
Desumidificadores

DH

Função

O DH720 é um desumidificador que funciona de acordo com o princípio de 

condensação.

O ar húmido do compartimento é encaminhado, com a ajuda do ventilador, para o interior 

do equipamento fazendo-o passar pelo evaporador. O ar, ao passar pelo evaporador, é 

arrefecido abaixo do ponto de orvalho e condensa. A água é então recolhida num 

tabuleiro de condensados e encaminhada para um tanque de condensados.

O ar seco, mas frio, passa posteriormente pelo condensador onde irá ser ligeiramente 

aquecido pela energia libertada pelo funcionamento do compressor, antes de voltar a 

ser introduzido no compartimento.

Características
• Desenho moderno e atrativo

• Compacto, fácil de o dissimular

• Leve, fácil de transportar

• Muito silencioso

• Fácil de operar

• Higróstato interno de série

• Indicador luminoso de tanque de condensados cheio

• Lâmpada UV, elimina bactérias e germes

• Painel de controlo eletrónico

DH720

Aplicações:

• Compartimentos
domésticos

• Bibliotecas domésticas

• Caves

• Lavandarias domésticas
e salas de secar roupa

• Salas de artigos de
coleção

• Pequenas galerias

• Despensas

DH720

Características DH720

Gama de funcionamento - Humidade HR 35 - 95

Gama de funcionamento - Temperatura ºC 5 - 32

Capacidade de desumidificação
(30ºC / 80%HR)

l/24h 20

Caudal de ar m/h 150

Alimentação eléctrica V/Hz 230/50

Potência máxima kW 0,39

Fluído frigorigéneo R134a

Nível ruído (1 metro) dB(A) 48

Peso Kg 11

Dimensões mm 340x210x570

Volume aconselhado do compartimento m 50

Capacidade do depósito de condensados l 5
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Delegação de Lisboa 
Tel: 219 151 792 
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz 
Tel: 21 925 00 28 
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais
Rua Francisco Ribeirinho, 28
Centro  Empresarial Abrunheira – Escritório 11            
Abrunheira 2710-736 Sintra 
www.megaclima.pt

Tel:219 253 300       
geral@megaclima.pt

30 Anos na climatização e tratamento de ar 
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