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W razie pytań dotyczących osuszacza powietrza firmy KAUT warto znać typ danego urządzenia, 
jego numer seryjny oraz datę dostawy. 
 
Proszę wpisać typ i numer seryjny osuszacza powietrza podane na tabliczce znamionowej 
oraz datę dostawy: 
 

Typ: 
 

Numer seryjny: 
 

Data dostawy: 
 

Firma montażowa: Tel.: 
  

https://wszystkodobasenow.pl/osuszacz-basenowy-kaut

https://wszystkodobasenow.pl/osuszacz-basenowy-kaut
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1. Opis działania 
Standardowe urządzenia 
Wentylator zapewnia stały przepływ powietrza, które najpierw przechodzi przez zimną stronę 
urządzenia (parownik), potem przez ciepłą (skraplacz), a na koniec dochodzi do urządzenia 
chłodniczego. Właściwy proces osuszania następuje w wyniku schłodzenia powietrza, gdy para 
wodna osadza się w postaci kondensatu na zimnej powierzchni parownika. Kondensat się 
skrapla i jest odprowadzany.  
W ten sposób osuszone powietrze zostaje ogrzane w skraplaczu, aby następnie zostać 
wyprowadzone do pomieszczenia suchsze i cieplejsze. Pracą osuszacza steruje higrostat, który 
w zależności od stopnia wilgoci automatycznie go włącza i wyłącza.  
Specyfika osuszania powietrza wg zasady kondensacji polega na tym, że energia zawarta w 
wilgoci zostaje przekształcona w odczuwalne ciepło, które jako „produkt uboczny” przyczynia się 
do bezpłatnego ogrzewania pomieszczenia - jest to tzw. rekuperacja ciepła. 
 
Urządzenia z system odszronienia - wersja specjalna „T” 
Gdy temperatura w pomieszczeniu spada poniżej ok. 20°C, na zimnej stronie urządzenia 
powstaje nie tylko kondensat, ale również szron, który negatywnie wpływa na wymiennik ciepła, 
w wyniku czego utrudniony jest przepływ powietrza i osłabione działanie urządzenia. W razie 
potrzeby wbudowany system odszronienia usuwa szron na parowniku i umożliwia proces 
osuszania przy maks. temperaturze +5°C.  
 
Urządzenia z grzałką PWW - wersja specjalna „PH”  
Wbudowana grzałka spełnia funkcję dodatkowego grzejnika i podłącza się ją do dopływu i 
odpływu centralnego ogrzewania. Temperaturę ustawia termostat pokojowy (zamontowany na 
miejscu), który otwiera i zamyka wbudowany zawór regulujący.  
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2. Montaż 
 
Montaż opisany w rozdziale 2 i 4 powinien przeprowadzić wykwalifikowany monter.  
 
2.1 Pozycja  
 
Przy wyborze miejsca instalacji osuszaczy powietrza 3025 i 5025 należy w celu zapewnienia ich 
sprawnego działaniach uwzględnić następujące kryteria: 
 

 zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza  
 

 urządzenie musi być prawidłowo wypoziomowane w pionie i poziomie  
 

 odstęp do stropu powinien wynosić min. 200 mm  
 

 na potrzeby montażu i serwisowania odstęp między osuszaczem a innymi obiektami powinien 
wynosić min. 200 mm  

 

 osuszacz można zamontować na ścianie, pod warunkiem, że jest solidna i posiada 
odpowiednią nośność (nie nadają się do tego ściany z drewnianą okładziną)  

 

 w wytycznych VDI 2089 podane są wymagane odstępy do krawędzi niecki basenowej; w 
przypadku mniejszych basenów wartości te mogą być mniejsze. Osuszacz powietrza należy 
zamontować/ustawić w taki sposób, aby osoby przebywające w wodzie nie mogły go 
dosięgnąć.  

 
 
 

Schem. 1: Obowiązujące odstępy 
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2.2 Osuszacz powietrza w wersji stojącej 
 
Osuszacz powietrza dostarczany jest z przykręconą nóżką, dzięki czemu można go natychmiast 
rozstawić bez konieczności składania urządzenia. 
Wkręcane nóżki można regulować na wysokość. 
Wypoziomować urządzenie w pionie i poziomie. 

 
2.3 Osuszacz powietrza w wersji wiszącej 
 
Na drewnianej palecie znajdują się dwa uchwyty profilowe. Krótszy z nich należy przykręcić z tyłu 
urządzenia. Zagięcia powinny być u góry. Po usunięciu zaślepek widoczny jest gwint wewnętrzny 
na śruby mocujące. 
 
Drugą szynę (uchwyt ścienny) należy przykręcić poziomo w wybranym miejscu za pomocą 
kołków. 
 
Teraz należy zawiesić osuszacz powietrza za profil szynowy w uchwycie ściennym. 
Zwrócić uwagę na stabilne osadzenie urządzenia. 
 
Odkręcić nóżki. Po usunięciu zatyczek z tworzywa sztucznego znajdujących się na spodzie 
widoczne są śruby, które należy odkręcić. 
 
 

 
 
 
 

Schem. 2: Montaż ścienny 
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2.4 Króciec do skroplin 
 
Króciec do skroplin można zamontować po prawej, po lewej stronie albo z tyłu. Aby go 
zamocować, należy najpierw zdjąć obudowę. W tym celu należy odkręcić śruby znajdujące się na 
elementach bocznych. Skapnik można razem z króćcem przekręcić w wybraną stronę. Nacięte 
miejsce w obudowie należy wyłamać i zamontować przepust na wąż, przez który należy 
poprowadzić wąż spustowy (19/16 mm). 
 

 
 

Schem. 3: Demontaż obudowy 
 

 
 
 
 

Schem. 4: Pozycja przepustu na wąż 
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2.5 Ustawienie lameli powietrznych 
 
Jeśli osuszacz powietrza montowany lub ustawiany jest nisko przy ścianie, kratkę wentylacyjną 
należy umieścić w taki sposób, aby powietrze odprowadzane było do góry. 
W przypadku zamontowania osuszacza wysoko na ścianie, strumień powietrza powinien być 
skierowany na płasko. 
W razie potrzeby kratkę można przekręcić (gdy obudowa jest zdemontowana). Dostęp do 
uchwytów możliwy jest od wewnętrznej strony obudowy. 
 
2.6 Podłączenie elektryczne 
 
Urządzenie należy podłączyć zgodnie z aktualnymi przepisami VDE. Przewód elektryczny należy 
koniecznie wyposażyć w wyłącznik ochronny prądowy 30mA/30ms. Przepust kablowy można 
wykonać po prawej, lewej stronie albo od tyłu (patrz rysunek powyżej). 
Złącze śrubowe do kabli dołączone jest do zestawu. 
Urządzenie należy podłączyć zgodnie z dyrektywą EMC 2004/108/WE. 
Zaciski przyłączeniowe znajdują się po prawej stronie za osłoną, na dole urządzenia. Pod tą 
osłoną znajduje się również włącznik dmuchawy z następującą możliwością regulacji: 
 
• „fan continuous“: tryb ciągły wentylatora 
• „fan cycle“: tryb, w którym higrostat automatycznie włącza i wyłącza wentylator 
 
Tryb „fan cycle” przydaje się przede wszystkim w przypadku krytych basenów i umożliwia 
zmniejszenie zużycia energii. Wahania wilgotności powietrza zwiększają się jedynie nieznacznie. 
Podczas montażu lub uruchomienia osuszacza basenowego należy ustawić wybrany tryb za 
pomocą włącznika dmuchawy. 
Proszę zapytać użytkownika, jaki tryb ma zostać uruchomiony. 
 
Po zamontowaniu króćca do skroplin i wykonaniu podłączenia elektrycznego, należy ponownie 
zamontować obudowę. 
Osuszacz powietrza jest teraz gotowy do pracy. 

 
 
 
Schem. 5: Pozycja przepustów kablowych i zacisków przyłączeniowych 

 
 
 

Uwaga! 

Usunąć zabezpieczenie transportowe (papa) przy sprężarce! 
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3. Instrukcja obsługi 
 
Aby rozpocząć obsługę osuszacza powietrza, wystarczy jedynie ustawić wybraną wartość 
wilgotności na higrostacie. 
Przycisk nastawczy higrostatu znajduje się na dole, po prawej stronie urządzenia. 
Ustawić wybraną wartość. 
Gdy wilgotność powierza w pomieszczeniu przekroczyła ustawioną wartość, włącza się osuszacz 
powietrza, natomiast gdy osiągnie ustawioną wartość, osuszacz się wyłącza. 
 
Proszę pamiętać, że natychmiast włączy się wentylator. Sprężarka uruchomi się natomiast 
po upływie ok. 6 minut, ponieważ posiada wbudowany przekaźnik zwłoczny. 
 
Zwykle wystarczy wilgotność wynosząca od 50 do 60%, aby zapewnić przyjemny klimat w 
pomieszczeniu i zapobiec tworzeniu się kondensatu na elementach i urządzeniach. 
 
Od czasu do czasu sprawdzać poziom wilgotności powietrza, w razie potrzeby zmienić 
ustawienia higrostatu. 
 
Uwaga: Osuszacza powietrza nie wolno włączać bez zamontowanej obudowy. Podczas pracy 
urządzenia bez obudowy dochodzi do nieprawidłowej cyrkulacji powietrza, co po krótkim czasie 
powoduje uruchomienie urządzeń ochronnych i wyłączenie osuszacza. 
 

 
Schem. 6: Pozycja higrostatu 

 
3.1 Filtr powietrza 
 
Osuszacz powietrza wyposażony jest w filtr powietrza, który należy regularnie sprawdzać pod 
kątem zabrudzeń, a w razie potrzeby, wyczyścić. 
Patrz rozdział 3.3. 
 
3.2 Grzałka z PWW (pompa ciepłej wody) (wersja specjalna) 
 
Osuszacze powietrza z wbudowaną grzałką oznakowane są jako „PH”. 
Zwykle wystarczy ustawić wybraną wartość na regulatorze temperatury. Ponieważ regulator 
temperatury nie wchodzi w zakres dostawy urządzeń KAUT, należy przestrzegać instrukcji 
obsługi dołączonej do zamontowanego regulatora. 
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4. Dodatkowe wyposażenie/ wersje specjalne 
 
4.1 Wbudowany system odszronienia „T” 
 
Urządzenia wyposażone w zintegrowany system odszronienia oznakowane są jako „T”. 
System odszronienia jest konieczny, gdy osuszacz powietrza używany jest w pomieszczeniach, 
gdzie panuje temperatura poniżej 20°C. Do takiej sytuacji może dojść np. wówczas, gdy 
temperatura w hali basenowej zostanie obniżona na czas przerwy urlopowej lub osuszacz 
powietrza używany jest w pomieszczeniach, w których panuje niska temperatura. 
 
4.2 Grzałka z PWW (pompa ciepłej wody) 
 
Króciec przyłączeniowy dla przewodu doprowadzającego i odprowadzającego grzałki w 
osuszaczu 3025 umieszczony jest po lewej stronie urządzenia, w osuszaczu 5025 po prawej 
stronie. 
 
Dopływ znajduje się na dole! 
Odpływ jest u góry. 
 
W urządzeniu zamontowany jest zawór trójdrożny. Sterowanie następuje za pomocą termostatu 
pokojowego (nie jest częścią zestawu). 
 

 
Schem. 7: Pozycja przyłączy grzałki 

 
Termostat pokojowy lub termostat pokojowy z higrostatem (montowany przez 
użytkownika, dostosowany do napięcia 12 V) należy umieścić w miejscu, w którym nie 
oddziałują na niego inne źródła ciepła ani bezpośrednio woda, i podłączyć do odpowiednio 
oznakowanych zacisków w szafce rozdzielczej osuszacza. 
 
Termostat otwiera i zamyka zawór grzałki wbudowany w osuszaczu i uruchamia wentylator 
według zapotrzebowania na ciepło. 
 
Zawór jest zamknięty bezprądowo. 
Podczas podłączania termostatu zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego zacisku dla funkcji 
„Grzanie”. Sprawdzić działanie! 
 
Zaciski 7 i 8 na listwie zaciskowej w urządzeniu można wykorzystać przy aktywacji funkcji grzania 
jako bezpotencjałowy zestyk zwierny, np. do sterowania pompą grzewczą. 



Strona 9 

4.3 Filtr powietrza 
 
Jeśli urządzenie wyposażone jest w filtr powietrza, filtr należy regularnie czyścić. 
 
Filtr powietrza znajduje się za kratką czołową. Aby wyjąć filtr, należy zdjąć obudowę. 
W pierwszej kolejności należy jednak odłączyć urządzenie od zasilania! 
Obudowę można zdjąć po odkręceniu obu bocznych śrub. 
Filtr umyć w roztworze mydła o letniej temperaturze. 
Filtr zamontować dopiero po wyschnięciu. 
Założyć obudowę i włączyć zasilanie. 
 
Podłączenie higrostatu pokojowego (nie jest częścią zestawu) 
Odłączyć urządzenie od zasilania! 
 
Termostat pokojowy lub termostat pokojowy z higrostatem (dostosowany do napięcia 12 V) 
należy umieścić w miejscu, w którym nie oddziałują na niego inne źródła ciepła ani bezpośrednio 
woda. 
 
Przewody regulatora podłączyć do odpowiednio oznakowanych zacisków (5 i 6) w osuszaczu - 
najpierw usunąć mostek. 
 
Podczas podłączania higrostatu zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego zacisku dla funkcji 
„Osuszanie”. Sprawdzić działanie! 
 
Ważne: Zamontowany w osuszaczu powietrza higrostat przekręcić zgodnie z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara na najniższy poziom wilgotności, aby uruchomić jego sterowanie. Ustawić 
higrostat pokojowy na wybraną wilgotność (od 50 do 60%). Higrostat przejął teraz regulację. 
 
4.5 Podłączenie termostatu pokojowego z higrostatem 
(nie jest częścią zestawu) 
 
Dotyczy urządzeń z grzałką z PWW (pompa ciepłej wody) 
 
Odłączyć urządzenie od zasilania! 
 
Termostat pokojowy z higrostatem (dostosowany do napięcia 12 V) należy umieścić w miejscu, w 
którym nie oddziałują na niego inne źródła ciepła ani bezpośrednio woda. 
Przewody regulatora podłączyć do odpowiednio oznakowanych zacisków w osuszaczu. 
- najpierw usunąć mostek (5 - 6). 
Podczas podłączania termostatu pokojowego z higrostatem zwrócić uwagę na wybór 
odpowiednich zacisków dla funkcji „Osuszanie” i „Grzanie”. Sprawdzić działanie! 
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Schem.: 5.1 Obłożenie zacisków i podłączenie zewnętrznych urządzeń sterujących (dodatkowe 
wyposażenie) 
 
Wersje specjalne lub dodatkowe wyposażenie, np. urządzenie z grzałką z PWW (pompą ciepłej 
wody), lub podłączenie higrostatu pokojowego patrz rozdział 3. 
 
Ważne: Zamontowany w osuszaczu powietrza higrostat przekręcić zgodnie z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara na najniższy poziom wilgotności, aby uruchomić jego sterowanie. 
 
Informacja: W sprzedaży dostępne są różne regulatory temperatury i wilgotności. Z tego 
względu możemy podać jedynie przykładowe sposoby podłączenia urządzeń. Przy podłączeniu 
regulatora należy koniecznie zapoznać się z jego schematem połączeń. 
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4.6 Dopływ powietrza z zewnątrz 
 
Istnieje możliwość doprowadzenia do osuszacza powietrza z zewnątrz. 
W tym celu należy usunąć blaszaną osłonę i zamocować z tyłu osuszacza odpowiedni króciec. 
 

 
5. Ogólne informacje 
 
Przestrzegać warunków granicznych, w jakich eksploatowane jest urządzenie! W 
pomieszczeniach z temperaturą poniżej 20°C standardowe urządzenia pokrywają się lodem (z 
wyjątkiem wersji „T” wyposażonej w system odszronienia). Termostat z funkcją ochrony przed 
mrozem wyłącza sprężarką, a tym samym również funkcję osuszania. 
Sprężarka wyłącza się także przy temperaturach powyżej 35°C. 
 
Zjawisko parowania przy powierzchni wody zależy m.in. od stosunku woda/temperatura 
powietrza. Aby ograniczyć to zjawisko i równocześnie skrócić czas eksploatacji urządzenia oraz 
obniżyć koszty użytkowania, temperatura powietrza powinna być o 3°C wyższa niż temperatura 
wody. 
 
W przypadku stosowania pokrywy basenowej temperaturę w pomieszczeniu można wprawdzie 
obniżyć, należy jednak pamiętać, że zjawisko parowania podczas użytkowania basenu znacznie 
się wzmaga. Temperaturę w pomieszczeniu należy obniżyć tylko wówczas, gdy okres 
użytkowania jest na tyle krótki, że wilgotność powietrza za bardzo nie wzrośnie. 
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6. Konserwacja 
 
Zaleca się, aby urządzenie przynajmniej raz w roku zostało sprawdzone przez 
wykwalifikowanego serwisanta. 
Oprócz kontroli funkcyjnej poszczególnych komponentów należy sprawdzić pod kątem 
zanieczyszczeń wymiennik ciepła, skapnik oraz króciec do skroplin i w razie potrzeby wyczyścić. 
 

7. Diagnostyka błędów 
 
7.1 Informacje dla użytkownika 
 
Jeśli użytkownik podejrzewa/zauważył, że osuszacz powietrza nie działa lub nie działa 
prawidłowo, powinien przed skontaktowaniem się z działem serwisowym dostawcy sprawdzić 
następujące zagadnienia: 
 
Jeśli urządzenie nie działa wcale, 
należy sprawdzić: 

- czy bezpieczniki są włączone i sprawne. 

- czy włącza się higrostat. W tym celu przycisk nastawczy należy przekręcić zgodnie z 
kierunkiem ruchu wskazówek zegara do końca (20%). Po upływie ok. 6 minut sprężarka 
powinna się włączyć. 

 
Jeśli pracuje tylko wentylator, 
należy sprawdzić: 

- czy włącza się higrostat – w sposób opisany powyżej 

- czy temperatura pomieszczenia nie przekroczyła zadanego zakresu (od 20°C do 35°C) 
- czy z urządzenia wydobywa się wyraźnie wyczuwalny prąd powietrza. Filtr powietrza 

może być ewentualnie zabrudzony i ilość tłoczonego powietrza jest za mała. 
 
Jeśli z urządzenia (a nie z węża) wydobywa się woda, należy sprawdzić: 

- czy wąż spustowy nie jest zatkany ani zagięty 

- czy spust posiada odpowiedni spadek 
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7.2 Informacje dla serwisanta 
 
Listwa z diodami LED przydaje się do szybkiego znalezienia przyczyny usterki. 
Listwa jest tak skonstruowana, że wszystkie diody świecą się do tego miejsca układu 
sterowania/łańcucha bezpieczeństwa, do którego wszystko przebiega prawidłowo. Pierwsza 
dioda LED, która się nie świeci, informuje o zaistniałej usterce. 
Do pojedynczo oznakowanych zacisków przyporządkowane są leżące naprzeciwko diody LED. 
 
Znaczenie diod: 

SH  Higrostat 
FT  Ochrona przed mrozem lub termostat z funkcją odszronienia (T) 
HP  Wyłącznik wysokiego ciśnienia 
LP  Wyłącznik niskiego ciśnienia 
MC  Sprężarka 
N  Zero 

 

Pierwsza 
wyłączona 
dioda LED 

Przyczyna Działanie 

SH Brak zasilania lub higrostat się 
nie włączył. 

Sprawdzić zasilanie 

FT*) Termostat z funkcją ochrony 
przed mrozem lub termostat z 
funkcją odszronienia przerwał 
pracę. 

Normalne zjawisko przy temperaturze ok. 
20°C i poniżej. 
 
Przy temperaturze powyżej 20°C: 
Sprawdzić, czy nie brakuje chłodziwa, 
sprawdzić termostat. 

HP Wyłącznik wysokiego ciśnienia 
przerwał pracę. 

Normalne zjawisko przy temperaturze 
powietrza powyżej 34°C. 
Ilość powietrza odprowadzana do 
skraplacza jest za mała. 
Filtr i wymiennik ciepła sprawdzić pod 
kątem zabrudzeń, sprawdzić również 
wentylator i kondensatory przy napędzie 
wentylatora. Sprawdzić poziom ciśnienia. 
Ciśnienie wyłączające = 27 bar 

LP Wyłącznik niskiego ciśnienia 
przerwał pracę. 

Brak chłodziwa. 
Sprawdzić szczelność obwodu 
chłodzącego i uzupełnić chłodziwo. 

MC Przekaźnik kompresora lub 
przekaźnik zwłoczny nie 
włączają się. 

Ważne: Przekaźnik zwłoczny włącza się 
dopiero po 6 minutach! Przekaźnik R1 lub 
przekaźnik zwłoczny jest uszkodzony. 

Wszystkie diody 
LED (5) się 
świecą 

Wszystkie komponenty 
powinny być włączone. 

Jeśli sprężarka nie pracuje, należy 
sprawdzić sprężarkę, kondensatory oraz 
bezpiecznik Klixon, a w razie potrzeby 
wymienić. 

*) W przypadku urządzeń z systemem odszronienia (T) termostat z systemem odszronienia wyłączy 
wentylator i otworzy zawór gorącego gazu. 
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8. Wymogi dotyczące jakości wody 
 
Współczynnik pH: pH 7,4 - 7,8 

Zasadowość łącznie, np. CaCO3: ppm 80 - 120 

Twardość łącznie, np. CaCO3: ppm 150 - 250 

Rozpuszczone fazy stałe łącznie: ppm 1000 

Maks. zawartość soli: w/w 8 mg/l 

Chlor wolny: ppm 1,0- 2,0 w prywatnych instalacjach 

Chlor wolny: ppm 3,0 - 6,0 w publicznych instalacjach 

Nadchlorowanie ppm Maks. 30 w maks. 24 godzin 

Brom: ppm 2 - 5 

Baquacil: ppm 25 - 50 

Ozon: ppm Maks. 0,9 

Maks. zawartość miedzi: ppm 1 

*Urządzenie czyszczące Aquamatic lonic ppm Maks. 2 
 
 
 
 
 

9. Utylizacja 
 
Urządzenia wyprodukowane są zgodnie z dyrektywą RoHS w sprawie ograniczenia stosowania 
niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2002/95/WE). 
Po ostatecznym wyłączeniu osuszacza powietrza z eksploatacji należy zutylizować go w 
odpowiednim punkcie zbiórki odpadów. 
W razie pytań proszę skontaktować się z dostawcą lub właściwym urzędem w gminie. 
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10. Dane techniczne 
 
  3025 5025 

Wydajność osuszania dla 
30°C/60% wzgl. wilgotn. 

   

kg/dzień 30 58 
Zakres temperatury* °C 20-34 20-34 
Napięcie V/PH/Hz 230/1/50 230/1/50 
Pobór mocy, łącznie kW 0,51 0,98 
Pobór mocy, wentylator kW 0,04 0,07 
Znamionowy pobór prądu A 2,6 4,2 
Maks. pobór prądu A 3,5 6 
Zabezpieczenie, oddzielne, zwłoczne A 10 10 
Osuszanie kWh/kg 0,41 0,41 
Ilość powietrza m³/h 440 740 
El. stopień ochrony  IP45 IP45 
Rekuperacja ciepła kW 1,4 2,7 
Poziom hałasu w odstępie 1 m dB(A) 47 48 
Układ hermetyczny    
Chłodziwo R407C kg 1,1 1,7 
Wysokość mm 1000 1000 
Szerokość mm 880 1345 
Głębokość mm 340 340 
Waga, netto/brutto kg 57/81 74/106 

    

Dodatkowe wyposażenie/ wersje specjalne:    

Grzanie z pompą ciepłej wody, na dopływie 80°C kW 3,3 5,8 
wymagana ilość wody l/h 300 600 
spadek ciśnienia po stronie wody kPa 38 34 
*) od 5 do 34°C w przypadku urządzeń z system odszronienia 
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego dla R407c: 1700. 
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11. Schematy połączeń 
 
11.1 Standardowe urządzenia 3025 / 5025 oraz urządzenia z grzałką PWW (pompa ciepłej 
wody) 3025PH / 5025PH 

  



Strona 17 

11.2 Urządzenia z systemem odszronienia 3025T / 5025T 

 


