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Odvlhčovač Amcor 
D1000 

Výtlak suchého ohřátého 
vzduchu 

duché instalaci a snadné údržbě lze 
odvlhčovače Amcor použít jak ve 
starších, tak v nově budovaných 
prostorách. 

 

 

 

 Nasávání vlhkého vzduchu 

Technické p

Použití 

Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazé-
ny, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstra-
ňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry 
na oknech a stěnách, a odstraňují tak zásadní příčinu 
vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude 
tam, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí 
vzduchu - tedy nejen v bazénech, ale i v rehabili-
tačních či telekomunikačních centrech, restauracích, 
kadeřnických salonech, prádelnách, výrobnách těs-
tovin, kuchyních apod. 
Odvlhčovače Amcor jsou vybaveny prachovými 
filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu 
vzduchu. 

Popis 

Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního ne-
korodujícího materiálu. Jsou konstruovány tak, že 
vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného 
čerpadla. Vlhkost vzduchu dokáží podle potřeby udr-
žet v rozmezí 20-80 %. Součástí výbavy odvlhčova-
čů Amcor je automatické odmrazování. Díky jedno- 
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Specifikace 

Amcor D 1000 je moderní zařízení, jehož
střízlivý vzhled rozhodně nenaruší ráz
žádného interiéru. Vyniká velmi výkonnou
odvlhčovací jednotkou; prachovými filtry
je vybaven jak na sání, tak na výtlaku vzdu-
chu. Odvlhčovač není vybaven sběrnou
nádobou a jeho činnost je řízena externím
regulátorem vlhkosti. Regulátor vlhkosti
(malá krabička) se instaluje na zeď na
vytipovaném místě. 
arametry 

C, RH = 70 % (l/den) 84 

zduchu (mVhod) 1000 

 spodem 

nahoru 

ondenz. vody (1) není 

kondenz. vody (mm) 16 

) 3200 

hu (cm2) 1716 

í 230 V/ 50 Hz 

W) 1260 

i externí 

IP 43 

gulace vlhkosti 12 V 

R407 C 

zduchu (°C) 10-35 

) 1140/680/280 

58 




