIFICATOR PENTRU CONSTRUCȚII ȘI 

NDUSTRIALE 

sistem de degivrare pe gaz cald 

higrostat electronic încorporat 
 

șor de curățat 
agent frigorific ecologic R410A 

este destinat în special uscării construcțiilor și aplica

cere o capacitate ridicată de dezumidificare, funcționare la temperaturi sc

ă în exploatare precum și rezistență la coroziune a carcasei. Hi

are o capacitate de dezumidificare maximă de 71,7 litri / zi. Higrostatul electronic încorporat oferă 

atorului setările necesare unei dezumidificări eficiente, chiar și la temperaturi sc

rezultată prin procesul de condensare este evacuată prin partea din spate a echipamentului, în 

mod continuu, cu ajutorul racordului la furtun. Echipamentul este 

ție împotriva apei), agent frigorific ecologic R410A.

Capacitate max dezumidificare 30°C, 80% UR  [l/zi]   

Capacitate dezumidificare 27°C, 60% UR  [l/zi]   

dezumidificare 20°C, 60% UR  [l/zi]   

Capacitate dezumidificare 12°C, 70% UR  [l/zi]   

Capacitate dezumidificare 8°C, 70% UR  [l/zi]   

    [kW]   

    [kW]   

    [A]   

    [°C]   

    [%UR]   

    [V/Ph/Hz]  

    [m3/h]   

    [dB(A)]  

    [kg]   

    [-]   

    [kg]   

    [-]   

    [mm]   

    [-]   
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i aplicațiilor industriale unde se 

ționare la temperaturi scăzute, mobilitate și 

ă la coroziune a carcasei. Hidros HDE 210 

are o capacitate de dezumidificare maximă de 71,7 litri / zi. Higrostatul electronic încorporat oferă 

și la temperaturi scăzute. Apa 

rezultată prin procesul de condensare este evacuată prin partea din spate a echipamentului, în 

mod continuu, cu ajutorul racordului la furtun. Echipamentul este certificat IP54 (protecție 

ție împotriva apei), agent frigorific ecologic R410A. 
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