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 שמרו הוראות אלו לעיון בעתיד

אנו מודים לכם על שבחרתם במסיר הלחות שלנו. מדריך זה למשתמש יספק לכם מידע חשוב הכרחי 
לטיפול ולתחזוקה נכונים של מסיר הלחות החדש שלכם. קחו מספר דקות לקריאת ההוראות ביסודיות 

 התפעוליים של מסיר לחות זה.ולהכיר את כל ההיבטים 

לחות קיצונית מהאוויר במטרה ליצור סביבה נוחה יותר בביתכם או במשרד שלכם. ניתן   מסיר הז מכשיר
 החללים שלכם.בנוחיות מחדר לחדר בתוך  ולהזיז אות

 



 הערות בטיחותיות חשובות .1

 לפני השימוש, אנא קראו את כל ההוראות.

 הרץ. 50וולט/  380הרץ או  50וולט/  220כוח הוא לפני השימוש, אנא אשרו כי ספק ה

 אין להפסיק את פעולת מסיר הלחות באמצעות משיכת כבל החשמל משקע החשמל.

 היזהרו בעת הזזת מסיר הלחות והימנעו מגלגול וגרימת נזק לחוט החשמל.

 אין להניח ידיים על הרשת או להכניס בה חפץ חד.

 שבת על מסיר הלחות.אין לאפשר לילדים לטפס, לעמוד או ל

 נתקו את כבל החשמל טרם ניקוי ותיקון מסיר הלחות.

 אנא השתמשו במתג ספק כוח מתאים, אין לעשות שימוש בתקע חשמל ווודאו כי קיימת הארקה בטוחה.

 אין להפעיל את מסיר הלחות בחדר סגור וצר.

 אנא שמרו מדריך בטיחות זה אצלכם.

 

 התיקונים במכשיר על ידי אנשי מקצוע. שימו לב: אנו ממליצים לבצע את כל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מבוא למבנה מסיר הלחות .2

  

 

 לוח בקרה .1

 כניסה לאוויר מעובד .2

 מסנן .3

 יציאה לאוויר יבש .4

 צינור ניקוז .5

 גלגל אוניברסלי .6
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 הוראות הפעלה .3

 

 

 פונקציות לחצנים 

 הפעלה/כיבוי" –POWERלחצן " .1

 לחצו על לחצן זה להפעלת המכונה, המכונה תיכנס למצב הפעלה לאחר שהזמזם יזמזם פעמיים.

 לחצו על לחצן זה לעצירת המכונה, היא תיכנס למצב עצירה לאחר שהזמזם יזמזם פעם אחת.

 זמן" –TIMEלחצן " .2

 זמן נוכחית.לחצו על לחצן זה פעם אחת והמכונה תיכנס למצב של הגדרת 

 לחצו על לחצן זה פעמיים ברצף והמכשיר ייכנס למצב של הפעלה מוגדרת מראש.

 לחצו על לחצן זה שלוש פעמים ברצף והמכונה תיכנס למצב של עצירה מוגדרת מראש.

 לחצו על לחצן זה ארבע פעמים ברצף הדבר יפעיל מצב של הגדרת זמן מראש.

 לחצן "+" .3

הלחות המוגדרת. הזמזם מזמזם פעם אחת בכל לחיצה  להגדלת לחצו לחיצה ישירה על לחצן זה

. ניתן להשיג הפעלה רציפה באמצעות לחיצה רציפה על לחצן זה. 1%RH -והלחות המוגדרת יורדת ב

 זמן" טרם הלחיצה על לחצן זה, ניתן להגדיל את הזמן )השעה(. –Timeלחצו על לחצן "

 "-לחצן " .4

דרת. הזמזם מזמזם פעם אחת בכל לחיצה והלחות המוגדרת הלחות המוג לחצו על לחצן זה להקטנת

. ניתן להשיג הפעלה רציפה באמצעות לחיצה רציפה על לחצן זה. לחצו על לחצן 1%RH -קטנה ב

"Time– .)זמן" טרם הלחיצה על לחצן זה, ניתן להקטין את הזמן )דקות 

 

 

 

 

 



 )מכשיר( הפעלת המכונה

 יזמזם פעם אחת.הפעילו את מקור החשמל, מסיר הלחות  .1

 -יידלק. לאחר שכל התצוגות תקינות, מסך ה LCD -לחצו על לחצן "הפעלה/כיבוי" פעם אחת, מסך ה .2

LCD .מציג את הלחות הסביבתית הנוכחית 

 -" לכוונון הלחות המבוקשת. כאשר כוונון הלחות הוא ב-כוונון הלחות: לחצו על לחצן "+" ועל לחצן " .3

יותר מהלחות  3% -ר הלחות פועל: כאשר כוונון הלחות הוא בפחות מהלחות הנוכחית, מסי 3%

 הנוכחית, מסיר הלחות נעצר.

 , מסיר הלחות נכנס למצב של הסרת לחות רציפה.30%-כאשר הלחות המכווננת היא פחות מ .4

 כוונון זמן מוגדר מראש: .5

" -ועל לחצן "" פעם ראשונה, ערך "השעה" מהבהב על הצג, לחצו על לחצן "+" Timeלחצו על לחצן "

מהבהב על " בפעם השנייה, "זמן ההפעלה" Timeלכוונון השעה והדקה הנוכחית. לחצו על לחצן "

" Time" לכוונון את השעה והדקה הנוכחית: לחצו על לחצן "-הצג. לחצו על לחצו "+" ועל לחצן "

נון השעה והדקה " לכוו-בפעם השלישית, "זמן עצירה" מהבהב על הצג, לחצו על לחצן "+" ועל לחצן "

 " בפעם הרביעית, ניתן לבטל את "הזמן המוגדר מראש".Timeהנוכחית. לחצו על לחצן "

מצב לאחר כוונון מצב הגדרת הזמן מראש, במידה ומסיר הלחות עובר למצב כבוי, הוא יפעיל את  .6

 "כוונום עצירת הזמן מראש".

 הערות:

 מסיר הלחות מפסיק לפעול.במידה והלחות שכוונה גבוהה יותר מהלחות בפועל,  .1

בזמן תהליך של הסרת לחות, לאחר שהמדחס מתחיל לפעול, המאוורר והמדחס ניתנים לעצירה רק  .2

 דקות לאחר שנעצר. 3דקות לכל הפחות: את המדחס ניתן להפעיל מחדש  3לאחר שפעלו במשך 

ת המערכת במידה והמכשיר פועל תחת טמפרטורה נמוכה, מסיר הלחות עשוי לאמוד את טמפרטור .3

באופן אוטומטי ולהפעיל הפשרה אוטומטית. בזמן הפשרה, נורית חיווי ההפשרה נדלקת, המאוורר 

 פועל והמדחס מפסיק לפעול.

למערכת יש זיכרון אוטומטי. עם סיום כל הגדרות המצבים, במקרה של קצר חשמלי במהלך ההפעלה,  .4

הספק החשמל טרם ניתוק מקור או ששקע החשמל מחליק החוצה, המערכת עשויה לאחסן את מצב 

החשמל ולהיכנס למצב ההפעלה שהיה קיים לפני ניתקו החשמל באופן אוטומטי לאחר חזרת אספקת 

 החשמל.

 .90% - 20%טווח הלחות היא בין  .5

במידה ולא מתוכנן שימוש במסיר הלחות לפרק זמן ארוך, אנא נתקו את כבל החשמל משקע החשמל  .6

 או נתקו את זרם החשמל.

הרץ עם רצף פאזה והגנה על  50וולט/  380מאמצים הספק של  RYCF-50Sוגם  RYCF-7S דגמים .7

פאזה פתוחה. כאשר הספק התלת פאזי החיצוני אינו תואם לרצף הפאזה הנדרש מהמכונה, או כאשר 

". בשלב זה, אנא E3ישנה פאזה פתוחה, כל הלחצנים שבלוח הבקרה אינם פועלים. צג הלחות מציג "

 הפאזה של הספק או בדקו את אספקת החשמל והפעילו את המכונה מחדש. בדקו את רצף

 איתור אוטומטי של תקלה בטמפרטורה/בלחות. .8

ברגע שהמערכת מאתרת כי חיישן טמפרטורה מגיע מעל הטווח המוגבל, המערכת נכנסת למצב  .א

", E1מציג תקלת טמפרטורה " LCD -של תקלה בחיישן הטמפרטורה. במצב זה, מסך ה

 דקות. 15דקות והפשרה במשך  30פועלת במעגל מחזורי של הסרת לחות במשך  המערכת



ברגע שהמערכת מאתרת כי חיישן הלחות עולה מעל לטווח המוגבל, המערכת נכנסת למצב של  .ב

" והמערכת נכנסת E2מציג קוד תקלה בלחות " LCD -תקלה בחיישן הלחות. במצב זה, מסך ה

 למצב של הסרת לחות רציפה.

 לת חיישן הטמפרטורה/הלחות מוגבל , המערכת פועלת בצורה תקינה.לאחר שתק .ג

 

 בטיחות בהפעלה ותחזוקה .4

. אחרת עלולות להיגרם שריפה, התחשמלות זו)מכשיר( אין לחבר ממסר, כבל מאריך או מתאם עם מכונה 

 והתחממות. 

עשוי להינמס ולגרום  אין למקם את המכשיר בקרבת ציוד המייצר חום כגון כבשן ותנור חימום. אחרת, השרף

 לשריפה.

אין לעשות שימוש במסיר לחות זה במקומות המכילים אור שמש ישיר או במקומות בהם המכשיר חשוף לרוח 

 ולגשם.

 מכונה זו מיועדת לשימוש במקום סגור בלבד.

במקרה של חריגות כלשהי )ריח או משהו שרוף(, אנא כבו את המכונה והוציאו את כבל החשמל משקע 

 ל.החשמ

 אחרת, עלולות להיגרם שריפה, התחשמלות ותקלות חדשות. 

 אין לעשות שימוש במסיר לחות זה במקומות החשופים לחומרים כימיים.

החומרים הכימיים וחומרי הממס שבאוויר עשויים לגרום לתופעות לוואי למכונה ועקב כך לגרום לנזילה במכל 

 המים.

מן ארוך, אנא הוציאו את כבל החשמל משקע החשמל. בעת במקרה של היעדר שימוש במכונה למשך פרק ז

 ניקוי המכונה, הפסיקו ראשית את פעולתה והוציאו את תקע החשמל משקע החשמל.

 אחרת, עלולה להיגרם פגיעה באדם.

 במהלך ניקוז מתמשך, אנא מקמו את צינור הניקוז כך שיתאים לביצוע פעולת ניקוז חלקה.

ך שהטמפרטורה שסביב הצינור עשויה לגרום להקפאה, מותר לבצע פעולת במידה וישנה אפשרות כלשהי לכ

 ניקוז מתמשכת.

אין לתקן, לפרק או לבצע שינויים במכונה ללא קבלת אישור על כך וזאת על מנת למנוע תאונות של התלקחות 

 והתחשמלות.

 אנא מקמו את המכונה במקומות יציבים.

המים עשויים לנזול החוצה ולגרום נזק לדברים הנמצאים במקרה שבו המכונה נופלת, המים שבתוך מכל 

 מסביב וכתוצאה מכך לגרום להאטה בפעולת המכונה ולתאונות כתוצאה מהתלקחות ומהתחשמלות.

 יש לטפל במכונה במיומנות על מנת להאריך את חיי שירות רשת מסנן לטהור האוויר של המוצר.



ארוך, אחסנו את רשת המסנן לטיהור האוויר בתוך שקית במקרה של היעדר שימוש במכשיר למשך פרק זמן 

 פלסטיק ושמרו אותה בצורה הרמטית.

אין לעשות שימוש במסיר הלחות במקומות שעשויים להיות חשופים למים. המכונה עלולה לפעול בצורה איטית 

תאים. במתג מ יותר במקרה של חדירת מים ולגרום עקב כך להתלקחות או להתחשמלות. אנא עשו שימוש

 אחרת, עשויות להיגרם תאונות של התחשמלות והתלקחות.

 אין לגרום נזק לכבל החשמל או לבצע בו שינויים.

אין להניח דברים כבדים על כבל החשמל או לחמם או למשוך בכוח את כבל החשמל, אחרת כבל החשמל עשוי 

 להינזק ולגרום לתאונות התלקחות או התחשמלות.

 בצורה יציבה עם המתג.   אנא חברו את כבל החשמל 

 במידה וכבל החשמל רופף, הדבר עשוי לגרום לסכנת התחשמלות.

אחרת עשויות  אין להפסיק את הפעלת מסיר הלחות באמצעות משיכת כבל החשמל מחוץ לשקע החשמל.

 להיגרם תאונות של התלקחות או התחשמלות. 

 ה )המכשיר( הערות המתקשרות להפעלת המכונ .5

 וזאת על מנת למנוע נזק למדחס. 45° -בעת הזזת המכונה, אין להטות את המכונה בזווית של יותר מ .1

 .5-35°Cהטמפרטורה להפעלת מכונה זו היא  .2

-1 -בזמן שהמכונה פועלת, המדחס פולט חום בזמן פעולה וטמפרטורת הסביבה עשויה לעלות ב .3

3°C.תופעה מהסוג הזה תקינה ובטוחה לשימוש . 

והלחות המוחלטת נמוכה יחסית, אין כל צורך לעשות  10°C -רטורת הסביבה מתחת לכאשר טמפ .4

 שימוש במסיר לחות.

ס"מ על מנת  10-פתח כניסת האוויר ופתח יציאת האוויר חייבים להיות מרוחקים מהקיר לפחות ב .5

 שלא לפגום באפקט מסיר הלחות.

דיל את אפקט הסרת הלחות סביבת העבודה תהיה לאטומה לאוויר במידת האפשר על מנת להג .6

 למקסימום.

אבק על רשת המסנן לטיהור האוויר עשוי לפגום באפקט שלו או אף לגרום לתקלה. אנא נקו באופן  .7

סדיר את רשת המסנן אחת לחודש לכל הפחות. במידה וכמות גדולה של אבק הצטברה בסביבה, יש 

לנקות אותו אחת לשבוע או אחת ליום. משכו את הלוח הקדמי כלפי מטה, נקו את רשת המסנן. 

דינות על רשת המסנן או הוציאו את האבק באמצעות שואב אבק או הכניסו את הרשת לתוך הקישו בע

והוסיפו חומר ניקוי ניטראלי מתאים( והברישו ולאחר מכן שטפו במים נקיים  40°Cמים חמים )>= 

 וזאת על מנת למנוע עיוות.וייבשו אותה. יש להימנע מאור שמש ישיר או מאפייה 

 

 איתור תקלות שכיחות .6

 שיטת הטיפול בתקלה ניתוח הגורם לתקלה תקלהה

 הפסקת חשמל .1 מסיר הלחות אינו פועל

 מתג החשמל אינו מופעל .2

 החזירו את מקור החשמל .1

 הפעילו את החשמל .2



 כבל החשמל אינו מחובר .3

 הנתיך נמס .4

 חברו את כבל החשמל .3

 החליפו נתיך .4

 

 שיטת הטיפול בתקלה ניתוח הגורם לתקלה התקלה

אבק הצטבר ברשת  .1 אידיאליתהסרת הלחות אינה 

 המסנן לטיהור אוויר.

חפץ חוסם את פתח  .2

הכניסה והיציאה של 

 האוויר.

 הדלת או החלון פתוחים. .3

 המקרר נוזל.  .4

 נקו את רשת המסנן. .1

הוציאו את החפץ  .2

 החוסם.

סגרו את הדלת ואת  .3

 החלון.

צרו קשר עם הספק או  .4

 היצרן לתיקון.

 המכונה בשיפוע. .1 נזילת מים

 חסום.צינור המים  .2

 יישרו את המכונה. .1

הוציאו את החפץ  .2

 החוסם.

המכונה אינה ממוקמת  .1 רעש חריג

 בצורה יציבה.

 רשת המסנן חסומה. .2

מקמו את המכונה בצורה  .1

 יציבה במקומה.

 נקו את רשת המסנן. .2

 

במקרים בהם לא ניתן לסדר את התקלות שצוינו לעיל ונדרש תיקון, אנא צרו קשר עם הספק או עם  .1

 לפרק את המכונה ללא אישור על כך.המפיץ. אין 

 בזמן שמסיר הלחות פועל או עוצר, ניתן לשמוע קול של מעבר או קירור. תופעה זו תקינה. .2

 ניקוז של אוויר חם מפתח יציאת האוויר נחשבת לתופעה תקינה.  .3

 

 הדרכה לגבי קודי תקלות .7

שהוא, יוצג קוד תקלה על גבי מסיר הלחות מסוגל לאתר תקלה באופן אוטומטי. במקרה של תקלה מכל סוג 

 חלונית צג הלחות.

 הבעיה תצוגת התקלה

E1 תקלה בחיישן הטמפרטורה 

E2 תקלה בחיישן הלחות 

E3 )תקלה ברצף הפאזה )השלבים 

E4 תקלה של פאזה פתוחה 

E5 תקלה בתקשורת 

E6 הגנה מפני תת מתח חשמלי 

 

 



 טבלת מדדים .8

 גודל גוף שטח יישום אווירזרימת  הספק מתח חשמלי קיבולת דגם

RYCF -6.8D 6.8 50וולט/  220 ק"ג/לשעה 

 1Pהרץ/ 

 מ"מ 1600*  410*  600 ²מ 250~200 בשעה/³מ 1800 וואט 2500

RYCF -7S 7 50וולט/  380 ק"ג/לשעה 

 3Pהרץ/ 

 מ"מ 1710*  460*  680 ²מ300~250 בשעה/³מ2000 וואט 2820

RYCF -8.8S 8.8 50וולט/  380 ק"ג/לשעה 

 3Pהרץ/ 

 מ"מ 1710*  460*  680 ²מ350~300 בשעה/³מ2800 וואט 3800

RYCF-10S 10 50וולט/  380 ק"ג/לשעה 

 3Pהרץ/ 

 מ"מ 1710*  460*  680 ²מ400~350 בשעה/³מ2800 וואט 4250

RYCF-12S 12 50וולט/  380 ק"ג/לשעה 

 3Pהרץ/ 

 מ"מ 1760 * 460*  680 ²מ500~450 בשעה/³מ3000 וואט 4650

RYCF-16S 16 50וולט/  380 ק"ג/לשעה 

 3Pהרץ/ 

 מ"מ 1815*  510*  1030 ²מ450~550 בשעה/³מ5000 וואט 6300

RYCF-22S 22 50וולט/  380 ק"ג/לשעה 

 3Pהרץ/ 

 מ"מ 1815*  510*  1030 ²מ750~550 בשעה/³מ5600 וואט 8400

RYCF-30S 30 50וולט/  380 ק"ג/לשעה 

 3Pהרץ/ 

 מ"מ 2100*  530*  1080 ²מ1000~750 בשעה/³מ7400 וואט 12000

RYCF-42S 42 50וולט/  380 ק"ג/לשעה 

 3Pהרץ/ 

 מ"מ 2100*  530*  1080 ²מ1400~1000 בשעה/³מ10000 וואט 15000

RYCF-50S 50 50וולט/  380 ק"ג/לשעה 

 3Pהרץ/ 

 מ"מ 2100*  530*  1080 ²מ1800~1400 בשעה/³מ14000 וואט 18000

 

 המדדים המצוינים לעיל כפופים לשינוי ללא כל הודעה מראש על כך.

 


