
DRY 500

66 l / 60 m2

M
o

d
els

THROUGH THE WALL

WAVE

SILVER

DUCTMETAL

Plocha
bazéna

Odvlhčovací 
výkon

30°C / 60%RH

Odvlhčovací 
výkon

30°C / 80%RH

Prietok
 vzduchu

Hlučnosť

(at 1 m dist.) 

Elektrický 
príkon 

Tepelný 
výkon

Chladivo Rozmery
 netto 

(W x H x D) 

Hmotnosť 
netto 

Model m2 l/24hrs l/24hrs m3/h / Pa dB (A) W W mm kg

DRY 500 WAVE

60 66 101 800 44 1000
3500 R410A

1245 x 660 x 255 60 

DRY 500 SILVER
1245 x 642 x 300 77 

DRY 500 METAL

DRY 500 TTW
1245x 660 x 255

60 

DRY 500 DUCT 50 52 68 1000 / 200 56 1150 75

VENTILÁTOR
Radiálny ventilátor
EBM-PAPST 
 

VYKUROVANIE VZDUCHU
 LPHW, 3.5kW 
2-cestný elektromagnetický ventil
Elektrické vykurovanie 2kW
Regulácia kotla

KOMPRESOR 
LG/Daikin
Energetická trieda A +
tichý chod

VZDUCHOVÝ FILTER 
Filter zo sklených vlákien

ODTOK KONDENZÁTU
18 mm hadica

VZDUCHOVÝ VÝMENNÍK
GoldFin epoxidový hliník

100% bez korózie

Bez vibrácií 
Iba 42dB(A)

OVLÁDACÍ PANEL
Zabudovaný otočný

Digitálny pre pohodlie
Bezdrôtový

KÁBLOVÉ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

ULTRA TENKÝ
Iba 300mm

SILVER COVER
nerezový kryt, 100% protikorózny

WAVE COVER
Acryl , biela farba

METAL COVER
KOVOVÝ KRYT

Galvanizovaná prášková farba
Každá farba RAL možná

Microwell reserves the right to change the technical data without notice.

IP44 R410A
refrigerant

micro COMPRESSOR +

ultra   QUIET  + 0.05€
za liter

pri priemernej cene
0.15€ / kWh

Najširšia
ponuka

modelov, 
príslušenstva a 

úprav

+50C | 420C
aplikácia

Séria DRY 500 poskytuje plnú kontrolu 
prostredia bazénu monitorovaním, ako 
aj reguláciou vlhkosti a teploty vzduchu. 
Jednotky DRY 500 sú vhodné pre stredne 
veľké bazény, wellness alebo vírivky.

Model DRY METAL je možné dodať v 
akejkoľvek farbe RAL, lesklej alebo matnej.

Obľúbený produkt DRY PLASTIK bol 
prepracovaný do najmodernejších tvarov 
vĺn - DRY WAVE.

Možnosti inštalácie: na stenu, na podlahu, 
cez stenu alebo na mobilný stojan.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:
• Odvlhčovač Microwell
• Nástenná konzola
• Fixačné skrutky
• Používateľská príručka
• Inštalačná schéma
• microCOMPRESSOR+
• ultraQUIET+
• easyINSTALL+

APRÍSLUŠENSTVO:
• Externý bezdrôtový vlhkostat a termostat
• Externý drôtový vlhkostat
• LPHW s/ bez automatickej regulácie
• Elektrické vykurovanie
• microLIGHT+
• Vzduchový filter
• Prívod čerstvého vzduchu



DRY 500500

PRÍVOD ČERSTVEHO VZDUCHU 

microLIGHT+ 

VEĽA MOŽNOSTÍ

REKUPERÁCIA TEPLA

Každý odvlhčovač Microwell má možnosť 
prívodu čerstvého vzduchu. Prívod vzduchu 
je umiestnený pod kondenzátorom, takže 
sa privádzaný čerstvý vzduch efektívne 
ohrieva bez akýchkoľvek nákladov spätného 
získavania tepla.

Táto unikátna LED technológia bola 
navrhnutá pre presné meranie a intuitívne 
čítanie úrovne vlhkosti v hale bazéna. 
Farba namiesto nameraných hodnôt 
indikuje úroveň vlhkosti v kontinuálnom 
gradiente s modrou / nízkou vlhkosťou 
/, zelenou / ideálnou vlhkosťou / a 
červenou / vysokou vlhkosťou /.

Bazénové odvlhčovače Microwell 
DRY sú navrhnuté s ohľadom na 
zákazníka. Sú vyrobené z najlepších 
materiálov, majú moderné vybavenie 
a sú starostlivo sledované na 
každom kroku vývoja produktu. Naše 
odvlhčovače ponúkajú pokročilé funkcie 
a najširší výber príslušenstva pre 
uspokojenie potrieb každého zákazníka.

Každý odvlhčovač je postavený na 
princípe rekuperácie tepla, ktorý 
poskytuje až 3,5-krát viac energie, než 
spotrebuje.

Účinnosť týchto odvlhčovačov sa osvedčila ako najlepšia 
vo svojej triede.

DRY je produktová rada bazénových 
odvlhčovačov od spoločnosti Microwell, 
ktorá je navrhnutá tak, aby pokryla 
všetky požiadavky domácich bazénov 
alebo Spa. Ako inovatívne a vizuálne 
príťažlivé riešenie pre vysoko účinnú 
extrakciu vlhkosti sú známe svojou 
najlepšou účinnosťou vo svojej triede, čo 
v konečnom dôsledku vedie k zníženiu 

DRY PONUKA PRE VNÚTORNÉ SUŠENIE

Vlhkosť nie je nepriateľom, ak je 
kontrolovaná. Ideálna vlhkosť pre 
používateľov bazénu alebo SPA je, keď 
sa cítia dobre. Tento pocit je dosiahnutý 
ideálnou relatívnou vlhkosťou od 
55% do 65%. Vlhkosť nad 70% sa 
preukazuje kondenzáciou na oknách 
a stenách a vlhkosť neustále zhoršuje 
ovzdušie pri bazéne alebo SPA. Je tiež 
perfektným prostredím pre rast plesní a 
baktérií. Naopak vlhkosť nižšia ako 45% 
spôsobuje opačný problém kúpajúcim 
a to v podobe pocitu sucha a možného 
poškodenia slizníc. Inovatívna séria 
odvlhčovačov Microwell udržiava vlhkosť 
v rozmedzí 55% až 65%.

IDEÁLNA VLHKOSŤ

Odvlhčovače MICROWELL DRY sú inovatívnym a vizuálne atraktívnym riešením 
pre vnútorné bazény. Pracujú na princípe kondenzácie, odstraňujú vlhký vzduch 
z bazénovej haly a nahrádzajú ho suchým a teplým vzduchom. Riešia problémy 
s vlhkosťou a udržiavajú zdravé životné prostredie odstránením vlhkosti a 
zabezpečením ohrevu pomocou spätného získavania tepla.

p   (+421) 31/770 7082 
m  (+421) 902/522 522 
f    (+421) 31/702 0542

e  slovensko@microwell.sk
e  marketing@microwell.sk
www.odvlhcovac.sk

MICROWELL, spol. s r.o.
SNP 2018/42
927 01 Šal’a, SLOVAKIA

B
A

Z
ÉN

O
V

Ý
 O

D
V

LH
Č

O
V

A
Č

 M
IC

R
O

W
EL

L

NEW


