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KLÍČ O VÉ  VLA S T NO S TI  

 AIRSEC 265 / 265 TH 
 MOBILNÍ ODVLHČOVAČ 

 
Nezničitelný vysoušeč pro náročný, nepřetržitý provoz vhodný pro 
rychlé a hospodárné řešení problémů s vlhkostí na jakémkoli staveništi, 
v archivech, muzeích a galeriích a všude tam, kde je třeba udržovat 
nízkou úroveň vlhkosti. Díky vestavěnému hygrostatu reguluje 
požadovanou vlhkost zcela automaticky. Vysoká výměna vzduchu a 
efektivní odvlhčovací výkon se postará o rychlé a důsledné vysoušení 
a trvale konstantní vlhkost vzduchu. 
 
Umožňuje vysoušení novostaveb okamžitě po skončení stavebních 
prací. Je vybaven nádobou na zkondenzovanou vodu s bezpečnostním 
plovákem, který zabraňuje přetečení. Vodu je však možné připojenou 
hadicí odvádět i přímo do odpadu. Díky držákům a kolečkům lze přístroj 
snadno přemisťovat. Odolná konstrukce a jednoduchý provoz umožňují 
univerzální použití. 

 
 

Klíčové vlastnosti 
 

� Vestavěný hygrostat, permanentně konstantní vlhkost 
� Robustní konstrukce s ochranou výparníku 
� Robustní přední panel 
� Robustní, lakovaná, ocelová skříň 
� Vyjímatelný vzduchový filtr 
� Zcela mobilní díky 4 kolečkům a 2 odnosným držadlům 
� Samomazný kompresor a ventilátor 
� Připojení pro přímý odvod kondenzátu (3/4“) 
� Kontrola proti přetečení 
� Vysoký odvlhčovací výkon při minimální spotřebě energie 
� Jednoduchá obsluha, plně automatický provoz bez nároku na 

údržbu 
� Nádoba na kondenzát s ochranou proti přetečení nebo přímý 

odvod kondenzátu do odpadu 
 

 

 

Použití 
 

� Archivy, spisovny 
� Muzea, galerie 
� Kanceláře 
� Dílny 
� Sklady, sklepní prostory 
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Technické údaje  
 

Odvlhčovací kapacita: 
při 28°C, 60% r.h. 

l/24h 15,5 

Pracovní rozsah – teplota  
(bez topení) 

°C 10-30 

Pracovní rozsah – teplota  
(s topením)* 

°C 5-30 

Množství vzduchu m3/h 510 

Napájení V 230 (50Hz) 

Maximální příkon – běžný provoz kW 0,400 

Maximální příkon – s topením kW 0,520 

Hlučnost 5m/2m d(B)A 49/53 

Rozměry: šířka x výška x hloubka mm 390x580x370 

Hmotnost kg 32 
 

* Jen Airsec 265TH 

 
 
 




