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Инструкции за безопасност
Овлажнителите на DanVex отговарят на всички Европейски изисквания и стандарти за
безопасност.
Персонала, който е оторизиран да работи и поддържа овлажнителите, трябва да прочете
тази инструкция за експлоатация внимателно и да бъде инструктиран за безопасното му
използване.
Само хора, които са наясно с принципа на работа на овлажнителя, трябва да работят с
него и да го поддържат.
Електрическите работи по уреда трябва да се извършват само от достатъчно
квалифициран оторизиран персонал.
Подмяната и ремонта на електрическите компоненти на уреда трябва да се извършват
само от оторизиран персонал в сервизен център.
Уреда не трябва да се инсталира в помещения, в които има опасност от експлозия.
Преди отварянето на който и да е от панелите на уреда, то той трябва да бъде изключен от
електрическата мрежа.
Панелите трябва да бъдат винаги затворени, освен в случаите на ремонтни и
профилактични работи.
Уреда може да бъде използван само за овлажняване на въздух с атмосферно налягане.
Не се разрешава използването на овлажнителя без филтри.
Това ръководство трябва да бъде винаги на разположение и да се съхранява в близост до
уреда.
Поддръжката на овлажнителя трябва да се извършва по определен график, като се
използват само оригинални резервни части.
Части включени в комплекта
Следните части са включени в комплекта на всеки един овлажнител:
· воден филтър с подменяем филтриращ елемент
· сензор за отчитане нивото на влажността
· нипел ½“
· маркуч ½“ (дължина – 40см)
· скоба за закрепване на филтъра
· ключ за завиване и отвиване на филтъра
· неръждаеми самонарезни винтове
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Предназначение на продукта
Овлажнителите са проектирани за ефективно и контролирано овлажняване на въздуха
при атмосферно налягане в температурния диапазон от 5 до 40°С. Могат да бъдат
използвани както като отделни единици инсталирани в или извън помещенията, в които
трябва да овлажняват въздуха, така и като част от по-големи системи за обработка на
въздух.
Ето и някои примери за ултразвуково овлажняване:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Текстилна индустрия – премахване на електростатично напрежение и намаляване
на запрашаването;
Производство на хартия - премахване на електростатично напрежение и
намаляване на запрашаването;
Сървърни помещения - премахване на електростатично напрежение;
Автомобилна индустрия – контрол на влажността и намаляване на запрашаването;
Производство на пластмаса - премахване на електростатично напрежение и
намаляване на запрашаването;
Складови помещения – контрол на влажността, намаляване на запрашаването,
удължаване живота на стелажите;
Различни лабораторни помещения – контрол на влажността;
Тютюнева промишленост - контрол на влажността и намаляване на запрашаването.
Съхранение на плодове и зеленчуци – контрол на влажността;
Локално замъгляване – създаване на сцени симулиращи различни метеорологични
условия или дим по време на заснемане на филми.

Принцип на работа
Ултразвуковото овлажняване се базира на съчетанието на два ефекта:
1. Теория на капилярната вълна.
Ултразвуковите генератори генерират повърхностни вълни на Рейли със стандартна
форма в съд с вода. От гребените на вълните се отделя много фина мъгла, която се отделя
в атмосферата.
2. Спукване на балончета, породени от кавитация.
Варирането на амплитудата на осцилатор (дюза) причинява силен хидравличен удар,
който предизвиква кавитация и се генерират балончета. След като тези балончета се
спукат, отново се получава фина мъгла.
Съчетаването на тези два ефекта при ултразвуковите овлажнители осигурява генериране
на равномерна мъгла при минимална консумация на електроенергия.
Пиезоелектрическите дюзи, които се намират във водата трансформират високочестотен
сигнал във високочестотно механично трептене. С нарастване на скоростта на трептене
се достига момент, в който водните частици не могат да продължат да следят
повърхността на трептящите дюзи, в резултат на това се получава едновременно висока
компресия и вакуум и се генерират балончета (кавитация). По време на кавитацията се
формират капилярни вълни, малки капки нарушават повърхностните връзки на водата и
бързо се отделят в атмосферата под формата на пара, която от своя страна се улавя от
въздушния поток.
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Етапи на генериране на мъгла (от ляво на дясно):
1. Овлажнителя е включен, мембраната на дюзата (осцилатора) е в позитивна позиция;
2. Мембраната на дюзата преминава в негативна позиция – получава се вакуум поради инерцията на водните частици;
3. След десет трепвания на мембраната овлажнителя достига максималния си капацитет.

Дизайн
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Преден подвижен панел.
Горен подвижен панел.
Щуцер за въздуховод.
Главен контролер.
Дренажен вентил.
Щуцер за захранващата
вода.
7. Преливник.
8. Щуцер за захранващия
кабел.
9. Бутон за избор на
режим.
10. Конектор за сензор
измерващ влажността.
11. Информационна табела.
12. Въздушен филтър.
Преден подвижен панел: използва се при подмяна на филтрите, при инспектиране, поддръжка и
ремонт на електрическите компоненти на уреда;
Горен подвижен панел: използва се при подмяна на пиезоелектрическите дюзи и при проверката
на поплавъка;
Щуцери за въздуховоди: използват се за присъединяване на въздуховоди, през които да се
транспортира изходящия овлажнен въздух (въздуховодите не са вкл. в комплекта);
Главен контролер: показва текущата влажност в помещението и от него се настройва желаната
влажност;
Дренажен вентил: служи за да се източи водата от уреда при необходимост;
Щуцер за захранваща вода: към него трябва да се присъедини водоподаването на
деминерализирана вода (налягане 1-4 бара).
Преливник: предпазва уреда от препълване;
Щуцер за захранващ кабел: през него преминава захранващия кабел на уреда;
Бутон за избор на режим: с него се променят работните режими на овлажнителя (изключен –
автоматичен режим – ръчен режим);
Конектор за сензор измерващ влажността: на него се свързва изнесения сензор, който измерва
влажността в помещението;
Въздушен филтър: служи за филтрация на входящия въздух.
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Размери и тегло
Модел

HUM - 3S

HUM - 6S

HUM - 9S

HUM - 12S

HUM - 15S

HUM - 24S

HUM - 18S

Размери на уреда

600×330×495mm

640×550×500mm

700×600×500mm

700×650×
640mm

Размери с
опаковката

700×440×620mm

700×660×620mm

790×710×610mm

790×760×
750mm

29 kg

35 kg

39 kg

42 kg

45 kg

52 kg

HUM - 3S

HUM - 6S

HUM - 9S

HUM - 12S

HUM - 15S

HUM - 18S

HUM - 24S

3 kg/hour

6 kg/hour

9 kg/hour

12 kg/hour

15 kg/hour 18 kg/hour

24 kg/hour

25 kg

Тегло

Технически параметри
Модел

Капацитет

220V/1ph/~50Hz

Захр. напрежение
Ел. консумация
Напор

600 W

300 W

900 W

1200 W

1500 W

1800 W

20 Pa

40 Pa

50 Pa

Брой и диаметър
на изх. щуцери

1 pc. (Ø110 mm)

2 pc. (Ø110 mm)

3 pc. (Ø110 mm)

Въздушен филтър
(EU3 class)

245х130х12mm

445х105х12mm

445х105х12mm

Клас на защита

IPX0

Щуцери за вх.
вода и преливник

1/2 "

Дължина на кабела
на сензора

2m

2500 W

Инсталиране
Тъй като в уреда се използват ултразвукови дюзи, се препоръчва той да се инсталира
възможно най-далеч от източници на електромагнитни вълни. В случай на
електромагнитни смущения от електрическата мрежа, то се препоръчва инсталирането на
допълнителен филтър. Сечението на захранващите кабели не трябва да е по-малко от
2
1,25 – 2,00mm .
За правилната работа на уреда, е необходимо той да бъде инсталиран на равна
повърхност. Минималната дължина на въздуховодите за изходящия въздух не бива да е
по-малко от 1,5m над овлажнителя за да се избегне овлажнения вече въздух да попадне
отново на входа на уреда. В случай, че се налага използването на коляно за отклоняване
на въздуховода, то мястото на снадката трябва да бъде уплътнено и разстоянието от края
на въздуховода до уреда не трябва да не е по-малко от 100mm, за да се предпази той от
намокряне, тъй като това може да доведе до повреда.
За по-добро разпределение на влажния въздух в помещението е необходимо
използването на въздуховоди с дифузори. В този случай въздуховода не трябва да има
денивелация и вътрешната му повърхност трябва да бъде гладка за да се избегне
задържане на вода.
www.aircon-systems.com
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Изисквания за качеството на входящата вода:
Размера на твърди частици не трябва да надхвърля 100µm и тяхната твърдост не трябва да
надхвърля 5 единици. Ако входящата вода не може да покрие горните изисквания е необходимо
използването на система за омекотяване.
Внимание! Никога не допълвайте уреда с вода през отворите за въздуховоди! Това може да
доведе до повреда на овлажнителя.
Не се разрешава използването на уреда без коректно заземяване. Сечението на заземяващия
кабел трябва да е с 20% по-голямо от сечението на захранващия кабел.
Пускане в експлоатация:
Преди пускането на уреда в експлоатация е необходимо да се уверите, че са изпълнени всички
условия на безопасност и тези необходими за правилната му работа. Те трябва да бъдат строго
съблюдавани непрекъснато по време на неговата работа:
Температура

+5..+40℃

Налягане на
вх. вода

1 - 4 bar

Диапазон на
влажността

10 - 98%

Температура на
вх. вода

+1..+30℃

Изисквания за
качеството на
водата

Чиста вода
(с омекотител, ако е необходимо)

Не поставяйте до IR конвектори;
Не инсталирайте близо до
Околна среда източници на магнитни полета;
Използвайте в помещения
с ниска запрашеност

Преди първоначално стартиране на уреда е необходимо да отворите сервизните
панели за да се уверите, че няма чужди обекти в него. Също така трябва да се уверите, че
въздушния филтър е поставен, както и че електрическите и водните връзки са направени
коректно. След проверката, сервизните панели трябва да бъдат затворени. Забранено е
използването на уреда с отворени панели!
Стартирането на овлажнителя се извършва посредством избора на режим чрез
трипозиционния ключ, който се намира на десния страничен панел. Преди избора на
режима да бъде извършен, трябва да бъде отворен крана на водоподаването и да се
изчака уреда да се напълни с вода.
Овлажнителят има два работни режима: ръчен (MAN) и автоматичен (AUTO). В ръчен
режим овлажняването е непрекъснато. В автоматичен режим овлажняването продължава
до достигане на зададената влажност. Влажността се контролира посредством изнесен
сензор. Конектора на сензора се намира в близост до трипозиционния ключ за избор на
режим. Работата в автоматичен режим е невъзможна без сензор.
Всички параметрите се съблюдават и контролират от главния контролер, който се намира
на предния панел на уреда.
Индикатори на контролера:
 RUN показва, че уреда работи;
 горният PV дисплей показва текущата влажност;
 долният SV дисплей показва зададената влажност.

Бутони на контролера:
- използва се за вход в менюто;
- използва се за увеличаване на зададената стойност;
- използва се за намаляване на зададената стойност.
7
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За да настроите желаната влажност, натиснете , след което използвайте и за да
изберете стойност. Натиснете
и настройте праг на задействане. За да потвърдите
настройките и да напуснете менюто, наситнете отново.
Например. Ако прага на задействане е настроен на 2% и текущата влажност достигне
стойност с 2% по-висока от зададената, то уреда ще спре автоматично. Уреда ще
стартира отново чак когато влажността измерена от сензора спадне до стойност с
2% по-ниска от зададената.
Заводската настройка за желаната влажност на уреда е 80%, като тя може да бъде
променяна от 0 до 100%.
Внимание! Не се разрешава изнесения сензор за влажност да бъде поставян на място, на
което да бъде изложен директно на изходящия влажен въздух!

Поддръжка
За да осигурите дългогодишна и безпроблемна работа на уреда е необходимо редовно той
да бъде почистван и обслужван.
Преди да се извършват каквито и да е сервизни работи по уреда, той трябва да
бъде изключен от електрическата мрежа и водата му да бъде дренирана.
При изваждане на уреда от експлоатация за дълго време, дренирайте водата от него,
махнете горния панел, подсушете с парцал и оставете уреда да изсъхне добре.
След продължителен период на използване на уреда е възможно формирането на твърди
отлагания по повърхността на водосъдържателя и по панела над пиезоелектрическите
радиатори, което може да окаже негативен ефект върху разпръскването на вода. За да се
осигурят номиналните нива на овлажняване е необходимо панела с радиаторите да бъде
поддържан чист от всякакви отлагания. Забранява се използването на битови препарати
за почистването на водосъдържателя и панела с радиаторите. Не докосвайте дюзите.
Необходимо е извършване на почистване поне веднъж месечно. То трябва да се извършва
както следва:
· отворете горния панел;
· почистете водосъдъжателя и горната част на панела с пиезоелектрическите
радиатори с мек парцал или четка;
· измийте водосъдържателя и панела с течаща вода. Избягвайте контакт на водата с
електрическите компоненти, тъй като това може да предизвика късо съединение;
· подсушете повърхността със сух парцал и върнете горния панел обратно.
Ако овлажнителя се използва с прекъсвания е необходимо водата във водосъдържателя
да бъде подменяна редовно с чиста.
Почистването на водния филтър трябва да се извършва поне веднъж месечно. За тази цел
процедирайте както следва:
· отворете корпуса на водния филтър;
· измийте добре филтърния елемент;
· сглобете отново филтъра.
Внимание! От качеството на подаваната към уреда вода изключително зависи
неговата надеждност и дълговечност. За повишаване на качеството се
препоръчва използването на допълнителни филтри.
Въздушният филтър, който се намира зад предния панел, трябва да бъде проверяван
редовно. Ако се установи, че състоянието му е незадоволително, то той трябва да бъде
подменен с нов.
Пиезоелектрическия радиатор трябва да бъде подменян на всеки 5000 работни часа. За
да бъде извършено това се свържете с оторизиран сервизен център.
След подмяна на панела или на поплавъка, е необходимо да се провери дали
дълбочината на панела отговаря на точно количество вода във водосъдържателя и ако е
необходимо, тази дълбочина може да бъде коригирана. Това може да бъде извършено с
винт, който се намира на поплавъка.
www.aircon-systems.com
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Фиг. Разположение панелите с пиезоелектрическите радиатори
спрямо повърхността на водата

Възможни повреди и отстраняването им
Уреда е окомплектован с електрически предпазители. Те могат да изгорят в случай на
повреда и при опасност от пожар. След като бъде установена причината за повредата
е необходимо изгорелия предпазител да бъде подменен. Никога не подменяйте
предпазителя с такъв с по-голяма мощност.
Повреда

Причина

Решение

Погрешно свързване към
захранващото напрежение

Проверете окабеляването според
електрическата схема

Високо или ниско захранващо
напрежение

Свържете уреда към мрежа с
правилното напрежение

Премигване на дисплея

Захранващия кабел е повреден

Подменете захранващия кабел

Индикатора за наличие
на захр. напр. не свети

A. Няма захр. напрежение
B. Изгорял предпазител
С. Липса на захр. кабел

A. Проверете захр. напрежение
B. Подменете предпазителя
С. Свържете захр. кабел

Напрежението е с 5% по-ниско или
по-високо от нужното

Проверете напр. и инсталирайте
стабилизатор, ако има нужда

Водосъдържателя се
препълва

A. Неправилна настр. на поплавъка
B. Блокиран или повреден поплавък

A. Настройте поплавъка
B. Почистете или подменете с нов

Овлажняването е слабо
или липсва

A. Поплавъка не работи коректно
B. Мръсен радиаторен панел
C. Напрежението е по-ниско с повече
от 5% от необходимото

A. Настройте поплавъка според
инструкциите
B. Почистете или подменете панела
C. Инсталирайте стабилизатор

Повреден сензор за влажност

Подменете сензора за влажност

Повредени кабели на сензора

Проверете състоянието на кабелите

Неправилно свързан сензор
за влажност
Сензора е инсталиран на погрешно
място
Има източник на силни смущения
в близост до уреда
Неправилно свързани кабели
на контролера
Неправилна настройка на уреда

Проверете сензора и свързването му
към уреда
Инсталирайте сензора според
инструкциите
Открийте и премахнете източника
на смущения
Проверете окабеляването според
електрическата схема
Настройте уреда правилно

Повреден контролер

Подменете контролера

Няма информация
на дисплея

Уреда е вкл., но
не овлажнява

Уреда не работи

Уреда не работи

Диагностиката и ремонта на уреда трябва да бъдат извършвани в оторизиран сервизен
център!
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