Acetec PD-250
Krypgrundsavfuktare Acetec PD-250 är avsedd att klara kallare utrymmen där vanlig s.k.
kondensavfuktare tappar kapacitet eller drabbas av påfrysning på kylslingorna. Acetec
avfuktar med sorptionsteknik.

Fläkten i Acetec drar in luft
via dammfiltret som ska bytas
var sjätte eller tolfte månad,
eller efter behov.
Absorptionsblocket drar åt
sig fukten i inkommande luft.
Därför är luften tillbaka till
utrymmet avfuktad.
Då den relativa fuktigheten i
utrymmet överstiger det på
Acetec´s hygrostat inställda
värdet avfuktas absorptionsblocket i energibesparande intervaller.
Den fuktiga luften blåses ut i form av vattenånga genom våtluftutblåset.
Fläkten i krypgrundsavfuktaren är från fabrik ställd i läge kontinuerlig drift, men kan också justeras
att enbart vara i drift då avfuktning sker. I utrymmen där man behöver kontinuerligt undertryck och
rotation av luften i utrymmet ska fläkten lämnas i läge kontinuerlig drift.

Monteringsråd
Acetec PD-250 får ej installeras i våtrum, aggressiv miljö eller där explosiva gaser kan förekomma.
Avfuktaren sätts plant en bit ovan mark eller på väggmonterad konsoll.

Skötselråd
OBS! Avfuktaren får aldrig vara i drift med öppen lucka/lock!
Rengör avfuktaren invändigt och dammsug absorptionsblocket försiktigt från båda håll vid
byte av filter. Justera in hygrostaten till 30 % (hygrostaten sitter bakom filtret), sätt tillbaka locket
och starta avfuktaren. Kontrollera att FAS 1 körs i fyra minuter, då värmebatteriet i Acetec kopplas
in så att absorpttionsblocket avger fukten till våtluftsutblåset. Därefter kopplas FAS 2 in i tio minuter,
då värmebatteriet kopplas ur och absorptionsblocket återigen mättas med fukt.
Då funktionskontrollen gällande ovanstående faser är gjord justeras hygrostaten tillbaka till önskat
högsta börvärde gällande relativ fuktighet. Acetec PD-250 är nu klar att skydda din fastighet till
nästa filterbyte.

Krypgrundsavfuktare Acetec PD-250 är idag
den kostnadseffektivaste avfuktaren för vind
och krypgrund etc., både sett till inköp och drift.
Vid köp från oss ingår fri telefonsupport!
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