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LUCHTBEHANDELING
 GEPERFECTIONEERD
Luchtontvochtigingssystemen van Trotec maken gecontroleerde
 klimatologische omstandigheden tot op het dauwpunt nauwkeurig
 mogelijk

Optimale luchtbehandeling met constante doelwaarden is niet alleen een vraag van een
nauwkeurige op de behoefte afgestemde regeling van temperatuur en verversings -
frequentie – het vochtgehalte van de ruimtelucht is een medebepalende variabele in de
formule voor perfecte klimatologische omstandigheden.

Zonder effectieve controle, kan luchtvochtigheid tot veel problemen leiden bij inventaris,
meubilair, bouwconstructies of productiemachines – en zelfs de gezondheid van de
aanwezige personen in gevaar brengen. Want niet alleen corrosie, vervuiling, materiaal -
aantasting of een verminderde kwaliteit bij de verwerking en opslag van goederen,
kunnen directe gevolgen van de hogere luchtvochtigheid zijn, ook schimmel gedijt
uitstekend in een milieu met een hoge luchtvochtigheid.

Eenvoudig “Verwarmen en ventileren” helpt ook hier niet verder, want hoewel de lucht
bij toenemende temperaturen steeds meer vocht kan opnemen, moet bij deze
processen extreem veel energie worden gebruikt voor verwarming en ventilatie om zo
te zorgen voor de noodzakelijke temperaturen en luchtverversing.

Onze beste aanbeveling voor een perfecte controle van de luchtvochtigheid onder
commerciële toepassingsomstandigheden voor aansprekend stationair duurbedrijf, zijn
de professionele kwaliteits-luchtontvochtigers uit de in de industrie beproefde DH-serie. 

Door hun krachtige en onderhoudsarme constructie, zijn de modellen DH 15, DH 30 en
DH 60 zeer geschikt voor volautomatische, hygrostaatgeregelde permanente droging
en kunnen dankzij circulatiebedrijf probleemloos naderhand in elke toepassingsom -
geving worden geïntegreerd.
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Het installeren van deze voor wandmontage voorbereide luchtontvochtiger, is net zo
eenvoudig als het volautomatische bedrijf voor permanente droging van werk-,   opslag-
of productieruimten. Alle drie DH-modellen regelen de luchtvochtigheid hygrostaat -
geregeld tot een optimaal niveau, waarbij condens, schimmel of corrosie geen kans
meer hebben. 

De robuuste luchtontvochtigers overtuigen bovendien ook bij lage temperaturen, door
een hoge ontvochtigingscapaciteit. Hun professionele heetgas-ontdooiautomaat, maakt
het gebruik tot een bereik van 0 °C mogelijk – optimaal voor gebruik in koude hallen of
opslagruimten. 

Een consequent voor waardebehoud ontworpen, tegen corrosie beschermde con -
structie van poedergecoat, verzinkte staalplaat, waarborgt een maximale levensduur van
de apparaten en maakt de DH-luchtontvochtigers zeer bestendig tegen omgevingsin -
vloeden, zelfs bij zeer reactieve lucht met een hoog aandeel aan zout, chloor of
oplosmiddelen. Omdat de bedieningselementen bovendien tegen manipulaties door
derden beschermd zijn ingebouwd, zijn deze luchtontvochtigers ook optimaal voor
gebruik in personeels- en kleedruimten of openbare gebouwen.

Door het koude droogprincipe van de DH-luchtontvochtigers, kunnen gebruikers het
rendement van de installatie afhankelijk van het toepassingsgebied nog verder
vergroten. Door een merkbare verlaging van de verwarmingskosten in alle door lucht
verwarmde omgevingen, doordat de vrijgekomen procesenergie direct voor het
verwarmen van de ruimtelucht wordt gebruikt (werkingsprincipe 1). Of binnen het
lagetemperatuurbereik, door de mogelijkheid de warmteterugwinning te gebruiken
voor warmwaterbereiding, wat vooral in omgevingen met een hoog waterverbruik tot
een aanzienlijke energiekostendaling kan leiden (werkingsprincipe 2).

VOCHTBESCHERMING OP Z’N BEST
Professionele industriële condensdrogers uit de DH-serie – 
kwaliteit “Made in Germany” uit originele Trotec-productie
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Geschiktheid van de DH 15 
voor verschillende ruimtegrootten
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Het compacte DH-model is een voordelige
oplossing voor volautomatische luchtvochtig -
heidscontrole van kleinere, ook onverwarmde
commerciële ruimten met hygrostaatregeling. 

Door de constructie en de horizontaal geleide
circulatieluchtstroom, is de stekkerklaar
geleverde DH 15 ook zeer geschikt voor
montage boven deuren. 

Professionele kwaliteit W
“Made in Germany” – 
originele Trotec-productie

Hoge ontvochtigingscapaciteitW
ook bij lage temperaturen

Tegen corrosie beschermdeW
 constructie

Volautomatisch bedrijfW

Professionele W
heetgas-ontdooiautomaat

Vanaf 0 °C toepasbaarW

Optioneel ook met condenspompW
leverbaar

CONDENSDROGER DH 15
Ook zeer geschikt voor ruimten met veel personeel en 
personenverkeer
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Geschiktheid van de DH 30
voor verschillende ruimtegrootten

405 m³

315 m³

225 m³

135 m³

45 m³

Bij de zeer bestendig geconstrueerde DH 30,
zijn verdamper en condensor tevens voorzien
van een polyestercoating, waardoor hij ook
zeer geschikt is voor gebruik onder ongun -
stige omgevingscondities met zeer reactieve
luchtmengsels. 

Bovendien werkt in dit model een stille radiale
ventilator met een hoge druk – ideaal voor
luchtontvochtiging in personeels- of productie-
ruimten. 

Door de actieve energiekostenverlaging door
optionele warmteterugwinning, kan het instal-
latierendement van de DH 30 verder worden
vergroot.

Professionele kwaliteit W
“Made in Germany” – 
originele Trotec-productie

Hoge ontvochtigingscapaciteitW
ook bij lage temperaturen

Tegen corrosie beschermdeW
 constructie

Volautomatisch bedrijfW

Professionele W
heetgas-ontdooiautomaat

Vanaf 0 °C toepasbaarW

Radiale ventilator met hogeW
 circulatiecapaciteit

Optioneel ook met condenspompW
leverbaar

CONDENSDROGER DH 30
Robuuste luchtontvochtiger voorzien van een radiale ventilator met een
grote circulatiecapaciteit voor het drooghouden van grote oppervlakken
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Ontvochtigingscapaciteit DH 60
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Geschiktheid van de DH 60
voor verschillende ruimtegrootten

675 m³

525 m³

375 m³

225 m³

75 m³

Dankzij de extra polyestercoating van ver -
damper en condensor, hebben ook zeer
reactieve luchtmengsels geen vat op de 
DH 60. Daarom trotseert dit krachtige DH-
model soeverein zelfs de meest ongunstige
omgevingscondities en houdt met z’n stille
radiale ventilator met een hoge druk ook zeer
grote ruimten betrouwbaar droog.

De optie voor een actief procesenergie -
gebruik, bijvoorbeeld voor aanvullende
ruimteverwarming of heetwaterbereiding,
zorgt voor een extra toename van het
installatierendement van de DH 60.

Professionele kwaliteit W
“Made in Germany” – 
originele Trotec-productie
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CONDENSDROGER DH 60
Zeer krachtige en robuuste luchtontvochtiger 
met een radiale ventilator met een hoge circulatiecapaciteit
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Technische gegevens DH 15 DH 30 DH 60 

Artikel-nummer 1.125.000.111 1.125.000.116 1.125.000.121

Ontvochtigingscapaciteit zie capaciteitsgrafieken

Spanning [V] 230 230 230

Stroom [A] 3,8 4,4 7,5

Aanloopstroom [A] 18 15,8 30

Afzekering [A] 10 16 16

Stroomaansluiting (stekker) CEE 7/7 CEE 7/7 CEE 7/7

Opgenomen vermogen [kW] 0,43 0,75 1,2

Warmte-afgifte ¹ [kW] 0,9 1,9 3,5

Rendement (C.O.P) ¹ 1,6 2,5 2,9

Koudemiddeltype² / Koudemiddelhoeveelheid [g] R-407C / 340 R-407C / 500 R-407C / 800

GWP-factor² / CO2-equivalent² [t] 1.774 / 0,603 1.774 / 0,887 1.774 / 1,419

Luchthoeveelheid vrij uitblazend [m³/h] 225 700 1.280

Geluidsniveau (op 3 m afstand) [dB(A)] 49 52 54

Werkbereik temperatuur [°C] 0 tot 40 0 tot 40 0 tot 40

Werkbereik max. r.v. [%] 90 90 90

Lengte [mm]
H

L B

365 255 255

Breedte [mm] 840 790 1.253

Hoogte [mm] 330 651 651

Gewicht [kg] 37,1 46,8 70

Automatische heetgas-ontdooi-inrichting ja ja ja

Ingebouwde hygrostaat ja ja ja

Warmteterugwinning – Optioneel Optioneel

Warmteafgifte aan water max. [kW] – 1,4 2,8

Condensafvoerslangaansluiting [mm] 10 10 10

Optionele uitrusting DH 15 DH 30 DH 60 

Condenspomp3 Opvoerhoogte 10 m, 
art.-nr. 6.100.000.015

Opvoerhoogte 10 m, 
art.-nr. 6.100.000.020

Opvoerhoogte 15 m, 
art.-nr. 6.100.000.025

Optionele uitvoering DH 15 DH 30 DH 60 

Ombouwkit voor achterwandmontage op aanvraag – –

¹    bij 30 °C en 75 % r.v. (De energie-efficiëntiewaarde COP [“Coefficient of Performance”] geeft de verhouding tussen 
het geleverde koelvermogen en het gebruikte elektrisch vermogen)

²    Dit apparaat bevat verplicht een hermetisch systeem, met gefluoreerde broeikasgassen, als koelmiddel in de gepubliceerde specificaties met een aardopwarmingsvermogen dat
overeenkomt met de gerapporteerde GWP-factor. 

³    Optie alleen mogelijk bij bestelling en niet achteraf te installeren.

Alle drie de modellen zijn af fabriek voorbereid voor bevestiging aan de muur en de DH 15 is optioneel 
verkrijgbaar voor bevestiging achter de muur.
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De beste voorwaarden voor uw succes

Met een intelligent opgebouwd netwerk
van gespecialiseerde ondernemingen voor
industriële uitrusting, huurapparaten en
 services, behoort de Trotec Group bij pro-
fessionele totaaloplossingen rondom kli-
maatbeheersing en meettechniek voor ge-
bouwdiagnose internationaal tot één van
de meest vooraanstaande adressen.

We bieden u jarenlange branche-know-
how, hoogwaardige producten en uitge-
breide service – alles uit één hand!

We adviseren u graag persoonlijk en ver-
heugen ons op uw telefoontje of uw e-mail-
aanvraag.


