
DH 26 - DH 44 - DH 62 - DH 92

IT - DeumidiÞ catori
GB - DehumidiÞ ers
DE - Luftentfeuchter

ES - DeshumidiÞ cadores
DK - Affugtere

FR - DéshumidiÞ cateurs
NL - Luchtontvochtigers
FI - Kosteudenpoistajat

NO - Avfuktere
SE - Avfuktningsapparater

SI - Razvlaževalci
CZ - Odvlh ova e

PL - Osuszacze
RU - 

SK - Odvlh ova e
RO - DezumidiÞ catoare

BG - 
LT - Sausintuvas
LV - Sausinyt ji

EE - Õhunkuivatidas
HU - Légszárítók
HR - Dehidratori
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URZADZENIE ZAMKNI TE HERMETYCZNIE, 

ZAWIERA FLUOROWANE GAZY 

CIEPLARNIANE OBJ TE PROTOKO EM Z 

KIOTO. 

WSKA NIK “GWP” (POTENCJA U TWORZENIA 

EFEKTU CIEPLARNIANEGO) ZNAJDUJE SI  

W “TABELI DANYCH TECHNICZNYCH”. 

BEZPIECZE STWO 
Osuszacz nale y pod cza  wy cznie do prawid owo 
uziemionego gniazdka. Podobnie jak w przypadku 
wszystkich urz dze  elektrycznych, nieprzestrzeganie 
zasad bezpiecze stwa to potencjalne ród o zagro enia, 
za które producent nie jest odpowiedzialny w aden 
sposób.
Urz dzenie mo e by  rozbierane wy cznie przez 
wykwaliÞ kowanego technika korzystaj cego z 
odpowiednich narz dzi.
Urz dzenie winno zawsze by  ustawione pionowo, 
kiedy jest w czone do gniazdka i nie wolno przesuwa  
urz dzenia gwa townymi ruchami. Ewentualny wyciek 
wody ze zbiornika lub z tacki mo e zamoczy  cz ci 
elektryczne, co stanowi oczywiste zagro enie i 
dlatego odwil acz nale y zawsze wy czy  z gniazdka 
przy przesuwaniu, a zbiornik nale y opró ni  przed 
podniesieniem.
W przypadku rozlania si  wody w wyniku gwa townych 
ruchów, odwil acza nie wolno w cza  i musi by  
wy czony z gniazdka, pozostaj c w pozycji pionowej 
przez co najmniej osiem godzin przed ponownym 
w czeniem.
Osuszacz pobiera powietrze z ty u i wydmuchuje je przez 
przedni  kratk ; w zwi zku z tym, tylny panel zawieraj cy 
Þ ltr powietrza musi znajdowa  si  co najmniej 15 cm od 

ciany.
Nie mo na w cza  osuszacza w zamkni tych 
pomieszczeniach, gdzie powietrze wyrzucane z przedniej 
kratki nie mo e swobodnie kr y ; natomiast boczne 

ciany mog  by  umieszczone przy cianie bez wp ywu 
na sprawno  osuszacza.
Osuszacz jest zbudowany zgodnie z najostrzejszymi 
normami bezpiecze stwa.  Nie mo na wk ada  adnych 
ostrych przedmiotów (takich jak rubokr ty, ig y, itp.) 
do przedniej kratki czy otworu w tylnym panelu przy 
wyjmowaniu Þ ltra – jest to bardzo niebezpieczne dla ludzi 

i mo e uszkodzi  urz dzenie. 

Nie nale y my  urz dzenia wod ; nale y u ywa  wilgotnej 

szmatki po wyj ciu wtyczki z gniazdka.

Nie wolno nakrywa  przedniej kratki ubraniami czy innymi 

rzeczami, poniewa  mo e to spowodowa  uszkodzenie 

urz dzenia i stanowi  ród o niebezpiecze stwa. 

Nale y regularnie czy ci  Þ ltry; rednio raz w miesi cu, 

ale je li osuszacz jest u ywany w bardzo zapylonym 

rodowisku, Þ ltr winien by  czyszczony cz ciej. Patrz 

rozdzia  zawieraj cy informacje o czyszczeniu Þ ltra. Kiedy 

Þ ltr jest zabrudzony, wyrzucane powietrze jest cieplejsze, 

co zazwyczaj powoduje uszkodzenie osuszacza i obni a 

jego sprawno . 

OPIS URZ DZENIA 
Wszystkie przeno ne osuszacze pracuj  w cyklach ch odz cych 

z kompresorem. Urz dzenia s  opisane poni ej 

FUNKCJE 
Osuszacz to urz dzenie pracuj ce w cyklu ch odz cym opartym 

na Þ zycznej zasadzie, gdzie powietrze styka si  z ch odn  

powierzchni  i zwil a t  powierzchnie, wydzielaj c wilgotno  w 

postaci kropli kondensacji lub lodu, je li temperatura otoczenia 

jest bardzo niska.

W praktyce maszyna utrzymuje zimn  w ownic , przez któr  

przechodzi powietrze i w ten sposób powietrze si  ch odzi 

i usuwa wilgotno . Nast pnie powietrze przechodzi przez 

gor cy wymiennik ciep a i jest podgrzewane, wracaj c do 

pomieszczenia bez wilgoci i nieco cieplejsze ni  pocz tkowo.

Patrz wykres (Rys. 1-2):

Powietrze jest pobierane z ty u urz dzenia i przechodzi przez 

Þ ltr (1), zimn  w ownic  aluminiow  (parownik) (2) i gor cy 

wymiennik ciep a (skraplacz) (3), wentylator (4) i na ko cu 

osuszone powietrze jest wyrzucane do pomieszczenia przez 

kratk  przedni . Skondensowana woda zbiera si  w zbiorniku 

(5). Mikrowy cznik (6) zatrzymuje urz dzenie, kiedy woda 

w zbiorniku osi gnie ustawiony poziom. Miernik wilgotno ci 

(7) umo liwia prac  osuszacza, kiedy poziom wilgotno ci 

w pomieszczeniu jest wy szy od wymaganego poziomu. 

Tablica elektroniczna (8) steruje odmra aniem i uniemo liwia 

niebezpieczne zbyt szybkie uruchomienie si  kompresora (9), 

opó niaj c start. 

Te urz dzenia maj  zainstalowane urz dzenia gazowe do 

odmra ania na gor co z zaworem elektromagnetycznym dla 

obej cia gor cego gazu, specjaln  tablic  elektroniczn  (z 

podwójnym przeka nikiem) i termostatem odmra aj cym.

Ten system odmra ania wyst puje wy cznie w naszych 

urz dzeniach: w praktyce jest to system z termostatem i 

sterowaniem elektronicznym, korzystaj cym z obej ciem 

gor cego gazu jedynie przez czas, jaki jest niezb dny, co 

wyd u a ywotno  urz dzenia i skraca czas fazy gor cego 

gazu.

PANELI STERUJ CY
Panel steruj cy znajduje si  z przodu urz dzenia i zawiera 

cztery lampki sygnalizacyjne (Rys. 3): 

•DEFROST (czerwona dioda): Zapala si , kiedy kompresor 

nie jest uruchomiony lub pierwsze uruchomienie zostaje 

opó nione lub w trakcie fazy odmra ania. 

•WORKING (czerwona dioda): Zapala si , kiedy miernik 

temperatury da uruchomienia urz dzenia.  

•POWER (czerwona dioda): Zapala si , kiedy urz dzenie jest 

zasilane. 

•FULL (zielona dioda): Zapala sie, kiedy zbiornik kondensatora 

jest pe ny; kiedy ta lampka si  zapala, urz dzenie zatrzymuje 

si  / nie dzia a.
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MIERNIK WILGOTNO CI 
•DH 26

Znajduje si  z przodu urz dzenia. Posiada skal  od 1 do 5. 

Kiedy miernik wilgotno ci jest ustawiony na minimalny poziom 

(1), oznacza to, e b dzie pracowa  do momentu uzyskania w 

pomieszczeniu poziomu wilgotno ci wzgl dnej 80%. Kiedy jest 

ustawiony na maksymalny poziom (5), oznacza to, e b dzie 

pracowa  do momentu uzyskania w pomieszczeniu poziomu 

wilgotno ci wzgl dnej 20%. Kiedy jest ustawiony na „CONT”, 

urz dzenie dzia a w sposób ci g y, niezale nie od faktycznego 

poziomu wzgl dnej wilgotno ci.  Kiedy jest ustawiony na „OFF”, 

urz dzenie nie w czy si  (prze cznik jednobiegunowy) (Rys. 

4).

•DH 44-62-92 

Znajduje si  z przodu urz dzenia.  Posiada skal  od minimalnego 

poziomu 80% do maksymalnego poziomu 20% wilgotno ci 

wzgl dnej, jaka winna by  osi gni ta w pomieszczeniu (Rys. 

5).

MIERNIK CZASU 
•DH 26 

Miernik czasu znajduje si  z ty u maszyny i pokazuje liczb  

godzin pracy urz dzenia (Rys. 6).

•DH 44-62-92 

Miernik czasu znajduje si  z front maszyny i pokazuje liczb  

godzin pracy urz dzenia (Rys. 6).

PIERWSZY ROZRUCH
Przed uruchomieniem, urz dzenie musi by  ustawione w pozycji 

pionowej (normalnej pozycji roboczej) przez co najmniej osiem 

godzin - nieprzestrzeganie tego wymagania mo e spowodowa  

nieodwracalne uszkodzenie kompresora. 

Po up ywie o miu godzin, odwil acz mo e zosta  w czony do 

jednofazowego uziemionego gniazdka 220-240V.  Musi w czy  

si  czerwona dioda led „POWER”, co potwierdza, e zasilanie 

jest prawid owe. Je li dioda led „WORKING” jest wy czona, 

obraca  pokr t em miernika wilgotno ci w kierunku zgodnym 

z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, a  si  zapali.  Dioda 

led „DEFROST” tak e si  zapali i po up ywie oko o pi ciu minut 

urz dzenia rozpocznie proces odwil ania.  Je li zielona dioda 

„FULL” wieci si , urz dzenie nie uruchomi si  i nale y opró ni  

zbiornik kondensacyjny.

JE LI OSUSZACZ NIE 

URUCHAMIA SI  LUB NIE 

OSUSZA 
W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi , czy wieci si  

czerwona dioda led „POWER”, co oznacza, e zasilanie 

jest prawid owe; nast pnie sprawdzi , czy urz dzenie jest 

prawid owo w czone do gniazdka i e zasilanie dociera do 

urz dzenia. Je li po tych sprawdzeniach wiate ko si  nie 

za wieci, nale y odda  urz dzenie do punktu sprzeda y.

Sprawdzi , czy zielona dioda led „FULL” nie wieci si  i 

sprawdzi , czy zbiornik jest pusty.

Sprawdzi , czy czerwona dioda led „WORKING” si  wieci, 

co pokazuje, e miernik wilgotno ci za da  uruchomienia 

urz dzenia. Kiedy urz dzenie uruchomi si  po pewnym 

czasie, poniewa  osi gni to ustawiony poziom wilgotno ci 

lub poniewa  zbiornik zosta  opró niony, zapali si  dioda led 

„DEFROST” poza diodami led „POWER” i „WORKING”.  B d  

si  one wieci y przez oko o 3 minuty, kiedy pracowa  b dzie 

tylko wentylator i kompresor b dzie wy czony.

Cykl powtarza si  rednio co 45 minut w celu odmro enia 

w ownicy (parownika). Je li dioda led „DEFROST” wieci 

si  przez ponad 10 minut, nale y odda  urz dzenie do punktu 

sprzeda y. 

Je li urz dzenie wydaje si  dzia a  prawid owo przy wiec cych 

si  diodach led „WORKING” i „POWER”, ale nie jest wytwarzana 

adna woda, albo bardzo niewiele wody, sprawdzi , czy 

wilgotno  wzgl dna w pomieszczeniu nie jest ni sza od 40-

45%, albo nale y odda  urz dzenie do punktu sprzeda y.

POD CZENIE DO RURY 

SPUSTOWEJ 
•DH 26 

Osuszacz mo e by  pod czony bezpo rednio do sta ej rury 

spustowej, wówczas zbiornik jest wyjmowany, aby umo liwi  

pod czenie rury do z czki.

W tym celu nale y w o y  dostarczon  z czk  z prawej strony 

obudowy zbiornika (Rys. 7). Za pomoc  dostarczonej zatyczki 

gumowej w celu zablokowania d wigni mikrowy cznika z lewej 

strony obudowy zbiornika (Rys. 8). 

•DH 44-62-92 

Osuszacz mo e by  pod czony bezpo rednio do sta ej rury 

spustowej, wówczas zbiornik jest wyjmowany, aby umo liwi  

pod czenie rury do nagwintowanej z czki e skiej (DH 92) i 

z czki m skiej (DH 44 - DH 62) (Rys. 9). 

Dla tego pod czenia naleýy uýy  z czki ýe skiej (DH 44 - DH 

62) lub m skiej (DH 92) ¾“.

OKRESOWE SERWISOWANIE 
Jedyn  wymagan  czynno ci  serwisow  jest czyszczenie Þ ltra 

z cz stotliwo ci  zale n  od stanu zapylenia pomieszczenia i 

liczby godzin pracy urz dzenia ka dego dnia.

W normalnych warunkach wystarczy czy ci  Þ ltr raz w miesi cu, 

ale je li pomieszczenie jest bardzo zakurzone, nale y czy ci  

Þ ltr cz ciej. 

Czyszczenie Þ ltra polega na myciu pod strumieniem wody 

w zlewie, przepuszczaj c wod  w kierunku przeciwnym do 

przep ywu powietrza: perforowany panel przedni musi by  

skierowany w dó , aby woda dociska a Þ ltr doi panelu.

Po kilku latach czyszczenia mo e wymaga  gor cy wymienni 

ciep a (kondensator) za pomoc  spr onego powietrza; to 

zadanie mo e wykona  wy cznie wykwaliÞ kowany technik. 

Czyszczenie poprawia sprawno  urz dzenia i gwarantuje jego 

trwa o .


