DRY Siren

microSAFETY+

VYPÚŠŤACIE ČERPADLO

monitorovací systém

40 cm vertikálne

Modely

MONO

KRYT

WIFI CONTROLA

Oxidácií odolný akryl

Plná kontrola pomocou wifi
odvlhčovanie,
LED lampa,
reproduktor,
diagnostiky

0.05€

ON/OFF KOMPRESOR

za liter

energetická trieda A +
tichý chod
microCOMPRESSOR+

pri priemernej
sadzbe
0,15 € / kWh

VENTILÁTOR

Radiálny ventilátor DC LG
microENERGY +

DUE

SPLIT
systém

microLIGHT+

intuitívne čítanie vlhkosti

VÝMENNÍK VZDUCHU

Hliníkový uprava GoldFin
100% bez korózie

LED SVETLO

50W stmievateľná (teplá až studená)

WIFI

ovládanie

BLUETOOTH REPRODUKTOR

Hudba sa prehráva prostredníctvom
Bluetooth
80W

67 - 134 l / 60 - 120 m2
MICROWELL Dry Siren je postavená na
invertorovom kompresore navrhnutom
ako split systém. Jednotka tiež používa
ventilátor DC s vysokou energetickou
účinnosťou.
Operácie
sú
riadené
mikroprocesorom a WIFI ovládanie
zabezpečuje
nepretržitú
kontrolu
odkiaľkoľvek.

Microwell si vyhradzuje právo na zmenu technických údajov bez upozornenia.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stropná jednotka
Kompresorová jednotka
Stropná konzola
Fixačné skrutky
Používateľská príručka
microCOMPRESSOR +
microENERGY +
microSAFETY +
microLIGHT+
ultraQUIET+
Tablet s Androidom
LED lampa

PLNÁ KONTROLA vďaka
mobilnej aplikácií

Povrch
bazéna

DRY Siren

Odvlhčovací
výkon

Odvlhčovací
výkon

30°C / 60%RH

30°C / 80%RH

Prietok
vzduchu

Hlučnosť (vo
vzdialenosti
1 m)

Elektrický
príkon

Séria

m2

l/24hrs

l/24hrs

m3/h / Pa

dB (A)

W

DRY Siren
Mono

60

67

104

1000

35

1200

DRY Siren
Due

120

Kompresor

Tepelný výkon

Chladivo

W

ON/OFF

4500

Rozmery
netto
(W x H x D)

mm

R410A

Stropná jednotka
1205 x 278
Compresorová jednotka

Hmotnosť
ceiling /
condensing
kg

53 / 20

251 x 467 x 404

134

208

2000

35

2300

ON/OFF

8750

R 410 A

Stropná jednotka
(2x) 1205 x 278
Compresorová jednotka

251 x 467 x 404

IP44

R410A

refrigerant

(2x) 53 / 20

ODVLHČOVAČ

REPRODUKTOR

Microwell DRY Siren búra hranice
odvlhčovačov, je navrhnutý tak, aby spĺňal
najvyššie štandardy a užívateľské skúsenosti.
Ako prvý okrúhly odvlhčovač DRY Siren je
konštruovaný ako dvojitá splitová jednotka,
ktorá je schopná úplnej a dôkladnej extrakcie
vlhkosti.

Most convenient extension of DRY Siren
functionality is a Bluetooth speaker
with output of 80W. Easily paired with
any Bluetooth device, built-in Bluetooth
speaker streams music, radio or podcast,
enabling full and rich multimedia
experience.

LED LAMPA
Zabudovaný systém osvetlenia LED
používa 50W LED LAMPU. S ľahko
ovládateľnými možnosťami nastavenia
jasu svetla a teploty farieb je LAMP
ľahko nastaviteľný tak, aby vyhovoval
požiadavkám zákazníka.

GLOBÁLNA KONTROLA - 24 HODÍN
microSAFETY+ je systém kontroly, ktorý
je štandardnou súčasťou modelov
bazénových odvlhčovačov DRY SIREN.
Systém monitoruje každú DRY SIREN na
konštantnom základe. V prípade známky
technického problému alebo možnej
poruchy systém vytvorí komplexnú správu
s technickými údajmi a automaticky
ju
odošle
spoločnosti
Microwell.
Spoločnosť Microwell má potom možnosť
poradiť distribútorovi, predajcovi alebo
inštalatérovi, potrebné opatrenia na

Siren

OCHRANA MIKROKLÍMY
Sledovanie DRY Siren pri práci a
monitorovanie úrovní vlhkosti v reálnom
čase
je
technológiou
Microwellu
microLIGHT +, ktorá vizualizuje úroveň
vlhkosti do systému LED s viacerými
LED-kami a dodáva kompletnú ochranu

ÚPLNÁ KONTROLA
Mobilná aplikácia DRY SIREN umožňuje
aktívnu
kontrolu
nad
procesom
odvlhčovania LED lampou, Bluetooth
reproduktorom, microLIGHT + a samodiagnostickou jednotkou. Odkiaľkoľvek
na svete môžete kedykoľvek sledovať
aktuálny stav vašej jednotky a relatívnu
vlhkosť vzduchu a teplotu vzduchu.

ŽIADNY HLUK ALEBO VIBRÁCIE!
DRY Siren je splitový odvlhčovač s
kompresorom mimo bazénu. Jediný zvuk,
ktorý môžete počuť počas chodu jednotky,
je DC ventilátor. Ten je ale extrémne tichý
/ 35 dB (A) od 1 m /.

DRY Siren. SÍDLI MEDZI HVIEZDAMI
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STROPNÝ BAZÉNOVÝ ODVLHČOVAČ

MICROWELL DRY SIREN je naša superstar, prvý stropný bazénový odvlhčovač na
svete. Dry Siren je kombináciou všetkých technológií Microwellu. DRY Siren je
inteligentným a vizuálne očarujúcim riešením prvoradého výkonu, ktorý vytvára
nový prílev v priemysle. Úchvatný odvlhčovač s extra funkciami.

p (+421) 31/770 7082
m (+421) 911/413 990
f (+421) 31/702 0542

e slovensko@microwell.sk
e marketing@microwell.sk

www.odvlhcovac.sk

DRY Siren
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