XRC 25
XRC 40
XRC 55
XRC 90

Obs³uga gwarancyjna i pogwarancyjna:

Zu¿yty sprzêt elektryczny nie
mo¿e byæ umieszczany ³¹cznie
z innymi odpadami komunalnymi. Sprzêt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach.
Obecnoœæ sk³adników
n i e b e z p i e c z n y c h
w sprzêcie mo¿e potencjalnie
powodowaæ negatywne skutki

INSTRUKCJA OBS£UGI

10. Schematy

Schemat elektryczny
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SE
SF
SL
U2

Schemat sch³adzania

Kompresor
Opornik
Licznik godzin
Prze³¹cznik
Silnik wentylatora
Pod³¹czenie przewodu
P³ytka elektroniczna
Czujnik niskiej temp.
Czujnik poziomu wody
Higrostat

W przypadku pod³¹czania pompki
nale¿y podpi¹æ w miejsce czarnych
przewodów przewody steruj¹ce
pompk¹ (bia³y/fioletowy) w styki M16
i M17.

!

Po od³¹czeniu pompki wodnej nale¿y
dwa luŸne czarne przewody podpi¹æ w
miejsce wypiêtych przewodów
steruj¹cych pompk¹ (bia³y/fioletowy).
Styki te oznaczono na schemacie
odpowiednio M16 i M17.
Powy¿sze zadanie ma na celu
umo¿liwienie prawid³owej pracy
czujnika poziomu wody

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Wentylator
Kompresor
Parowacz
Kapilara
Filtr
Skraplacz

8. ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW

1. ROZPAKOWANIE

Przed poszukiwaniem rozwi¹zania ewentualnego problemu nale¿y sprawdziæ, czy zatrzymanie pracy
urz¹dzenia nie jest rzecz¹ prawid³ow¹ (paragraf 5)

PROBLEM

ROZWI¥ZANIE

Urz¹dzenie nie w³¹cza siê, g³ówny prze³¹cznik nie œwieci
siê.

Sprawdziæ napiêcie. Sprawdziæ czy wtyczka zosta³a
w³¹czona do gniazdka.

Zniszczony kabel zasilaj¹cy.

Skontaktowaæ siê z wykwalifikowanym elektrykiem.

Przy pod³¹czonym higrostacie urz¹dzenie nie w³¹cza siê,
g³ówny prze³¹cznik nie œwieci siê.

Na higrostacie zosta³ ustawiony zbyt wysoki poziom
wilgotnoœci, lub higrostat uleg³ awarii. Nale¿y pod³¹czyæ i
uruchomiæ odwil¿acz bez pod³¹czonego higrostatu, aby
wykluczyæ awariê odwil¿acza.

Œwieci siê kontrolka temperatury minimalnej
(pomarañczowa).

Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska, lub
urz¹dzenie jest w trybie rozmra¿ania.

Nale¿y sprawdziæ, czy urz¹dzenie nie uleg³o uszkodzeniu w czasie
transportu oraz czy nie brakuje ¿adnego elementu. Jeœli zostan¹
zauwa¿one jakikolwiek nieprawid³owoœci, nale¿y skontaktowaæ
siê ze sprzedawc¹.

!

Przed rozpoczêciem pracy odwil¿acza, nale¿y przykrêciæ uchwyty
(tak jak pokazano na rysunku).

2. ZASADA DZIA£ANIA
Optymalny poziom wilgotnoœci zawiera siê pomiêdzy 45% a 65%. Odwil¿acz osusza powietrze w
pomieszczeniu wykorzystuj¹c zasadê kondensacji (skraplania pary wodnej).
Wilgotne powietrze jest zasysane przez wentylator, nastêpnie przechodzi przez filtr, i wreszcie jest
sch³adzane kiedy przechodzi przez powierzchniê skraplacza. Kiedy temperatura powietrza osi¹ga
punkt rosy, para wodna zawarta w powietrzu wykrapla siê. Zimne powietrze w kontakcie z
powierzchni¹ skraplacza kompresora odbiera ciep³o pochodz¹ce z procesu kondensacji i wytworzone
przez kompresor. Wychodz¹ce z urz¹dzenia powietrze ma temperaturê równ¹ lub nieco wy¿sz¹ od
temperatury powietrza wchodz¹cego. Ci¹g³y przep³yw powietrza przez urz¹dzenie wywo³uje szybkie
osuszanie (obni¿anie wilgotnoœci wzglêdnej) pomieszczenia w którym zainstalowano urz¹dzenie.

Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt wysoka, lub z
jakiegoœ powodu wlot powietrza jest zablokowany.
Nale¿y sprawdziæ filtr powietrza i usun¹æ ewentualne
zabrudzenia. Nale¿y sprawdziæ równie¿, czy wentylator
obraca siê prawid³owo.

Œwieci siê kontrolka temperatury maksymalnej
(czerwona).

Zbiornik wody jest pe³ny. Opró¿niæ zbiornik, sprawdziæ
czy czujnik poziomu wody jest w odpowiedniej pozycji.

Œwieci siê kotrolka zbiornika wody (¿ó³ta).

Elementy opakowania (kartonowe pud³o, plastikowe
worki, itp.) nie powinny byæ pozostawiane dzieciom,
gdy¿ mog¹ staæ siê przyczyn¹ niebezpieczeñstwa.

Dlatego odwil¿acze mog¹ byæ stosowane w pomieszczeniach, gdzie po¿¹dane jest obni¿enie
wilgotnoœci (np. piwnice, magazyny, pralnie, hale produkcyjne itp.)

3. ZALECENIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU

9. SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Model
Wydajnoœæ osuszania
30°C / 80% wilg. wzgl. (l/24h)
27°C / 60% wilg. wzgl. (l/24h)
12°C / 70% wilg. wzgl. (l/24h)
Zakres pracy
Wilgotnoœæ wzglêdna (%)
Temperatura
Napiêcie (V/Hz)
Natê¿enie (A)
Moc (W)
3
Wydajnoœæ wentylatora (m /h)
Licznik godzin
Rodzaj gazu ch³odz¹cego
Iloœæ gazu ch³odz¹cego (g)
Pojemnoœæ zbiornika wody (l)
Waga (kg)
Wymiary (WYS x D£ x SZER)

XRC 25

XRC 40

XRC 55

XRC 90

23
11
5

42
27
7

53
37
18

88
54
22

40-100
5-30
230/50
3
650
350
R 407 C

40-100
5-30
230/50
4
800
500
+
R 407 C

10
34
630x480x410

10
44
860x540x460

40-100
5-30
230/50
5
831
600
+
R 407 C
525
10
57
970x670x650

40-100
5-30
230/50
7
1205
800
+
R 407 C
700
10
63
985x700x700
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Urz¹dzenie powinno byæ transportowane w pozycji pionowej. Jeœli by³o transportowane w
pozycji poziomej, nale¿y przed uruchomieniem pozostawiæ je w pozycji pionowej na conajmniej 1
godzinê, aby ciecze ponownie wróci³y na w³aœciwe miejsce.

4. INSTALACJA

!

Zaleca siê zainstalowanie urz¹dzenia na œrodku pomieszczenia, co gwarantuje najlepsz¹ cyrkulacjê
powietrza. Szczególn¹ uwagê nale¿y poœwiêciæ wlotowi i wylotowi powietrza. Powinny
byæ zupe³nie wolne od jakichkolwiek przeszkód, aby zapewniæ odpowiedni obieg
powietrza.
Zaleca siê pozostawienie wolnej przestrzeni pomiêdzy urz¹dzeniem a œcianami lub innymi obiektami:
Od strony wlotu powietrza:
60cm
Od strony wylotu powietrza: 300cm

!

Zaleca siê nie instalowaæ urz¹dzenia w pobli¿u Ÿróde³ ciep³a. Nale¿y zamkn¹æ drzwi i
okna w czasie kiedy urz¹dzenie pracuje.
4.1 Pod³¹czenie elektryczne
Urz¹dzenie jest wyposa¿one w przewód oraz wtyczkê do gniazdka 230V 50Hz. Zalecane jest
pod³¹czenie odpowiedniego bezpiecznika.
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W tym trybie urz¹dzenie pracuje bez przerwy. Aby wy³¹czyæ urz¹dzenie nale¿y prze³¹czyæ przycisk na
pozycjê 0.

4.2 Odprowadzenie wody
Wykroplona woda mo¿e byæ zbierana i odprowadzana
na 3 sposoby:
1. przy wykorzystaniu wbudowanego zbiornika zbiornik musi zostaæ opró¿niony, kiedy zapali siê
kontrolka ostrzegawcza.

5.2 Praca w trybie automatycznym (pod kontrol¹ higrostatu).
Nale¿y pod³¹czyæ urz¹dzenie do pr¹du. Pod³¹czyæ urz¹dzenie do higrostatu. Prze³¹czyæ przycisk na
pozycjê l i sprawdziæ, czy prze³¹cznik zapali³ siê; po kilku minutach powinna zapaliæ siê zielona kontrolka i
kompresor rozpocznie pracê. Na higrostacie nale¿y ustawiæ po¿¹dany poziom wilgotnoœci. Jeœli w
pomieszczeniu jest wy¿szy poziom wilgotnoœci ni¿ ten ustawiony na higrostacie, to urz¹dzenie rozpoczyna
osuszanie pomieszczenia. Kiedy poziom wilgotnoœci w pomieszczeniu dojdzie do poziomu ustawionemu
na higrostacie, to kompresor w odwil¿aczu wy³¹czy siê, natomiast wentylator nadal pracuje. Kompresor
w³¹czy siê ponownie, kiedy tylko poziom wilgotnoœci przekroczy poziom nastawiony. Aby wy³¹czyæ
urz¹dzenie nale¿y prze³¹czyæ przycisk na pozycjê 0.

Przed opró¿nieniem zbiornika, nale¿y wy³¹czyæ
urz¹dzenie i wyj¹æ wtyczkê z gniazdka. Ostro¿nie
wyci¹gn¹æ zbiornik, uwa¿aj¹c by nie rozlaæ wody. Po
opró¿nieniu nale¿y za³o¿yæ zbiornik na miejsce,
uwa¿aj¹c, aby nie wy³¹czyæ lub uszkodziæ czujnika
poziomu wody (zapobiegaj¹cego zalaniu).

!

6. PANEL KONTROLNY

UWAGA: Jeœli urz¹dzenie zosta³o wy³¹czone, a
nastêpnie ponownie w³¹czone to kompresor nie
uruchomi siê od razu, tylko po up³ywie kilku
minut. Jest to konieczne ze wzglêdu na ochronê
kompresora przed uszkodzeniem.

Urz¹dzenie jest wyposa¿one w elektroniczny panel,
u³atwiaj¹cy kontrolê wszystkich funkcji. Znajduj¹ siê
tam nastêpuj¹ce kontrolki:

2. przez pod³¹czenie plastikowego wê¿a o œrednicy
14mm (nie jest dostarczany wraz z urz¹dzeniem),
którym woda zostanie odprowadzona do systemu
kanalizacji.

!

OSTRZE¯ENIE: Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na to, by nie podnosiæ wê¿a z wod¹
powy¿ej 30cm ponad pod³og¹ na której stoi osuszacz. W przeciwnym razie mo¿e dojœæ
do zalania urz¹dzenia.

OK

3. przy wykorzystaniu pompki osuszaj¹cej (dostêpnej jako wyposa¿enie dodatkowe). Sposób
pod³¹czenia opisany jest w instrukcji dostarczanej wraz z pompk¹.
4.3 Pod³¹czenie do higrostatu
Urz¹dzenie mo¿e pracowaæ w trybie ci¹g³ym (sterowanie rêczne), lub w trybie automatycznym
pod kontrol¹ zewnêtrznego higrostatu. Higrostat dostêpny jest jako wyposa¿enie dodatkowe.

1 (pomarañczowa) - temperatura w pomieszczeniu
jest zbyt niska, lub urz¹dzenie jest w trybie
rozmra¿ania. W trybie tym kompresor zostaje
wy³¹czony, wentylator nadal pracuje i przep³yw
powietrza odszrania zamarzniêty element.
2 (czerwona) - temperatura w pomieszczeniu jest
zbyt wysoka, lub wlot powietrza jest zablokowany.
Nale¿y sprawdziæ filtr powietrza i usun¹æ ewentualne
zabrudzenia. Nale¿y sprawdziæ równie¿, czy
wentylator obraca siê prawid³owo.
3 (¿ó³ta) - zbiornik wody jest pe³ny, lub pompka
osuszaj¹ca (o ile jest zainstalowana) jest w trybie
alarmowym. Nale¿y opró¿niæ zbiornik lub sprawdziæ
pompkê.
4 (zielona) - kompresor pracuje

Jeœli prze³¹cznik jest w pozycji I i ¿adna z kontrolek nie œwieci siê, oznacza to, ¿e wentylator pracuje,
natomiast kompresor jest wy³¹czony. Taka sytuacja wystêpuje w czasie rozruchu, lub w trybie pracy
automatycznej, kiedy wilgotnoœæ w pomieszczeniu osi¹gnie poziom ustawiony na higrostacie.

7. KONSERWACJA
Przed rozpoczêciem jakichkolwiek czynnoœci konserwacyjnych nale¿y wyj¹æ wtyczkê z gniazdka.
7.1 Czyszczenie filtra
Czysty filtr zapewnia efektywne osuszanie - filtr nale¿y praæ w letniej wodzie.

5. TRYBY PRACY ODWIL¯ACZA
5.1 Praca w trybie ci¹g³ym (sterowanie rêczne)
Nale¿y pod³¹czyæ urz¹dzenie do pr¹du.
Prze³¹czyæ przycisk na pozycjê I i sprawdziæ, czy prze³¹cznik zapali³ siê, po kilku minutach
powinna zapaliæ siê zielona kontrolka i kompresor rozpocznie pracê.
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7.2 Czyszczenie urz¹dzenia
Nale¿y czyœciæ urz¹dzenie przynajmniej raz w roku. Nale¿y usun¹æ filtr powietrza, zdemontowaæ przedni i
tylni panel, aby uzyskaæ dostêp do wewnêtrznych czêœci urz¹dzenia. Wnêtrze odwil¿acza nale¿y czyœciæ
sprê¿onym powietrzem (szczególnie skraplacz, parowacz i odp³yw wody).
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