
Οι Aφυγραντήρες Πισίνας τύπων SLE και SLN που διατίθενται από

την εταιρεία µας είναι Γερµανικής κατασκευής, πιστοποιηµένοι µε CE.

Είναι σχεδιασµένοι για ιδιωτικούς χώρους πισίνας, spa, µπάνιων,

υπογείων, µουσείων και όπου αλλού, η υγρασία αποτελεί πρόβληµα.

∆ιατίθενται σε δύο τύπους εµφανούς (SLE) και κρυφής (SLN)

τοποθέτησης, σε διάφορα µεγέθη, ανάλογα µε την ικανότητα

ηµερήσιας αφύγρανσης: από 10.5lt ηµερησίως ως 100.8lt.

Αφυγραντήρες πισίνας SLE/ SLN

Συνέπειες της υπερβολικής συγκέντρωσης 

υγρασίας στον χώρο είναι:

• Η ανθυγιεινή, δυσάρεστη και αποπνικτική 

ατµόσφαιρα,

• Η δηµιουργία µούχλας & σκουριάς µε 

καταστροφικές συνέπειες στα δοµικά στοιχεία 

του χώρου αλλά και τα περιεχόµενά του.

Σε χώρους µε εσωτερικές πισίνες είναι σηµαντικό 

εφαρµογή

Ο υγρός αέρας απάγεται από τον χώρο 

µε τη βοήθεια ενός ανεµιστήρα 

χαµηλού θορύβου και ψύχεται, καθώς 

διέρχεται διαµέσου του εξατµιστή, σε 

θερµοκρασία χαµηλότερη από το 

σηµείο δρόσου, µε αποτέλεσµα την 

υγροποίηση των υδρατµών που 

περιέχονται στον αέρα. 

λειτουργία

� Εύκολη εγκατάσταση, συντήρηση

� Έως και 60% πιο οικονοµικοί από τα συµβατικά 

συστήµατα ξήρανσης χώρων µε εξαερισµό και 

θέρµανση

� Μοντέρνος σχεδιασµός

� Χαµηλός θόρυβος

� Εξάλειψη του κινδύνου ανάπτυξης µούχλας

� Παρεµπόδιση δηµιουργίας συµπυκνωµάτων σε 

παράθυρα, τοίχους και εξοπλισµό χώρου

� Ενσωµατωµένος υγροστάτης στα SLE/SLN 40-80.

πλεονεκτήµατα

Σε χώρους µε εσωτερικές πισίνες είναι σηµαντικό 

η σχετική υγρασία να µην υπερβαίνει το 70% και 

να διατηρείται γύρω στο 60%. Για την 

εξασφάλιση ενός υγιούς και ευχάριστου 

εσωτερικού κλίµατος, αλλά και την προστασία 

του χώρου, ιδανική λύση αποτελεί η 

εγκατάσταση του κατάλληλου Αφυγραντήρα SL.

περιέχονται στον αέρα. 

Στη συνέχεια, ο ξηρός πλέον αέρας, 

διερχόµενος πάνω από τον 

συµπυκνωτή και το µοτέρ του 

ανεµιστήρα, θερµαίνεται και επιστρέφει 

στον χώρο. 



ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ SLE/ SLN

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SLE 20 SLE 40-80 SLΝ 40-80

ΤΥΠΟΣ SLE 20 SLE 40 SLE 60 SLE 80 SLN 40 SLN 60 SLN 80

∆υνατότητα ηµερήσιας αφύγρανσης 
στους 30 oC και 80%r.H. (Lt/day)

10.5 50.4 70.8 100.8 50.4 70.8 100.8

Απόδοση ηµερήσιας αφύγρανσης 
στους 30 oC και 60%r.H. (Lt/day)

7.5 32.2 43.2 64 32.2 43.2 64

Εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας (oC) 3-30 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36

Εύρος υγρασίας λειτουργίας (%r.Η.) 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100

Παροχή αέρα (m3/h) 220 250 500 750 250 500 750

Ηλεκτρική τροφοδοσία (V/Ηz) 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Μέγιστη κατανάλωση ισχύος (KW) 0.39 0.72 1.05 1.65 0.72 1.05 1.65

Μέγιστο ρεύµα εισόδου (Α) 2.1 2.8 4.3 7.2 2.8 4.3 7.2

Ψυκτικό µέσο R134a R407C R407C R407C R407C R407C R407C

Ποσότητα ψυκτικού µέσου (Kg) 0.19 0.6 0.95 1.6 0.6 0.95 1.6

Στάθµη θορύβου (dBA) στο 1m 46 47 49 51 44 46 46Στάθµη θορύβου (dBA) στο 1m 46 47 49 51 44 46 46

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Βάθος (mm) 240 315 315 315 280 280 280

Πλάτος (mm) 535 950 1260 1800 890 1192 1732

Ύψος (mm) 600 800 800 800 680 677 677

Βάρος (Κg) 28 60 74 101 57 68 95

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΥΓΡΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ √ √ √ √ √ √ √

ΛΕΚΑΝΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ √ - - - - - -

ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - √ √ √ √ √ √

Βοηθητικός εναλλάκτης θερµότητας 
λειτουργίας ζεστού νερού

- √ √ √ √ √ √

SLN ΣΕΤ διπλανού  χώρου - - - - √ √ √

Η τύπος SLΝ τοποθετείται στο διπλανό χώρο από αυτόν

που επιθυµούµε να αφυγράνουµε.

Ο αφυγραντήρας SLN συνδέεται µε τη βοήθεια ειδικών

εξαρτηµάτων και φίλτρου µε δύο στόµια αλουµινίου για την

αναρρόφηση και επιστροφή του αέρα στον χώρο.


