
ПІДВІСНИЙ ОСУШУВАЧ ДЛЯ БАСЕЙНІВ З 
ПІДМІШУВАННЯМ СВІЖОГО ПОВІТРЯ

MSHA (C) серії X
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ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

Вигляд спереду

Вигляд ззаду

Вигляд збоку
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ПРИНЦИП РОБОТИ

03  

Ультрафіолетова лампа
для знищення хвороботворних 
бактерій і вірусів

Легкість управління
Осушувачі комплектуються сучасним контролером з  LCD 
екраном та вбудованим датчиком вологості (+ ModBus, 
робота по годинах, управління заслінкою свіжого повітря).

Повітря з вулиці надходить через заслінку свіжого повітря, і направляється по каналу в осушувач, де 
проходить дві стадії фільтрації, а саме фільтр G4, а за тим F7. Аналогічний шлях проходить рециркуляційне 
повітря. Потім два повітряні потоки змішуються і всмоктуються в вентилятор і подаються на випарник. У 
випарнику повітря охолоджується, тим самим надмірна волога конденсується і випадає в піддон, а 
осушене холодне повітря потрапляє на конденсатор, де він підігрівається і поступає на останню стадію 
фільтрації H13 і надходить в приміщення. Так само в даних осушувачах є функція ультрафіолетової лампи 
та іонізації повітря (очищення повітря і придушення бактеріальної активності. Що не дає ніяких шансів 
легіонелі та іншим бактеріям зіпсувати вам комфортний відпочинок і здоров'я.
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Свіже повітря
Рециркуляційне повітря
Повітряна суміш
Осушене повітря

Контролер

Компресор

Вентилятор

Заслінка свіжого повітря
Секція осушення 
(випарник + конденсатор)
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ЗАГРОЗА ВОЛОГОСТІ У БАСЕЙНАХ

Мати басейн у власному будинку – це розкіш, радість для дітей, відмінний відпочинок для 
дорослих. Але для того, щоб басейн приносив тільки задоволення, необхідно його 
правильно облаштувати ще на етапі проектування і будівництва.
Один з найголовніших критеріїв для сучасного басейну – рівень вологості, який не 
повинен перевищувати загальноприйняті норми.
Надмірна вологість в приміщенні шкодить не лише людському здоров'ю або просто 
комфортному перебуванню в басейні, але і помітно псує абсолютно всі конструкції в 
приміщенні.
Проблеми з якими можна стикнутися із-за надмірної вологості :
 запотівання вікон у приміщенні;
 поява конденсату на стінах;
 утворення різних грибків та цвілі, що псують

зовнішній вигляд конструкціі в приміщенні

Якщо говорити безпосередньо про повітря з підвищеним рівнем вологості, то це 
ідеальне середовище для існування різних бактерій і дихати таким повітрям небезпечно 
для здоров'я.

ЯК ОСУШУВАЧ ПОВІТРЯ ВПЛИВАЄ НА ЗДОРОВ'Я?

Осушувачі повітря для басейнів з високою вологістю - неймовірно корисна річ, 
насамперед, для вашого здоров'я. Надмірна волога в басейні загрожує утворенням у 
приміщенні небезпечних для здоров'я грибків та цвілі. Їх присутність може негативно 
вплинути на всіх, хто знаходиться у приміщенні басейну. Шкідливі мікроорганізми можуть 
стати причиною інфекційних захворювань, різних видів алергії і, навіть, астми. Тому, 
проектуючи приміщення басейну, не нехтуйте організацією системи осушення, оскільки в 
майбутньому це  забезпечить вам не тільки комфортне перебування в басейні, але і 
збереже здоров'я.

4



 www.osushiteli.ua

ПРИНЦИП ВИШТОВХУВАННЯ БРУДНОГО ПОВІТРЯ СВІЖИМ

Велика витрата повітря, високий статичний тиск, низький рівень шуму і більш досконала 
реалізація заміни брудного повітря свіжим.

За принципом подачі свіжого повітря знизу приміщення, свіже повітря, природно, осідає під повітрям, 
який знаходиться в приміщенні. Далі після дихальних процесів людина, це повітря перетворюється в СО2 
та інші речовини і витягується витяжним вентилятором назовні. Тим самим гарантуючи, що свіже повітря і 
витяжної повітря відокремлені один від одного і не викликають потоку повітря і плаваючого пилу в 
середині приміщення.

ІДЕАЛЬНЕ ПІДТРИМАННЯ КОМФОРТНОГО МІКРОКЛІМАТУ В
БАСЕЙНАХ, КВАРТИРАХ ТА БУДИНКАХ

У сплячому режимі рівень шуму від обладнання необхідно підтримувати еквівалентно нижче, як у 
бібліотеці. У осушувачах Mycond, мінімізований рівень шуму за рахунок ефективної безшумної 
багатошарової прогресивної технології фільтрації. Що дозволяє осушувачам Mycond обробляти повітря, 
зберігаючи при цьому низький рівень шуму і низьке споживання електроенергії.

Mycond додає технологію ефективного шумоглушения 
всередині осушувача для ефективного усунення високого 
і низькочастотного шуму може бути налаштована на режим 
низької швидкості вчасно сну.

СВІЖЕ ПОВІТРЯ СВІЖЕ ПОВІТРЯ

БРУДНЕ
ПОВІТРЯ

Верхня подача повітря Нижня подача повітря

Традиційний 
режим подачі 

повітря

Подача свіжого 
повітря, для 

виштовхування
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ПРИНЦИП ВИШТОВХУВАННЯ БРУДНОГО ПОВІТРЯ СВІЖИМ

Комфортна вологі сть покращує якість сну
Виходячи і з середньорічної статистики, експерти ASHRAE визначають 

комфортний ді апазон ві дносної вологості 40-60%

40%
%

60%
%

Підтримка відносної вологості (RH) впливає на сприйняття тіла теплом, а більш високі рівні вологості 
змушують організм відчувати себе більш гарячим, ніж фактична температура. Якщо відносна вологість 
підтримується на належному рівні, ваше охолоджуюче обладнання може зменшити роботу, тому що 
повітря також охолоджується після видалення вологи. Ефект поєднання вологи і тепла. Наприклад: при 
температурі повітря 32 ° C якщо відносна вологість становить 50%, організм людини буде відчувати 
себе вище 36 ° C.

ВІДНОСНА ВОЛОГІСТЬ (%)

Температура повітря (градуси Ц
ельсія)

Надзвичайно небезпечно 

Небезпечно

Особлива увага

Звернути увагу

0
38
35
32
29
27
24
21

5
33
31
28
26
23
21
18

10
35
32
29
27
24
21
18

15
36
33
31
27
24
22
18

20
37
34
31
28
25
22
19

25
38
34
31
28
25
22
19

30
40
36
32
29
26
23
19

35
42
37
33
29
26
23
19

40
43
38
34
30
26
23
20

45
46
40
35
31
27
23
20

50
49
42
36
31
27
24
21

55
52
43
37
32
27
24
21

60
56
46
38
32
28
24
21

65
59
48
39
33
28
24
21

70
62
51
41
34
29
25
22

75

54
43
35
30
25
22

80

58
45
36
30
26
22

85

47
37
31
26
22

90

44
39
31
26
22

95

41
32
26
22

100

42
33
27
22
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ПРИНЦИП РОБОТИ

Діаметр частинок

1. Крім твердих частинок: пил, жовтий пісок, лупа, пилок є причиною алергічних захворювань,
захворювань очей і шкірних захворювань.

2. Крім мікробів: Тля впливає на здоров'я шкіри людей. Шкідливі гриби, такі як тля,
викликають респіраторні захворювання.

3. Шкідливі бактерії: віруси грипу, цвілі і кондиціонери містять бактерії, які викликають високу
температуру, діарею та пневмонію.

4. Шкідливі вихлопні гази: транспортні засоби, промисловість і сигарети є основними
причинами головного болю, хворобливості і запаморочення.

5. Видалення запахів: від організму людини, промислових відходів, від домашніх тварин і т. д.

Антибактеріальний 
HEPA-фільтр медичного класу (H13) 

Фільтрація до 99,5% PM2,5 (в легені)

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ

MYCOND ВСТАНОВЛЮЄ ДЕКІЛЬКА РІВНІВ ЗАХИСТУ ВАШОГО ПОВІТРЯ

Первинний фільтр
Адсорбція великих 
частинок і волосся, 

Клас G4

ДРУГИЙ РІВЕНЬ

Вторинний фільтр 

Ефективність 97% 
Фільтрація до  97% 

PM2.5, Клас F7

ТРЕТІЙ РІВЕНЬ

Високоефективний
Високоефективна 
фільтрація до 99% 

PM2.5, Класс H13 (HEPA)

ЧЕТВЕРТИЙ РІВЕНЬ

Негативне іонне очищення
Іони, як повітряні вітаміни, 
приносять свіже повітря і 

забезпечують захист

П'ЯТИЙ РІВЕНЬ

УФ-стерилізація
Потужна стерилізація, 

дезінфекція та 
очищення
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НЕГАТИВНА ІОНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯ

03  

УФ-лампа (без озонізаціі)
Оцинкована ультрафіолетова бактерицидна лампа може стерилізувати тільки місце, яке 
опромінюється ультрафіолетовими променями.
Тому вона встановлюється на подачі повітря, перед фільтром Н13.

ТЕХНОЛОГІЯ НЕГАТИВНОЇ ІОНІЗАЦІЇ ДЛЯ 
БІЛЬШ ВИДИМОГО ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ

Активна технологія 
адсорбції негативних 

іонів

СЕКРЕТ НЕГАТИВНИХ 
ІОНІВ

Поліпшення  
якості життя

Підвищення 
еластичності

 Абсорбція 
пилових 
домішок 
повітря   

Покращення 
самопочуття 

Негативні іони абсорбують 
джерело забруднення в повітрі

Коли джерело 
забруднення негативно 

заряджене, воно 
притягується до 

позитивно зарядженого. 
Наприклад, до фільтру

ВИДАЛЕННЯ ПИЛУ ДО 99%

Поглинання 0,01 мікрон канцерогенів

Смог Сезонна
алергія

Забруднене навколишнє 
середовище

Домашні
тварини
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20 40 60 100 140 180 250 380 500 750 1000

20 40 60 100 140 180 250 380 500 750 1000

280-350 500-670 650-780 1000-1200 1200-1350 1800-2200 2500-2900 3500-3850 4800-5300 7500-9000 9000-11000

Швидкість вентилятора

Тиск, Па

Витрата рециркуляцйного повітря (м3/год) 140-175 350-460 470-550 680-800 750-850 1200-1450 1850-2050 2600-2850 3530-3900 5500-6500 1850-2050

Витрата свіжого повітря, (м3/год) 140-175 150-210 180-230 320-400 400-500 600-750 650-850 900-1000 1250-1450 2000-2500 2200-2900

Споживана потужність, Вт 420 670 740 1050 1300 3000 4200 6600 10000 17000 23500

Струм, А 1,9 3 3,5 4,9 6,2 5,4 7,5 11,8 18 30 40

Електроживлення, В

Контролер

Шум, дБ(А) <35 <45 <45 <45 <45 <55 <55 <55 <55 <55 <55

Холодильний агент

Конденсатор

Дренажна трубка DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32

Фільтр

Повітропровід свіжого повітря, мм Ø100  Ø100  Ø100  Ø150  Ø150  230*230 230*230 280*280 280*280 320*320 320*320

Повітропровід рециркуляційного повітря, мм Ø100  Ø150  Ø150  Ø200  Ø200  500*400 500*400 750*450 750*450 1200*450 1200*450 

Повітропровід припливного повітря, мм Ø100  Ø150  Ø150  Ø200  Ø200  356*313 356*313 818*313 818*313 1058*348 1058*348

Розмір обладнання, мм 760*455*265

2-швидкісна / плавне регулювання (опціонально)

100 200 400

220В/50Гц 380В/50Гц

1700*1642*720

Touch screen, LCD экран

R134A R410A

Мідні труби з водовідштовхувальним покриттям ребер

G4+F5 (+ HEPA H13 опція)

950*539*265 1030*639*375 1370*820*640 1370*1120*720

 www.osushiteli.ua

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MSHA(C) - X

Потужність осушення ( 30 С, 80% RH), л/добу 

Витрата повітря (м3/год)
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ЛЕГКІСТЬ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Сервісні двері знаходиться з лівого боку (стандартно). Продуманий дизайн 
дверцят з засувками дає легкий доступ до всіх частин обладнання.

Високий рівень фільтрації повітря

HEPA 
ФІЛЬТР H13

ФІЛЬТР
F7

ФІЛЬТР
G4

Високий рівень шумоізоляції. Рівень шуму <45-55 дБ (А)

Медичний клас 
(H13) 

антибактеріальний 
HEPA фільтр
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ЛЕГКІСТЬ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

03  

Простота управління

Монтажний рівень в комплекті, що забезпечує зручність монтажу

11
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ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ ОСУШЕННЯ

Відцентрові вентилятори, що вико-ристовуються 
у всій лінійці продукції MYCOND, оснащені 
двохшвидкісним регулюванням, а також плавним 
регулюван-ням швидкості 0-10 В (опційно). 
Вентилятори динамічно збалансовані і 
протестовані для забезпечення безшумної 
роботи. Відстань виходу повітря на виході 
продукту може бути відправлено приблизно на 
50 метрів з високою витратою повітря і високими 
характетиками статичного тиску.

Високий 
статичний тиск

Дренаж
з позитивним тиском

Піддон для зберігання конденсату 
находиться по направленя припливу 
повітря, так що тиск, що створюється при 
подачі повітря, використовується як 
поштовх для відведення води в дренаж. 
Вода в піддоні не має скупчення, не 
утворює іржі і бруду. Також піддон для 
дренажу виконаний із нержавіючої сталі 
SUS304, що забезпечує довговічніть та 
гігієнічність.

Унікальна конструкція збільшує ефективність 
теплообмінників на 32%, опір потоку повітря 
на 25%. Так як повітря, що проходить через 
задню частину круглої труби, не створює 
турбулентність, то це дає змогу  збільшити 
ефективность теплообміну. 
Завдякфи використанню внутрішньої різьби 
на теплообмінниках MYCOND, відбувається 
збільшення площі теплопередачі між 
холодильним агентом і повітрям, що дає 
змогу зменьшити габаритні розміри 
теплообмінників, а як наслідок самого 
обладнання.

Німецький інтелектуальний 
модуль управління

Вбудований модуль температури і волоості 
Honeywell з точністю до 1%. Розумний баланс 
між комфортним життям і ефективністю. 
Допоможе замовникам скоротити спожи-
вання енергії за рахунок більш профе-
сійних послуг. 
Одноконтактний дизайн полегшує і еконо-
мить енергію, з пам'яттю.

Легка
заміна фільтрів

В стандартному контролері від компанії 
MYCOND, відображається відповідними 
значаками , час використання і час 
коли необхідно замінити фільтр.
Фільтр необхідно замінити після 2000 
годин роботи осушувача.

Ефективний теплообмінник з 
внутрішньою різьбою

Високоефективні 
компресори

В осушувачах MYCOND використовуються 
високоефективні компресори відомих брендів, 
таких як Hitachi, Daikin, Copeland та інші.
Розроблені з високою ефективністю в сфері 
осушення. 
Компресори  підібрані з урахуванням всіх 
показників єфективності та надійності для 
кожного типорозміру лінійки осушувачів 
MSHA(С)
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MYCOND LIMITED

Percey Street 5      Suite      W1T1DG 
Fitzrovia      London      England      
United Kingdom

Tel. +44 20 37696600

АБСОРБЦІЙНІ
ОСУШУВАЧІ

ОСУШУВАЧІ
ПРИХОВАНОГО

МОНТАЖУ  

ДИЗАЙНЕРСЬКІ 
НАСІТННІ 

ОСУШУВАЧІ

ОСУШУВАЧІ
З РЕКУПЕРАТОРОМ

ВЕЛИКОЮ 
ПОТУЖНОСТІ

СТАЦІОНАРНІ
ОСУШУВАЧІ

ВЕЛИКОЇ 
ПОТУЖНОСТІ

ВЕРТИКАЛЬНІ
ПРИСТІННІ

ОСУШУВАЧІ


	Технические
	Table 1 (2)
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница

	Пустая страница
	Пустая страница
	LUKO Deisscant 2018-1.pdf
	Технические
	Table 1 (2)
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница


	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница



