
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

rok założenia 1989

Wszystko do basenów
9 03-455 Warszawa, ul. Namysłowska 8 U 22 618 15 03 S 22 618 41 97

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU KAUT 3300/5300

INSTRUKCJA MONTAŻU
l.Pozycjamależy zwrócić uwagę przy wyborze miejsca montażu na następujące punkty:
-musi być zapewniona dobra cyrkulacja ,od ziemi zachować odległość min. 125mm,od sufitu min. 200mm. 
-odstęp boczny od ściany min 200m , montaż na masywnej ścianie , nie wyłożonej drewnem.

2.Montaż mocowania ściennego: dostarczone luźne 
mocowanie ścienne mocuje się na wybranym miejscu 
poziomo za pomocą śrub i kołków. Zawiesić odwilżacz 
na mocowaniu ściennym.

3. Spust skroplin :Zdjąć obudowę luzując śruby w dolnej części .Założyć spust skroplin z odpowiednim 
spadkiem . Krótki wąż ( 3/8" ) jest już podłączony do szafki i musi być przedłużony .Wąż znajduje się po lewej 
stronie w urządzeniu i może być wyprowadzony dowolnie do tyłu lub na dół.

4.Zasilanie elektryczne :należy stosować zasilanie 230V/lPh/50Hz/.Oznaczone gniazdo zasilania znajduje się 
przy 3330 po lewej stronie ,przy 5300 po prawej stronie ,w dolnej części. Pod pokrywą jest wyłącznik 
dźwigienkowy z pozycjami "Fan continions" i "fan cycle"."Fan continions" oznacza: wentylator działa podczas 
pracy na wysokich obrotach i powraca automatycznie do mniejszej liczby obrotów,gdy osiągnie ustawioną 
wilgotność ,a kompresor jest wyłączony przez higrostat. Powinien zostać wybrany ten rodzaj pracy ,gdyż 
osiąga się tak najlepsze zachowanie regulacyjne.Przy urządzeniach z grzejnikiem drabinkowym PWW musi 
zostać wybrana ta pozycja. "Fan cycle" znaczy :wentylator jest włączany z kompresorem przez higrostat, przy 
czym dmuchawa działa na małym stopniu obrotów i po 6min. jest automatycznie przełączana na wysoki 
stopień obrotów. Jednocześnie załącza się kompresor. Ten rodzaj pracy powinien być wybierany tylko wtedy 
,gdy użytkownik życzy sobie całkowitego zatrzymania pracy urządzenia po wyłączeniu kompresora /nie 
używać przy PWW/.
Trzeba też liczyć się z większymi wahaniami wilgotności. Przewód elektryczny należy w każdym wypadku 
zabezpieczyć przez włącznik ochronny -Fi 30 mA/30ms..Po zamontowaniu spustu skroplin i podłączeniu 
zasilania elek., należy zamontować ponownie obudowę.
Odwilżacz nie może być włączany bez obudowy.

B3 - hygrostat K2.16 - przekaźnik kompresora
Cl - wentylator Ml/2/3 - silnik wentylatora
C2/3 - kondensator startowy M4/5 - silnik kompresora
D4/5 - starter R3/4 - czujnik
K2.14 - przekaźnik wentylatora R5/6 - czujnik
K2.15 - przekaźnik kompresora

„Niezadowolenie ze złej jakości trwa znacznie dłużej niż radość z niskiej ceny”
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INSTRUKCJA PRACY  

Przekręcić wbudowany higrostat odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, aż do oporu ( aus -

wyłącz).Guzik do ustawienia higrostatu znajduje się na dolnej stronie urządzenia, przy 3010 po lewej 

stronie , przy 5010 po prawej stronie. Włączyć napięcie .Wentylator chodzi teraz na małych obrotach ( 

przy "fan cycle" jeszcze nie działa ). Przekręcić guzik do ustawienia higrostatu zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara do oporu ( bieg stały,długi ).Dmuchawa chodzi na małych obrotach i po przedłużeniu 

czasu  o 6min. załącza się kompresor i dmuchawa włączana jest automatycznie na wysokie obroty.Proces 

odwilżania zaczyna się.Należy zauważyć,że przedłużenie włączenia następuje po każdym załączeniu. 

Odwilżacz powietrza pracuje teraz ciągle i po 0,5godz.można zaobserwować skropliny.Należy od czasu 



 
 

do czasu sprawdzać wilgotność powietrza i odpowiednio ustawiać hygrostat. 

Zgodnie z ruchem zegara-bardziej sucho , odwrotnie do ruchu zegara-bardziej wilgotno. 

Ustawienie kierunku powietrza :aby utrzymać parowanie wody w basenie na jak najniższym możliwym 

poziomie, należy zwrócić uwagę na to,aby działanie prądu powietrza nie było skierowane bezpośrednio 

na powierzchnię wody.Z tego powodu blaszki wypływu powietrza przy niskim zamontowaniu urządzenia 

ustawić skośnie do góry lub całkiem do góry,przy wysokim montażu poziomo lub lekko do góry. 

Osprzęt :grzejnik drabinkowy PWW-podłączyć bieg przedni  i wsteczny do rur grzejnika.Przewody mogą 

być wyprowadzone z urządzenia z boku na lewo lub z tyłu.Przy podłączeniu bocznym należy wyciąć 

obudowę w oznaczonym miejscu. 

Przy podłączeniu z tyłu należy wyciąć otwór do przeprowadzenia przewodu w tylnej ścianie. 

Wyprowadzenie przez tylną ścianę : zrobić przebicia w murze zgodnie z rysunkiem.Otynkować lub 

wyłożyć wewnątrz aby otrzymać gładkie powierzchnie.Zamontować mocowanie ścienne 

poziomo.Krawędź mocowania powinien nakładać się na dolny kant górnego przebicia.Zawiesić 

urządzenie na mocowaniu ściennym i usunąć lewą blachę pokrywową.Spust skroplin i przewód elek. 

należy połaczyć tak,jak przy standartowych urządzeniach.Guzik do ustawiania hygrostatu znajduje się po 

lewej stronie.Przykręcić to - i kratkę wstecznego powietrza.Uruchomienie następuje,jak przy 

standartowych urządzeniach.  
 

SCHEMAT OBIEGU :  
1 - kompresor 

2 - kondensator 

3 - parownik 

4 - filtr 

5 - rura  

6 - pojemnik ssący 

7 - wentylator  

 

 
  

 



 
 

 

 

 
 

 

SCHEMAT KAUT 3300



 
 

 

 
     

 

SCHEMAT KAUT 5300

„Niezadowolenie ze złej jakości trwa znacznie dłużej niż radość z niskiej ceny”
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