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Ešte ani nevyschol atrament na písmenách
vlaňajšieho vianočného príhovoru, a už, tak
trochu ironicky, môžeme zahlásiť, že nadišiel
čas na vianočný príhovor, ktorému zákonite
patria aj nové Vianoce. Ten čas letí ...
Žeby, čo rok, to ten čas medzi príhovormi?
Áno, s patričnou dávkou egoizmu to platí. V
živote našich novín, MICROWELL info, to
platí dvojnásobne. Veď tie tohtoročné Vianoce
sú už jubilejné dvadsiate. „Twenty, Zwanzig,
Igosi (GR).
Vážení priatelia, v búrlivej súčasnosti táto
nemennosť má stále vyššiu cenu. Má chuť
istoty, úspešnosti, tradičnosti a z nich
vyvierajúcej hrdosti. Tieto noviny považujem
za blikajúci informačný signál, za malé zelené
svetielko, ktoré cestou prerazí cez hlbokú tmu
a ako slniečko sa roztvorí na vašich
pracovných stoloch.

Bazénové odvlhčovače Microwell........................14-15
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Vážení priatelia,
v mene tvorcov týchto novín, čo sú všetci
pracovníci spoločnosti MICROWELL, mi
dovoľte, aby som Vám zaprial krásne
Vianoce, v kľude, v mieri a v pokore.

Ing. Tibor Kovács
riaditeľ

NIVOPRESS N - ponorné hydrostatické snímače hladiny
Pre čistú a odpadovú vodu
Káblové ponorné hydrostatické vysielače hladiny
NIVOPRESS N sú navrhnuté na meranie hladiny čistých
alebo znečistených kvapalín. Tlakový senzor v spodnej
časti sondy meria súčet hodnoty hydrostatického tlaku
(Phydro) stĺpca kvapaliny nad senzorom a atmosférického
tlaku (Patm). Vzduch s atmosférickým tlakom je privedený
na senzor pomocou hadičky (kapiláry) vybavenej filtrom
vlhkosti, ktorý zabraňuje prístupu nežiadúcej vlhkosti na
elektroniku. Hodnota atmosférického tlaku sa potom
odčíta od nameranej hodnoty tlaku čím dostaneme
hodnotu hydrostatického tlaku, ktorá je úmerná výške
stĺpca kvapaliny (h).

NZ/ND

NIVOPRESS N
PRE ČISTÚ A ODPADOVÚ VODU

NC

NP/NK +
NAW-104

Elektronika prekonvertuje signál zo senzora na výstupný
signál. Ak sa požaduje aj meranie teploty média, je k
dispozícii kombinovaný vysielač (meria tlak aj teplotu
zároveň). Na inštaláciu a zapojenie je k dispozícii široký
výber príslušenstva. Na sondu je možné priskrutkovať
adaptér do znečistenej vody (pracujúci na princípe
„potapačského zvona“), ktorý zamedzuje priamemu
kontaktu senzora s kontaminovaným médiom.

MICROWELL INFO JESEŇ/ZIMA 2015

3

NIVOPRESS N - ponorné hydrostatické snímače hladiny

Okrem bežného materiálu kábla PUR si je možné vybrať
aj materiál FEP, ktorý sa stal kvôli svojim pozitívnym
vlastnostiam veľmi populárny. FEP kábel (druh teflónu)
je o niečo menej flexibilný než kábel z PUR (polyuretánu), pričom hlavnou výhodou je jeho chemická
odolnosť.
Čo sa týka komunikácie s týmito vysielačmi, je možná
pomocou HART protokolu. Pomocou voľne dostupného
softvéru EView2 je možné cez rozhranie jednoducho
zmeniť niektoré nastavenia vysielača, rovnako ako
všetkých ostatných vysielačov Nivelco schopných
komunikovať cez HART protokol.

NIVOPRESS N s plastovým krytom

NOVÝ

NAW-104, NAW-107, NAZ-103 - adaptéry pre odpadovú
vodu, materiál nerez 1.4571 alebo plast POM. Pri typoch NP/
NK/NB sa umiestňujú namiesto krytky, ktorá chráni membránu.
Pri type NZ/ND sa skrutkuje na sondu. Vrstva vzduchu pod
adaptérom zamedzuje priamemu styku média s membránou,
čím ju chráni.
NAA-209 - svorka na uchytenie kábla
OVP-22/33 - prepäťová ochrana s krytím IP54 do
vonkajšieho prostredia pre použitie
v prúdovej slučke
OVP-32/33 - prepäťová ochrana s krytím IP20 do
vnútorného prostredia pre použitie
v prúdovej slučke
SAT-304-0 - HART-USB modem
SAK-305-2 - HART-USB/RS485 modem
SAK-305-6 - HART-USB/RS485 modem / Ex ia

NIVELCO rozšírilo populárny ponorný hydrostatický
snímač hladiny NIVOPRESS N o prevedenie s celoplastovým krytom a keramickou membránou.
Plastový kryt vyrobený z materiálu POM a keramická
membrána umožňuje použitie snímača na aplikácie so
zvýšeným obsahom chemických látok, ktoré by
nehrdzavejúcu oceľ korodovali. Priemer snímača
nepresahuje 24 mm, takže ho je podľa potreby možné
aplikovať do trubice. Kábel je na výber z materiálov PUR
alebo FEP.

NAA-101 / NAA-102

NAA-105

NB/NG

Príslušenstvá
NAA-101 - krabica so svorkovnicou s prípojkou pre kapiláru
NAA-102 - krabica s prepäťovou ochranou a svorkovnicou
s prípojkou pre kapiláru
NAA-105 svorka pre uchytenie kábla so závitom 1½"BSP
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NAA-209

NIVOPRESS N - ponorné hydrostatické snímače hladiny
NIVOPRESS N s MultiCONTom
MultiCONT umožňuje pripojenie max. 15 ne-Ex
snímačov alebo 4 Ex snímačov s HART komunikáciou.
Digitálne informácie zo snímačov sú spracované,
zobrazené a pokiaľ treba, tak aj prenesené pomocou
rozhrania RS485 na PC. Jednotka MultiCONT ďalej
umožňuje diaľkové programovanie. Vizualizáciu je
možné uskutočniť softvérom NIVISION.
OVP-32/33
IN1 (C); IN2 (D); Out1 (F); Out2 (E); A,B,H,G=

OVP-22/33

NIVOPRESS N v systéme s PC
Prístroj s komunikáciou HART je možné pripojiť k PC
pomocou UNICOMM HART-USB modemu. Max. 15
štandardných (ne-Ex) snímačov je možné pripojiť na
jednu HART linku. Pomocou HART komunikácie sa
zobrazujú namerané hodnoty a programujú pripojené
prístroje. K tomu sa používa konfiguračný softvér
EView2.

Aplikácie
č Meranie hladiny kvapalín
č Ochrana čerpadiel v šachtách
č Závitové ponorné pripojenie
s IP68 pre aplikácie s rizikom
zatopenia
č Pre čisté alebo mierne
znečistené kvapaliny
č Pre odpadovú vodu
č Ochrana čerpadiel pred chodom
na sucho
č Riadenie čerpadla

A: NIVOPRESS NZ
B: NIVOPRESS D
C: NIVOPRESS NP
D: NIVOPRESS NB
E: NIVOPRESS ND
F: NIVOPRESS NP
+ NAW-104
G: NIVOPRESS NK
H: NIVOPRESS NC

ČISTÁ VODA

C

SLANÁ VODA

ODPADOVÁ VODA

KAL

NIVOPRESS N

H
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OPTISONIC 7300 Biogas

O

N

Ultrazvukový prietokomer
pre meranie prietoku bioplynu
OPTISONIC 7300 Biogas je 2-kanálový ultrazvukový
prietokomer určený pre meranie prietoku bioplynu s
maximálnou spoľahlivosťou, presnosťou a dlhodobou
životnosťou. Bioplyn je známy ako plyn s dosť
problematickým meraním jeho množstva. Vďaka novej
konštrukcii titánových senzorov a inovatívnemu
spracovaniu signálov OPTISONIC 7300 Biogas je
schopný presne a spoľahlivo merať množstvo bioplynu s
presnosťou lepšou ako 1%. Popritom výsledok merania
nie je ovplyvnený zmenami obsahu metánu resp. vyšším
obsahom CO2 v bioplyne.

OPTISONIC 7300 Biogas
Hlavné charakteristiky
č Spoľahlivé meranie suchého aj mokrého
(nasýteného) bioplynu
č Možnosť prepočítania prietoku na štandardizované
parametre
č Meranie obsahu metánu
č Konštrukcia odolná korozívnym zložkám plynu
č Veľkosť snímača
DN50 ÷ DN200
č Rozsah merania
0,3 ÷ 30 m/s
č Kompaktné alebo oddelené prevedenie
č ATEX prevedenie

UFM 530 HT

UFM 3030 C

Robustný 2-kanálový vysokoteplotný
ultrazvukový prietokomer pre kvapaliny

Univerzálny 3-kanálový
ultrazvukový prietokomer
pre kvapaliny

OPTISONIC 3400 C
OPTISONIC 6300 W
Príložný ultrazvukový prietokomer
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3-kanálový ultrazvukový prietokomer
aj pre vysokoviskózne kvapaliny

OPTISONIC 6300 P
Prenosný príložný ultrazvukový
prietokomer
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K
N
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O
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OPTIMASS MFC 400
NOVÝ prevodník signálu pre
hmotnostné prietokomery
Krohne OPTIMASS
Krohne prichádza na trh s novým, mimoriadne
výkonným prevodníkom signálu pre hmotnostné
prietokomery OPTIMASS. Prietokomery OPTIMASS s
novým prevodníkom signálu MFC 400 sú určené pre
veľmi presné meranie prietoku kvapalín a plynov, jedno
aj viaczložkových médií aj pri veľmi vysokých (+400 °C)
resp. veľmi nízkych (-200°C) teplotách. Vďaka
sofistikovanej technológii digitálneho spracovania
signálu poskytuje vysoko stabilné a presné meranie
prietoku, hustoty a teploty. Vďaka vysokému výkonu a
technológii EGM je prietokomerom s týmto typom
elektroniky možné merať kvapalné médiá aj s veľmi
vysokým obsahom plynných častíc. Nový typ prevodníka
signálu je možné dodať so všetkými typmi snímačov
OPTIMASS.

OPTIMASS 1400

Hlavné charakteristiky
č Vysoko výkonný prevodník signálu
č Rôzne varianty výstupov
č Pokročilé diagnostické funkcie podľa NE107
č EGM (Entrained Gas Management) funkcia
pre meranie médií s vysokým obsahom plynu
č Vynikajúca dlhodobá stabilita až do 100%
č Záložná kópia dát zo snímača
č Presnosť merania: 0,1%, 0,05%
č Oddelené prevedenie až s 20 m prepojovacím
káblom
č Podporuje HART® 7
č ATEX prevedenie

MFC400F

03/2015

OPTIMASS
6400

Remote Junction Box

06/2012

OPTIMASS 7400
09/2015

OPTIMASS 3400
Q1/2016

OPTIMASS 2400
03/2014
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VA40/WIM
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Plavákový prietokomer so skleneným
meracím kónusom s prevodníkom
signálu 4-20 mA
Jedným z najrozšírenejších typov prietokomerov pre
meranie prietoku sú plavákové prietokomery.
Plavákové prietokomery sa vyrábajú v prevedení so
skleneným alebo nerezovým meracím kónusom, v
ktorom sa pohybuje plavák. Sú vhodné pre meranie
prietoku čistých plynných alebo kvapalných médií.
Prietokomery môžu byť vybavené limitným kontaktom
(max. 2ks) pre signalizáciu limitných prietokov. Verzie s
nerezovým meracím kónusom bolo možné doplniť o
prevodník signálu 4-20 mA, čo však nebolo možné u
sklenených meracích kónusov. Tento stav sa zmenil
príchodom novej verzie prietokomera VA40/WIM
vybaveného prevodníkom signálu 4-20 mA.

Hlavné charakteristiky

NOVÝ
VA40/WIM
ignálu
prevodník s
4-20 mA

č Meranie prietoku plynov aj kvapalín
č Miestna indikácia bez potreby napájania
č Meranie prietoku od 0,05 l/h
č Vhodné pre meranie aj pri nízkych prevádzkových
tlakoch
č Modulárna konštrukcia - jednoduchá výmena dielov
č Výstup: 4-20 mA, 2-vodičový
č ATEX certifikát

VA40
DK46, 47, 48, 800
Malé plavákové prietokomery
so skleneným kónusom
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Plavákové prietokomery
na meranie prietoku
kvapalín a plynov

Digitálny tlakomer pre bežné použitie v priemysle
Model DG-10

DG-10

DG-10 je robustný, precízny miestny tlakomer s
displejom. Odolné puzdro z nerez ocele a nezávislé
napájanie pomocou batérie umožňuje jeho flexibilné
použitie v širokom rozsahu aplikácií. Pre presné a rýchle
odčítanie tlaku je ideálnym riešením miestny digitálny
tlakomer. Integrovaný digitálny indikátor na displeji spolu
s funkciou, zaznamenávaním min./max. hodnoty,
umožňuje efektívnu analýzu meraného tlaku.
Štandardné a rozšírené modely sú DG-10-S a DG-10-E.
Pre podmienky so zlou viditeľnosťou je k dispozícii
vylepšený model DG-10-E s podsvietením a otáčateľným puzdrom, dovoľujúci jeho optimalizáciu na
lokálne podmienky. Už štandardný model DG-10-S
umožňuje užívateľovi jednoducho prepínať medzi
medzinárodne najviac používanými meracími
jednotkami: bar, psi a MPa, kPA.
Osvedčená meracia technológia. Senzory vyrobené
vo fy WIKA sú už dlhodobo zárukou veľkej presnosti,
dlhodobej stability a opakovateľnosti v meraní tlaku v
priemysle. Používa sa najvhodnejšia senzorová
technológia - tenký kovový film alebo keramická
membrána v závislosti od každej aplikácie a meracieho
rozsahu.

Rozmery

Použitie
č
č
č
č

Strojárenstvo
Hydraulika/pneumatika
Čerpadlá/kompresory
Servis

Hlavné charakteristiky
č
č
č
č
č

Tlakové rozsahy: 0…2 bar až 0…600 bar
Zobrazovacia presnosť: 0,5 % ± 1 číslica
Procesné pripojenie: G ¼ DIN3852-E, ¼ NPT a iné
Puzdro: nerez oceľ, nominálna veľkosť 80 mm
Napájanie: 2 x 1,5 V batéria AA

www.microwell.sk
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Nový typ tlakomera PGT23.100, PGT23.160

O

N

PGT23.100, PGT23.160
Fy WIKA uviedla na trh cenovo výhodné tlakomery s
analógovým výstupom. Nový výrobok sa môže používať
v širokej oblasti merania a regulácie. Veľká výhoda je, že
meranú veličinu môžeme odčítať na miestnom
tlakomery a analógový výstup je priamo úmerný meranej
hodnote tlaku. Pôvodný výrobok sa skladal z
celonerezového tlakomera 232.50.100 a vysielača
89x.34. Nové označenie prístroja je: PGT23.100,
PGT23.160.

PGT23.100

Pripojenie kábla
Hlavné charakteristiky

Rozmery
Štandardná verzia

www.microwell.sk
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č Meracie rozsahy: -1 až 1000 bar
(štandardné rozsahy)
č Meracie hodnoty: bar, MPa, kPa
č Celonerezový tlakomer EN837/1 (232.30.xx)
č Merací systém: nerez, pripadne 316L, Monel
č Pripojenie: spodné G½ štandard, M20×1,5, ½NPT,
prípadne odeľovacie čidlo
č Trieda presnosti: 1
č Puzdro prístroja: nerez oceľ
č Krytie: IP65
č Priemer ukazovateľa: NS100, NS160,
možnosť aj NS 063!
č Bezpečnostné sklo
č Montáž do panela
č Možnosť kvapalinového tlmenia: glycerín,
silikónový olej
č Analógový výstup: 4÷20 mA, 0...10 V
č Napájacie napätie: 14÷30V DC
č Prevedenia: ATEX Ex II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6
č Teplota média: -40...+100°C
č Teplota okolia: -40...+80°C
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XgardIQ - nový univerzálny detektor plynov fy CROWCON

O

N

Detektor XgardIQ
XgardIQ je nový inteligentný univerzálny detektor
plynov, ktorý je kompatibilný so širokou škálou senzorov
fy Crowcon, či už na detekciu kyslíka, horľavých alebo
toxických plynov. S analógovým výstupom 4-20 mA a
signálnym výstupom cez RS485 Modbus ako štandard,
XgardIQ je v opcii k dispozícii s relé výstupmi (alarm,
porucha) a HART komunikáciou. Hlavica z nehrdzavejúcej ocele 316 je k dispozícii s tromi káblovými
vstupmi M20 alebo 1/2"NPT.

Jednoduchá a bezpečná manipulácia
č OLED displej - jasný číry displej zobrazujúci
koncentráciu detegovaného plynu
a stav detektora, ktoré sú dobre
viditeľné aj v tmavom prostredí
č Neintruzívna kalibrácia
- nulovanie a kalibrácia sa
vykonávajú pomocou
displeja a tlačidiel, bez
potreby špeciálneho
povolenia na prácu alebo
akýchkoľvek špeciálnych
nástrojov
č Indikácia „Positive Safety“
- jednoduchým pohľadom na
prístroj je možné zistiť, či prístroj
funguje bezpečne
č Záznamník udalostí - ukladajú sa
všetky alarmy, poruchy a údržbové
činnosti

Spoľahlivosť
č Funkcie testovania Smart Bump a Speedy Bump
umožňujú jednoducho a rýchlo testovať testovacím
plynom funkčnosť senzora. Proces je automatizovaný a poskytuje pripomienku o dátume nasledujúceho
nárazového testu.
č Upozornenie na potrebu kalibrácie oznamuje
dátum nasledujúcej kalibrácie, ktorou sa vykoná
kontrola funkčnosti senzorov a zaručí presné
detegovanie koncentrácie cieľového plynu.

XgardIQ

Jednoduchá inštalácia a údržba
č Univerzálny vysielač - spoločný vysielač pre
celý rozsah senzorov fy Crowcon
č Moduly senzorov typu Hot-swap - senzory je
možné jednoducho jednoručne vymeniť bez
potreby použiť akýkoľvek nástroj a bez
špeciálneho povolenia na prácu
č Funkcia Auto-sense - automatická detekcia
a prispôsobenie sa pasívnemu/aktívnemu
riadiacemu systému 4-20 mA, čím sa
eliminuje riziko nesprávneho nastavenia
vysielača
č Funkcia Auto-configure - detekcia zasunutého
modulu senzora a nahratie prislúchajúcich údajov
(typ plynu, rozsah, jednotky, alarmy)

www.microwell.sk

Univerzálny fixný detektor
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T4 - najnovší prenosný osobný detektor plynov fy CROWCON

O

N

Detektor T4
T4 je najnovší osobný prenosný
detektor fy Crowcon detegujúci
4 štandardné druhy plynov:

č oxid uhoľnatý
č sírovodík
č horľavé plyny
č kyslík
Prístroj je robustný, nevyžaduje veľa údržby a
jednoducho sa ovláda pomocou jediného tlačidla hoci aj
v rukaviciach. Jednoduché intuitívne menu umožňuje
používanie detektora s minimálnym zaškolením.
Je to doteraz najodolnejší prenosný detektor od firmy
Crowcon. Odolný dizajn zahrňuje integrované gumené
puzdro ako štandard. Ako opciu je možné objednať
násuvnú krytku proti prachu, ktorú je možné hocikedy
jednoducho odopnúť a nahradiť. Chráni vstupy na všetky
senzory i v tom najprašnejšom prostredí. Prístroj prešiel
skúškami, kde vydržal pády z výšky 4m na betónový
povrch bez ujmy. Mechanické krytie prístroja je
IP65/IP67 a je certifikovaný podľa ATEX Ex II 1 G Ex ia
IIC T4 Ga Tamb -20°C to +55°C, čím je vhodný na
nepretržitú prevádzku i v tých najnáročnejších priemyselných prostrediach.
Detektor T4 ešte okrem toho disponuje širokým
rozsahom zaujímavých vlastností, ktoré umožňujú jeho
každodenné jednoduché a bezpečné použitie.

Výdrž batérie
24 hodín
Batéria s takouto výdržou umožňuje používať
tento detektor dlhšie
alebo viaceré zmeny
bez potreby dobitia.
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Príslušenstvo
č rôzne druhy nabíjačiek
č softvér Portables Pro, pomocou ktorého je možné
meniť isté nastavenia a vyčítať dáta zo záznamníka
údajov a udalostí
č násuvné prachové filtre, ktoré slúžia na prídavnú
ochranu senzorov v extrémnych prašných
prostrediach
č zariadenie I-Test, ktorý
slúži na jednoduché
vykonávanie kalibračných
kontrol, nárazových (bump)
testov a manažovanie
väčšieho počtu detektorov

Osobný prenosný detektor T4

Klimatizačné jednotky MIDEA
Jednoduchý, sympatický dizajn, kvalitný
výkon, spoľahlivosť, dlhá životnosť, nízka
hlučnosť, nastaviteľný nočný režim a
ďalšie užitočné funkcie Vám ponúka
klimatizačná technika zn. MIDEA.

zabudované WIFI ovládanie

Prevedenia klimatizačných
zariadení MIDEA
č nástenné klimatizačné jednotky
č kazetové klimatizačné jednotky
č kanálové klimatizačné jednotky
č podstropné a parapetné klimatizačné jednotky
č mobilné klimatizačné jednotky
č MULTI split zariadenia
č rekuperačné vetracie jednotky

Mission split
Vďaka WIFI modulu Midea sa dajú jednotky ovládať
pomocou smartfónov.

0903 413 764
0902 422 422

www.microwell.sk
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Bazénové odvlhčovače Microwell
microLIGHT
- nová dimenzia kontroly vlhkosti
Spoločnosť Microwell, s.r.o. patrí k svetovej špičke v
inovácii bazénových odvlhčovačov a tepelných
čerpadiel. V roku 2014 priniesla na trh snáď najväčší hit
posledných rokov - ochrancu bazéna microLIGHT.

Výborná optická indikácia aktuálneho
stavu mikroklímy v bazénovej hale !

microLIGHT

svetová novinka

nízka vlhkosť

Ochranca bazéna microLIGHT je unikátna technológia,
ktorá vytvára príjemné odtiene okolo odvlhčovača. Je
založená na najnovšej technológii prenosu hodnôt
relatívnej vlhkosti do multiLED svetelného systému. LED
pás svieti z vrchnej zadnej časti odvlhčovača na stenu.
Farba automaticky odráža aktuálnu relatívnu vlhkosť v
reálnom čase a kontinuálne robí prechody medzi
modrou, zelenou a červenou.
Zelená farba, podobne ako semafór, znamená, že
všetko je v poriadku. Po zelenej nasleduje žltá a neskôr
červená. V bazénovej hale žltá znamená, že vlhkosť
stúpa. Červená signalizuje, že vlhkosť je už nad
únosnou hranicou. Je to výborná optická indikácia
aktuálneho stavu mikroklímy v bazénovej hale.

OK

vysoká vlhkosť

Modré podsvietenie odvlhčovača signalizuje, že vlhkosť
je nižšia, ako je potrebné. Táto signalizácia pomáha
majiteľom šetriť prevádzkové náklady na bazén, pretože
modrou farbou zariadenie hovorí, že vlhkosť je už veľmi
nízka a ďalšia prevádzka odvlhčovača momentálne nie
je potrebná a ekonomicky efektívna.
Zelenú farbu budete vidieť najčastejšie. Navodzuje
príjemné pocity kľudu, harmónie, pokoja či oddychu.
Zelená je farbou prírody a zdravých produktov. A
microLIGHT je skutočne zdravým produktom.
Vďaka nemu bude vaše bazénové prostredie
skutočne zdravé a stvorené pre oddych, ktorý si plne
zaslúžite.

www.odvlhcovac.sk
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Bazénové odvlhčovače Microwell
Odvlhčovanie bazénových hál
odvlhčovačmi rady DRY
Vnútorný bazén, ktorý Vám umožňuje okúpať sa
kedykoľvek počas roka, bezpochyby potrebuje
BAZÉNOVÝ ODVLČOVAČ. Vo všeobecnosti je známe,
že bazén kontinuálne vyparuje značné množstvá vody
do jeho okolia. Pokiaľ toto nadmerné vlhko nie je pod
dohľadom, zvyšuje sa úroveň relatívnej vlhkosti vzduchu
v bazénovej hale. V prípade, že sa vlhkosť dostane nad
70% a nie je regulovaná, začína negatívne pôsobiť na
všetky prítomné kovové a drevené časti, steny a omietky.
Následkom trvalej vlhkosti sa na týchto konštrukciách
začnú intenzívne množiť baktérie, spóry a plesne.
Vzniká nepríjemný pocit dusna, spojený s vyšším rizikom
vzniku srdcovo-cievnych príhod, respiračných a kožných
ochorení. K tomu dochádza z dôvodu obmedzenej
funkcie pokožky potiť sa v priestoroch s vlhkým
nasýteným vzduchom. Pokožka nemôže ďalej dýchať
a vylučovať toxíny vznikajúce z činnosti ľudského
metabolizmu a vznikajú zmienené zdravotné problémy.
Spoločnosť Microwell vyrába bazénové odvlhčovače,
ktoré dokážu DRŽAŤ VLHKOSŤ POD KONTROLOU v
bazénovej hale, čím Vám chránia Vaše zdravie a Váš
nehnuteľný majetok.
Modely DRY 300 a 500
Najnižšia séria modelov DRY 300 a 500 je určená
pre malé bazénové haly alebo miestnosti s vírivkou
pri rodinných domoch. Najžiadanejším modelom je
DRY 500.
Modely DRY 800 a 1200
Modely DRY800 a DRY1200 sú vlajkové lode
spoločnosti a dosahujú až 120 litrov odvlhčovacieho
výkonu za jeden deň. Sú určené pre stredne veľké
bazénové haly vo wellness hoteloch a masážno-relaxačných centrách. Pri ich výrobe sa využíva
najnovší technologický a technický
know-how v oblasti kontroly
vlhkosti.

DRY 500 DUCT

PRE TICHÉ, SPOĽAHLIVÉ A EFEKTÍVNE RIEŠENIE
VLHKOSTI VZDUCHU V BAZÉNOVEJ HALE.
Model DRY 500/800/1200 DUCT
Čoraz viac zákazníkov uvažuje o potrebe kontroly
vlhkosti už pri projekte bazénovej haly. Na tieto
požiadavky zareagovala aj firma Microwell a ponúkla
vynikajúce riešenie, najprv vo forme kanálového
odvlhčovača DRY 500 DUCT. Neskôr produktový rad
rozšírila o výkonnejšie kanálové bazénové odvlhčovače
DRY 800 DUCT a DRY1200 DUCT. Poskytujú plnú
kontrolu bazénového mikroprostredia monitorovaním a
kontrolou aktuálnej vlhkosti a teploty vzduchu. Sú
vhodné pre bazény do 80 m2 (DRY 800 DUCT) alebo pre
bazény do 110 m2 (DRY 1200 DUCT), wellness či výrivky.
Vďaka vysokému prietoku vzduchu a externému
tlakovému výkonu zabezpečujú potrebnú cirkuláciu
vzduchu prostredníctvom vzduchového potrubia.
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Prajeme Vá m krá sne prežitie vianočných
sviatkov, príjemnú atmosféru v kruhu blízkych,
šťastie a lásku po celý Nový rok 2016!
Ď akujeme za spoluprácu.

kolektív Microwell s.r.o.
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