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Opis
Vynález sa týka odvlhčovača vzduchu alebo všeobecne zariadenia na sorpciu vlhkosti zo
vzduchu miestnosti prostredníctvom hygroskopického prostriedku na sušenie vzduchu.
Rovnaké zariadenia sú v stave techniky široko používané. Pomocou zariadení známeho
typu s vlhkosť absorbuje zo vzduchu miestnosti a zberá sa vo forme vody alebo vodného roztoku v
zbernom zásobníku. Na tento účel sa používa hygroskopický prostriedok na sušenie vzduchu, ktorý
je prítomný napríklad v práškovej alebo granulovanej forme. Ako prostriedok na sušenie vzduchu sa
tu ako použiteľné osvedčili predovšetkým chlorid vápenatý, chlorid horečnatý, silikagél alebo aj gél
oxidu hlinitého. Príklady takýchto zariadení sú opísané predovšetkým v DE 8816583 U1,
v EP 793060 A1 alebo v US 5,125,561.
Jednoduchšiu manipuláciu, predovšetkým pri plnení alebo doplňovaní uvedeného
zariadenia prostriedkom na sušenie vzduchu ale vykazuje použitie prostriedku na sušenie vzduchu
vo forme tablety. Takáto tableta sa vyrába predovšetkým lisovaním z práškových alebo
granulovaných foriem existujúcich hygroskopických prostriedkov, ako je napríklad chlorid vápenatý
alebo chlorid horečnatý alebo zmesi. Príklad takéhoto zariadenia je uvedený v EP 1779043 B1.
Povrch tablety je tu k dispozícii na sorpciu vlhkosti. Často sa tablety umiestňujú na podložky alebo
je - ako je opísané v uvedenom dokumente – prítomný zodpovedajúci prídržný podstavec, ktorý
prekrýva časti tablety a tým ovplyvňuje sorpciu.
Úlohou preloženého vynálezu je preto poskytnúť zdokonalené zariadenie typu uvedeného v
úvode.
Táto úloha bola vyriešená znakmi nároku 1.
Výhodné ďalšie zdokonalenia vynálezu sú špecifikované v závislých nárokoch.
Základnou myšlienkou vynálezu je poskytnúť zariadenie na sorpciu vlhkosti zo vzduchu
miestnosti prostredníctvom tablety, obsahujúcej hygroskopický prostriedok na sušenie vzduchu
vykazujúcej teleso tablety s vonkajším povrchom - sorpčnou plochou - pričom zariadenie vykazuje
prídržné zariadenie pre tabletu, ako aj zberný zásobník na uloženie roztoku nachádzajúci sa pod
prídržným zariadením, pričom prídržné zariadenie zahŕňa závesný prostriedok na zavesenie tablety
nad zberným zásobníkom, pričom závesný prostriedok umožňuje kontakt takmer celkovej sorpčnej
plochy so vzduchom miestnosti za účelom zväčšenia voľnej sorpčnej plochy tablety disponibilnej
na sorpciu vlhkosti.
Takýto závesný prostriedok môže byť uskutočnený rôznymi spôsobmi. Možné je tu
uskutočnenie vyčnievajúceho tŕňa, ktorý zaberá do vybrania tablety, takže tableta môže byť
zavesená na tomto tŕni. Tiež môže byť použitý tŕň alebo podobne vytvorený závesný prostriedok,
ktorý prechádza cez priechodný otvor alebo priechodnú dieru alebo priebežný vývrt tablety. Ďalej
môže byť závesný prostriedok vytvorený dvomi protiľahlými a výhodnejšie v podstate hrotovými
upínacími prostriedkami, medzi ktorými môže byť upnutá tableta, predovšetkým cylindricky
uskutočnená tableta na dvoch protiľahlých stranách predpätím, napríklad prostredníctvom pružiny.
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Pohyblivým usporiadaním aspoň jedného z upínacích prostriedkov a vhodnou voľbou predpätia
môže byť tableta účinne držaná pohybom aspoň jedného upínacieho prostriedku aj pri jej
zmenšovaní prechodom do roztoku.
Všetky riešenia majú ale spoločné, že takmer celková sorpčná plocha je disponibilná ako
voľná sorpčná plocha, teda ako povrch telesa tablety, ktorý je disponibilný pre sorpciu vlhkosti zo
vzduchu miestnosti. Použitím takéhoto závesného prostriedku sa zamedzí prekrytie väčšiny povrchu
telesa tablety, takže sa zväčší voľná sorpčná plocha tablety, ktorá je k dispozícii na sorpciu vlhkosti.
Výsledkom tejto zväčšenej voľnej sorpčnej plochy je vyššia sorpčná rýchlosť zariadenia podľa
vynálezu v porovnaní s bežnými zariadeniami typu uvedeného v úvode.
Výhodnejšie je zberný zásobník vytvorený v podstate ako uzatvorená zberná miska, aby sa
zabránilo vytečeniu roztoku vznikajúcemu z vlhkosti absorbovanej tabletou, a na svojej hornej strane
vykazuje vytvarovanú kryciu plochu alebo kryciu plochu vytvorenú ako samostatný diel. Spojenie
medzu zbernou miskou a krycou plochou je tu výhodnejšie vytvorené ako tesné. Okrem toho krycia
plocha výhodnejšie vykazuje bariéru proti vytečeniu, ktorá umožňuje, aby roztok pozbieraný krycou
plochou mohol odtiecť do zbernej misky a aby sa zamedzilo vytečeniu pozbieraného roztoku
z prevráteného zariadenia. Uskutočnenie bariéry predovšetkým proti vytečeniu je tu možné
realizovať podľa opisu EP 1779043B1, ktorý v tomto smere dopĺňa súčasné zverejnenie.
Použitá tableta tu pozostáva predovšetkým z hygroskopických prostriedkov v práškovej
alebo granulovanej forme, ako napríklad chlorid vápenatý alebo chlorid horečnatý alebo zmes, ktoré
sú lisovaním spracované do uvedenej formy tablety. Možné sú predovšetkým také znaky tablety ako
aj spôsobu výroby tablety, ako je opísané v EP 1426105A1, ktorý v tomto smere dopĺňa súčasné
zverejnenie. Základný tvar tablety je výhodnejšie cylindrický. Možné sú však aj hranaté základové
tvary, predovšetkým tablety s trojuholníkovým, štvorhranným alebo mnohouholníkovým prierezom.
Ako zvlášť výhodné sa ďalej ukázalo byť uskutočnenie závesného prostriedku prídržného
zariadenia takým spôsobom, že je vytvorené vo forme tŕňa, takže na zavesenie tablety umožňuje
záber do vybrania tablety. Závesný prostriedok môže byť vytvorený vo forme tŕňa a predovšetkým
hrotu tak, že sa tento až pri plnení zariadenia tabletou vloží do vybrania v predmetnej tablete.
Predovšetkým pri použití v podstate cylindrickej tablety môže táto ale vykazovať aspoň jedno
vybranie, napríklad vo forme jednoduchého slepého otvoru, výhodnejšie priechodnej diery alebo
priechodného otvoru, do ktorých zaberá tŕňový závesný prostriedok takým spôsobom, že tableta je
vzhľadom na zberný zásobník a podklad usporiadaná na zbernom zásobníku, na ktorom visí tŕňový
závesný prostriedok. Tak môže byť v podstate celkový vonkajší povrch tablety – odhliadnuc od
oblasti vybrania, ktoré je v kontakte s tŕňovým závesným prostriedkom – využitý ako voľná sorpčná
plocha na sorpciu vlhkosti zo vzduchu miestnosti.
Presné uskutočnenie tŕňového závesného prostriedku tu môže závisieť od vytvorenia tablety
a ďalších komponentov zariadenia ako aj od polohy a usporiadania závesného prostriedku.
Napríklad môže byť závesný prostriedok vytvorený vo forme tŕňa, teda vyčnievajúc a v podstate
cylindricky alebo vo forme dutého valca a rozprestierať sa v podstate paralelne ku dnu zberného
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zásobníka a/alebo podkladu. Možný je ale aj šikmý priebeh, predovšetkým na zaistenie bezpečnej
fixácie tablety. Ďalej môže byť závesný prostriedok vytvorený vo forme háčika alebo vykazovať iný
tvar, ktorý umožňuje zavesenie tablety.
Vo výhodnom ďalšom zdokonalení môže tŕň vykazovať aspoň jeden otvor na umožnenie
prevetrania tablety v oblasti vybrania a na ďalšie zväčšenie voľnej sorpčnej plochy tablety
disponibilnej na sorpciu vlhkosti. Tiež môže byť tento aspoň jeden otvor uskutočnený tak, že
umožňuje výhodný smer odkvapkávania a/alebo odtekania roztoku vznikajúceho sorpciou.
Ďalej sa ako výhodné ukázalo, ak tŕňový závesný prostriedok vykazuje vyčnievajúce
dištančné prvky, predovšetkým pozdĺžne rebrá, ktoré sa môžu rozprestierať v smere rozprestierania
sa závesného prostriedku, na poskytnutie možnosti dosadania pre tabletu v oblasti jej vybrania, aby
sa minimalizovala kontaktná plocha tablety a závesného prostriedku. V tomto prípade teda tableta
visí len dosadaním malých povrchových oblastí vnútri vybrania na uvedených dištančných prvkoch
na závesnom prostriedku, takže voľnú sorpčnú plochu je možné ďalej zväčšiť. Možné je
predovšetkým aj použitie vačiek, výstupkov alebo kolíkov ako dištančných prvkov.
Ďalšou výhodou je použitie prekrytia nad zberným zásobníkom, ktoré obklopuje vnútorný
priestor, v ktorom je umiestnené prídržné zariadenie alebo závesný prostriedok, pričom prekrytie je
vybavené aspoň jedným vetracím otvorom na umožnenie prevetrania tablety vzduchom miestnosti
na sorpciu vlhkosti zo vzduchu miestnosti. Prekrytie môže ďalej slúžiť na ochranu tablety a preto je
výhodnejšie v podstate uzavreté a prekrýva tabletu zo všetkých strán. Takto je možné vylúčiť
znečistenie tablety. Vetrací otvor, výhodnejšie väčší počet vetracích otvorov sú výhodnejšie aspoň
na úrovni tablety usporiadanej vo vnútri vnútorného priestoru, aby sa umožnilo dobré prevetranie.
Vetrací otvor môže byť uskutočnený ľubovoľne, napríklad ako otvor, štrbina alebo výrez. Vo
výhodnom uskutočnení otvoru sa použije väčší počet vetracích otvorov vo forme väčšieho počtu
štrbín, ktoré sa rozprestierajú po strane prekrytia vo forme vrtule. Výhodnejšie je celková plocha
otvorov všetkých vetracích otvorov v rozsahu od 40 cm2 do 80 cm2, zvlášť výhodnejšie v rozsahu od
45 cm2 do 65 cm2.
Okrem toho je zvlášť výhodné také uskutočnenie prekrytia, že na prvej strane prekrytia a na
druhej strane prekrytia protiľahlej k prvej strane je aspoň zakaždým prítomný jeden vetrací otvor,
pričom medzi vetracími otvormi protiľahlých strán sa vnútri prekrytia nachádza prídržné zariadenie
alebo závesný prostriedok pre tabletu, aby sa takto zaistila možnosť priechodu vzduchu miestnosti
cez vnútorný priestor prekrytia a predovšetkým popri tablete. Výhodnejšie sa tu aspoň na jednej,
zvlášť výhodnejšie na obidvoch protiľahlých stranách použije väčší počet vetracích otvorov.
Výhodnejšie je plocha otvorenia sumy vetracích otvorov jednej strany v rozsahu od 20 cm2 do 40
cm2. Povrch aspoň jedného vetracieho otvoru prvej strany výhodnejšie zodpovedá v podstate
povrchu aspoň jedného vetracieho otvoru druhej strany prekrytia. Výhodnejšie je celková plocha
otvorenia sumy vetracích otvorov na obidvoch stranách v rozsahu od 40 cm2 do 80 cm2, zvlášť
výhodnejšie v rozsahu od 45 cm2 do 65 cm2.
Ako zvlášť výhodné sa ukázalo byť také uskutočnenie, že aspoň jeden vetrací otvor druhej
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strany je projekciou aspoň jedného z vetracích otvorov protiľahlej prvej strany. Týmto spôsobom je
možné zaistiť mimoriadne dobré prevetranie tablety usporiadanej vo vnútornom priestore za účelom
zlepšenia sorpcie. Výhodnejšie sa aj tu na obidvoch stranách používa zakaždým väčší počet
vetracích otvorov. Výhodnejšie je aspoň časť povrchu aspoň jedného vetracieho otvoru na úrovni
tablety usporiadanej vo vnútornom priestore.
Ďalšou výhodou je rozdelenie prekrytia na najmenej dve oblasti, pričom jednou oblasťou je
krycia oblasť a ďalšou oblasťou je otváracia oblasť, pričom otváracia oblasť po jej otvorení umožňuje
zásah do vnútorného priestoru za účelom naplnenia zariadenia tabletou. Výhodnejšie je prekrytie
poskladané ako konštrukčná skupina aspoň pozostávajúca z uvedených konštrukčných dielov a tieto
sú vzájomne ľubovoľne spojené uvoľniteľným spôsobom alebo vzájomne pohyblivo. Vo výhodnom
príklade uskutočnenia je krycia oblasť pevne spojená alebo spojiteľná so zberným zásobníkom
a výhodnejšie obklopuje väčšinu vnútorného priestoru. Otváracia oblasť sa môže za účelom
naplnenia zariadenia tabletou otvoriť, napríklad uskutočnenie veka, klapky, posuvných dvierok,
uskutočnením vo forme zásuvky alebo inou vhodnou konštrukciou, ktorá zakaždým umožňuje
otvorenie a tak potom zásah do vnútorného priestoru pre užívateľov.
Ako zvlášť výhodné sa osvedčilo použitie otváracej oblasti, ktorá je uskutočnená ako veko
výkyvné vzhľadom na oblasť prekrytia. Túto konštrukčnú formu je technicky možné realizovať zvlášť
jednoducho a je ľahko ovládateľná pre užívateľa. Krycia oblasť je tu výhodnejšie pevne spojená
alebo spojiteľná so zberným zásobníkom, napríklad pomocou vhodných upínacích prostriedkov
alebo západkových spojovacích prostriedkov. Výhodnejšie je okrem toho použité aspoň jedno kĺbové
spojenie, predovšetkým záves medzi krycou oblasťou a vekom. Okrem toho sa ako výhodné ukázalo
byť použitie veka zahŕňajúceho závesný prostriedok takým spôsobom, že otvorenie veka vedie tiež
k pootočeniu závesného prostriedku vzhľadom na oblasť prekrytia, aby sa uľahčilo naplnenie
zariadenia tabletou. Zvlášť výhodne sa pri použití tŕňového závesného prostriedku použije také
uskutočnenie, že sa tŕňový závesný prostriedok v zatvorenom stave veka rozprestiera v podstate
paralelne ku dnu zberného zásobníka a/alebo k podkladu. Pri otvorení sa závesný prostriedok
vzhľadom na oblasť prekrytia sklopí v podstate tak, že sa tŕňový závesný prostriedok rozprestiera v
podstate v pravom uhle ku dnu zberného zásobníka a/alebo k podkladu. Týmto spôsobom môže byť
poskytnutá obzvlášť jednoduchá možnosť plnenia pre užívateľa, predovšetkým za využitia
gravitačnej sily. Pri použití veka zahŕňajúceho tŕňový závesný prostriedok veka sa ďalej ako výhodné
osvedčilo usporiadať tento v oblasti alebo v blízkosti osi pootočenia veka, aby sa zvýšila stabilita
zariadenia predovšetkým pri vloženej tablete.
Ďalšou výhodou je uskutočnenie prekrytia s najmenej jedným dištančným prvkom
vyčnievajúcim z vnútornej steny prekrytia v smere k vnútornému priestoru, predovšetkým vo forme
rebra alebo výčnelku, aby sa umožnilo definované odsadenie tablety od vnútornej steny.
Prostredníctvom takéhoto dištančného prvku je napríklad možné zamedziť tomu, aby vnútorná stena
prekrytia zakryla alebo prekryla sorpčnú plochu tablety, čo by mohlo viesť k negatívnemu
ovplyvneniu rýchlosti sorpcie.
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Ďalšou výhodou je uskutočnenie najmenej jedného dištančného prvku takým spôsobom, že
umožňuje jednoznačné polohovanie a predovšetkým neotočnú fixáciu tablety vzhľadom na závesný
prostriedok. V tomto prípade sa napríklad používajú viaceré dištančné prvky, výhodnejšie vo forme
rebier, ktoré vyčnievajú odlišne ďaleko do vnútorného priestoru. Týmto spôsobom môže byť
dištančnými prvkami poskytnutý určitý negatívny tvar tablety, ktorý môže zamedziť skĺznutiu tablety
zo závesného prostriedku. Tiež je možné jeden alebo viaceré dištančné prostriedky tvárniť tak, aby
napríklad zaberali do vybraní, ako sú napríklad drážky alebo otvory alebo vývrty alebo samotné
umožňovali záber vyčnievajúcich oblastí tablety, takže sa predovšetkým umožní neotočná fixácia
tablety.
Ďalej sa ako výhodné osvedčilo použitie viacerých dištančných prvkov, ktoré vyčnievajú
zakaždým rôzne hlboko alebo ďaleko do vnútorného priestoru a/alebo aspoň jedného dištančného
prvku, ktorý vykazuje oblasti zaberajúce rôzne hlboko do vnútorného priestoru, predovšetkým na
umožnenie uloženia tabliet s rôznymi hrúbkami a/alebo rôzne uskutočnenými drážkami pre
zaberajúce oblasti dištančných prvkov. Ďalšou výhodou je vytvorenie prídržného zariadenia
s upevňovacím úsekom pre závesný prostriedok prítomným na prvej strane zariadenia, od ktorého
sa závesný prostriedok rozprestiera od prvej strany zariadenia v smere k protiľahlej druhej strane,
pričom prídržné zariadenie na tejto druhej strane zahŕňa uloženie vo forme oporného ložiska pre
závesný prostriedok, pričom závesný prostriedok je uskutočnený spôsobom uvoľniteľným z uloženia,
aby sa umožnilo jednoduché naplnenie zariadenia tabletou vykazujúcou vybranie uskutočnené ako
priechodný otvor, priechodná diera alebo priebežný vývrt a na zaistenie bezpečnej fixácie závesného
prostriedku a tým tablety. Predovšetkým môže byť takáto konštrukcia zmysluplná v spojení s vyššie
opísaným aspoň dvojdielnym prekrytím, pri ktorom môže byť na výklopnom alebo výkyvnom veku
prítomný upevňovací úsek pre závesný prostriedok. Ďalšou nenárokovanou formou uskutočnenia je
poskytnutie tablety obsahujúcej hygroskopický prostriedok na sušenie vzduchu na sorpciu vlhkosti
zo vzduchu miestnosti a vykazujúcou teleso tablety so sorpčnou plochou, pričom teleso tablety
vykazuje vybranie na uloženie závesného prostriedku na zavesenie tablety uskutočneného vo forme
tŕňa. Predovšetkým sú možné znaky tablety ako aj spôsob výroby tablety ako sú opísané
EP 1426105 A1, ktoré v tomto smere dopĺňajú súčasné zverejnenie. Zvlášť výhodnejšie je tu použitie
tablety, ktorej sorpčná plocha, teda povrch disponibilný na sorpciu vlhkosti zo vzduchu miestnosti,
vrátane povrchu tablety v oblasti vybrania vykazuje veľkosť v rozsahu od 290 cm2 do 340 cm2.
Ďalšou výhodou nenárokovanej formy uskutočnenia je uskutočnenie vybrania ako
priechodná diera alebo priechodný otvor alebo vývrt, ktoré sa rozprestierajú cez teleso tablety.
Ďalej sa môže v nenárokovanej forme uskutočnenia ukázať ako výhodné, ak je aspoň jedna
vonkajšia strana telesa tablety prítomná ako sorpčná plocha vybavená oblasťami s rôznymi
úrovňami, aby sa za účelom zvýšenia miery sorpcie vlhkosti zo vzduchu miestnosti zväčšila
disponibilná sorpčná plocha.
V jednej nenárokovanej forme uskutočnenia vykazuje teleso tablety v podstate cylindrický
základový tvar hornej strany a spodnej strany, pričom horná strana a/alebo spodná strana je
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uskutočnená vo forme vlnovky, aby sa za účelom zvýšenia miery sorpcie vlhkosti zo vzduchu
miestnosti zväčšila disponibilná sorpčná plocha.
Ďalšou

základnou

myšlienkou

predloženého

vynálezu

je

poskytnutie

systému

pozostávajúceho z opísaného zariadenia a opísanej tablety.
Zariadenie tu výhodnejšie vykazuje prekrytie s vetracími otvormi, pričom celková plocha
otvorenia všetkých vetracích otvorov je výhodnejšie v rozsahu od 40 cm2 do 80 cm2, zvlášť
výhodnejšie v rozsahu od 45 cm2 do 65 cm2. Výhodnejšie sú vetracie otvory usporiadané aspoň na
dvoch protiľahlých stranách prekrytia, pričom tableta je výhodnejšie umiestnená vnútri prekrytia
medzi oblasťami vykazujúcimi uvedené vetracie otvory, aby sa umožnila možnosť priechodu.
Zvlášť výhodné je tu použitie tablety, ktorej sorpčná plocha, teda povrch disponibilný na
sorpciu vlhkosti zo vzduchu miestnosti, vrátane povrchu tablety v oblasti vybrania vykazuje veľkosť
v rozsahu od 290 m2 do 340 cm2.
Zvlášť výhodnejšie sa použijú uvedené vetracie otvory a tableta, pričom pomer povrchu
tablety k povrchu všetkých vetracích otvorov je v rozsahu od 7,25 do 4,25.
V ďalšom výhodnom uskutočnení vykazuje zariadenie dodatočne v oblasti zberného
zásobníka uloženie pre ďalšie tablety, predovšetkým na poskytnutie systému užívateľovi, ktorý
vykazuje ďalšiu tabletu na doplňovanie jednotky, pričom nie je potrebný obalový materiál, pretože
ako vonkajší obal druhej tablety sa použije samotné zariadenie. Tiež je možné takéto uloženie v
oblasti zberného zásobníka použiť na bezpečné uskladnenie tablety, ktorá sa má použiť,
v predajnom priestore. Tak môže byť napríklad v stave dodávky zariadenia v uvedenom uložení
bezpečne uskladnená tableta určená na spojenie so závesným prostriedkom.
Vo výhodnom ďalšom uskutočnení vynálezu zariadenie vykazuje viac ako jedno prídržné
zariadenie pre viaceré tablety. Výhodnejšie sú prítomné dve prídržné zariadenia pre dve tablety, aby
sa zvýšila miera absorpcie. Každé prídržné zariadenie tu zahŕňa zakaždým jeden závesný
prostriedok pre jednu tabletu. Alternatívne môže aj len jedno prídržné zariadenie zahŕňať dva alebo
viaceré závesné prostriedky pre dve alebo viaceré tablety. Uvedené závesné prostriedky tu
výhodnejšie slúžia - ako je vyššie opísané - na zavesenie tablety nad zberným zásobníkom, pričom
výhodnejšie umožňuje každý závesný prostriedok kontakt takmer celkovej sorpčnej plochy so
vzduchom miestnosti, aby sa zväčšila voľná sorpčná plocha tablety disponibilná na sorpciu vlhkosti.
Výhodnejšie sú prídržné zariadenia a/alebo závesné prostriedky usporiadané tak, aby všetky tablety
použité na sorpciu v zariadení boli usporiadané s vzájomným odsadením a predovšetkým sa
nedotýkali. Výhodnejšie všetky tablety vykazujú podobnú, ale vzájomne odsadenú pozíciu vo vnútri
zariadenia alebo na zariadení. Tak napríklad môže byť pri použití dvoch v podstate cylindrických
tabliet výhodné tablety usporiadať tak, aby krycie a dnové plochy tabliet boli vzájomne paralelne
usporiadané alebo zvlášť výhodnejšie v jednej rovine. Výhodnejšie sú tablety v takom prípade
usporiadané v zariadení tak, že krycie a dnové plochy sú usporiadané v susedstve a/alebo protiľahlo
k vetracím otvorom alebo vetracím štrbinám zariadenia, aby sa umožnila zvlášť dobrá sorpcia.
Takéto zariadenie môže vykazovať aj možnosť uloženia pre viaceré tablety v oblasti zberného
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zásobníka alebo viaceré možnosti uloženia.
Výhodné formy uskutočnení zariadení, tabliet a systémov podľa vynálezu sú znázornené na
priložených obrázkoch.
Tu zobrazuje
obrázok 1

perspektívny pohľad na zariadenie podľa vynálezu,

obrázok 2

zariadenie z obrázku 1 v plniacej polohe,

obrázok 3

bočný pohľad v reze cez líniu rezu A-A zariadenia z obrázku 1 bez vloženej tablety,

obrázok 4

čiastočne zrezaný perspektívny pohľad cez líniu rezu B-B na zariadenie z obrázku 1
s vloženou tabletou, teda systém podľa vynálezu,

obrázok 5

perspektívny pohľad na tabletu podľa vynálezu,

obrázok 6

schematický pohľad na alternatívne zariadenie podľa vynálezu s vloženou tabletou,
teda systém podľa vynálezu.

Obrázok 1 zobrazuje perspektívny pohľad na odvlhčovač 1 vzduchu podľa vynálezu na
sorpciu vlhkosti zo vzduchu v miestnosti. Tu je možné pod pojmom sorpcia chápať absorpciu, ako aj
adsorpciu alebo kombináciu absorpcie a adsorpcie. Tento sa skladá z niekoľkých komponentov
vyrobených z plastu. Horná časť odvlhčovača 1 vzduchu je tvorená prekrytím 100. Toto samotné sa
skladá z krycej oblasti 102 a veka 103, ktoré je výkyvné vzhľadom na kryciu oblasť 102. Vo
znázornenom zatvorenom stave odvlhčovača 1 vzduchu obopína uvedené prekrytie 100
pozostávajúce z veka 103 a krycej oblasti 102 vnútorný priestor 101. Vo vnútornom priestore 101 je
umiestnené prídržné zariadenie prekryté prekrytím 100 pre tabletu, obsahujúcu hygroskopický
prostriedok na sušenie vzduchu a vykazujúcu v podstate valcovité teleso tablety, so sorpčnou
plochou umiestnenou na jednej z dvoch protiľahlých čelných strán ako aj na strane plášťa. Aby sa
umožnila sorpcia vlhkosti, vykazuje prekrytie 100 v oblasti veka 103 množstvo vetracích štrbín 108.
Tieto sú tiež prítomné na protiľahlej strane zariadenia na krycej oblasti 102, pričom vetracie štrbiny
108 sú tam projekciou vetracích štrbín 108 veka 103, aby sa poskytlo zvlášť dobré vetranie v zmysle
možnosti prechodu cez vnútorný priestor 101. Vetracie štrbiny 108 sú zakaždým usporiadané vo
forme vrtule a ústia do ventilačného lieviku 117, pričom jeho hrdlo vyčnieva v smere vnútorného
priestoru 101. Rovnakým spôsobom je uskutočnená krycia oblasť 102 na protiľahlej strane. V tomto
prípade je prekrytie 100 uskutočnené tak, že čelné strany tablety prostredníctvom uvedeného
prídržného zariadenia sú orientované v smere k vetracím štrbinám 108 veka 103 a krycej oblasti
102. Vetracie štrbiny 108 sa rozprestierajú od ventilačného lievika 117 smerom von tak ďaleko, že
svetlá šírka vetracieho otvoru, teda vzdialenosť medzi koncovými bodmi vetracích štrbín 108
protiľahlými ku krycej oblasti 102 alebo veku 103 je aspoň tak veľká, výhodnejšie je väčšia, ako
priemer použitej tablety. Na základe usporiadania vetracích otvorov 108 v tvare vrtule leží zakaždým
jedna čelná strana tablety teda aspoň v projekcii všetkých vetracích štrbín 108, výhodnejšie je ale
väčšia ako čelná strana. Takýmto uskutočnením je možné zlepšiť ventiláciu tablety, predovšetkým
rovnomerným a trvalým prúdením cez prekrytie 100.
Spodná časť odvlhčovača 1 vzduchu vytvára zberný zásobník 200 obklopujúci dutý priestor
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pre soľný roztok, ktorý vzniká sorpciou vlhkosti zo vzduchu miestnosti prostredníctvom tablety.
Záchytný zásobník 200 vykazuje v podstate oválne tvarované dno 203 zásobníka, ktoré ako
podstavná plocha pre podklad na strane dna zahŕňa obvodový okraj ako aj predovšetkým na
zvýšenie stability zahŕňa klenutie rozprestierajúce sa od obvodového okraja v smere k dutému
priestoru. V smere k hornej časti sa rozprestiera stena 203 zásobníka, ktorá je aspoň na jednej strane
vybavená aspoň čiastočne transparentným alebo priesvitným priezorovým okienkom 205 so
stupnicou 206, aby sa užívateľovi poskytla príležitosť na zistenie stavu alebo hladiny soľného roztoku
v dutom priestore zberného zásobníka 200. Zberný zásobník 200 je cez západkový prvok 204
spojený s prekrytím 100. Ďalej je medzi prekrytím 100 a zberným zásobníkom 200 prítomná ochrana
400 proti vytečeniu, ktorá na jednej strane umožňuje odtok soľného roztoku od tablety prítomnej vo
vnútornom priestore 101 do dutého priestoru zberného zásobníka 200. Na druhej strane však
napríklad po prevrátení odvlhčovača 1 vzduchu bráni vytečeniu soľného roztoku z jeho dutého
priestoru.
[0037] Obrázok 2 znázorňuje odvlhčovač 1 vzduchu z obrázku 1 v plniacej polohe. Za týmto
účelom je veko 103 pripojené ku krycej časti 102 pomocou závesov 107 pootočené a uvoľňuje otvor
104, cez ktorý je možný zásah do vnútorného priestoru 101. Otvorenie sa uskutočňuje
prostredníctvom otváracej pomôcky 116 umiestnenej na hornej strane veka 103, ktorá
prostredníctvom západkového prostriedku veka 103 poskytuje možnosť uzatvorenie s krycou
oblasťou 102. Uvedený otvor 104 je ohraničený otváracou hranou 105 krycej oblasti 102. Veko 103
ďalej vykazuje okraj 106 veka. V zatvorenom stave odvlhčovača 1 hrany 105, 106 na seba vzájomne
dosadajú, takže vnútorný priestor 101 je uzatvorený prekrytím 100, s výnimkou vetracích štrbín 108.
Veko 103 ďalej vykazuje závesný prostriedok vo forme vyčnievajúceho tŕňa 111 v podstate
dutého valcového základného tvaru, ktorý je súčasťou prídržného zariadenia a ktorý slúži na držanie
alebo skladovanie tablety 300. Uvedená tableta 300 vykazuje v podstate cylindricky uskutočnené
teleso 301 tablety a z väčšej časti pozostáva z lisovaného chloridu vápenatého. Hrany tablety 300
vykazujú skosenú hranu 303, predovšetkým aby sa zabránilo odlomeniu hrán a/alebo na uľahčenie
vkladania tablety 300 do odvlhčovača 1 vzduchu. Vonkajší povrch tablety 300 funguje ako sorpčná
plocha 302 na sorpciu vlhkosti zo vzduchu miestnosti. Tableta 300 ďalej vykazuje stredové vybranie
304 uskutočnené ako priechodný otvor alebo vývrt rozprestierajúce sa priebežne a koaxiálne k osi
valca, ktoré vykazuje väčší priemer, ako je priemer tŕňa 111. Toto slúži vďaka poskytnutiu možnosti
uloženia tŕňa 111 na zavesenie tablety 300 vo vnútornom priestore 101 odvlhčovača 1 vzduchu.
Pretože tŕň 111 je prostredníctvom upevňovacieho úseku spojený s vekom 103, v predloženom
prípade prostredníctvom vytvarovanej časti na ventilačnom lieviku 117, je pootočenie veka 103
do zatvorenej polohy spojené s pootočením tŕňa 111 a tým aj tablety 300. V zatvorenej polohe sa os
tŕňa 111 rozprestiera v podstate paralelne ku dnu 202 zásobníka a/alebo k podkladu. V tejto polohe
tableta visí na tŕni 111 prechádzajúcom cez vybranie 304, takže závesný prostriedok podľa vynálezu,
a predovšetkým tŕň 111 umožňuje kontakt prakticky kompletnej sorpčnej plochy 302 so vzduchom
miestnosti, aby sa zväčšila voľná a pre sorpciu vlhkosti disponibilná sorpčná plocha 302 tablety 300.
V znázornenom plniacej polohe, v ktorej sa os tŕňa 111 rozprestiera v podstate kolmo ku dnu
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202 zásobníka a/alebo k podkladu, je naplnenie odvlhčovača 1 vzduchu tabletou 300 zvlášť
jednoduché. Užívateľ len musí vybranie 304 umiestniť do výšky vyčnievajúceho konca tŕňa 111
a môže tabletu 300 za využitia gravitačnej sily nechať v smere veka 103 jednoducho skĺznuť alebo
spadnúť.
Tŕň 111 je ďalej vybavený axiálne sa rozprestierajúcimi a v radiálnom smere od vonkajšej
strany tŕňa 111 vystupujúcimi dištančnými prvkami v tvare vyčnievajúcich dištančných rebier 112.
Dištančné rebrá 112 sú presne také veľké, aby umožňovali bezpečné uchytenie tablety 300
prostredníctvom vybrania 304 a aby umožňovali odsadenie vnútorného povrchu tablety 300 v oblasti
vybrania 304 od vonkajšej plochy plášťa tŕňa. 11 Takto je možné zaistiť definované a – vzhľadom na
kontaktnú plochu – pokiaľ možno malé dosadanie tablety 300 v oblasti jej vybrania 304, aby sa
minimalizovala kontaktná plocha medzi tabletou 300 a tŕňom 111.
Na strane protiľahlej k veku 103 je v oblasti ventilačného lievika 117 prítomné uloženie 114
vyčnievajúce z vnútornej steny 115 krycej oblasti 102 do vnútorného priestoru 101. Toto je
uskutočnené tak, že je poskytnutá možnosť dosadania alebo oporného uloženia tŕňa 111 v
zatvorenej polohe, aby sa zabezpečila bezpečná možnosť držania tablety 300. Ďalej je vnútorná
stena 115 vybavená väčším počtom výstužných rebier 109 vyčnievajúcich do vnútorného priestoru
101, takže krycia oblasť 102 a aj veko 103 môžu vykazovať len malú hrúbku steny, odvlhčovač 1
vzduchu je ale napriek tomu stabilný. Okrem toho sú prítomné viaceré dištančné prvky 110
vyčnievajúce do vnútorného priestoru 101, ktoré sú vytvarované aj na niektorých výstužných rebrách
109. Dištančné prvky 110 sú uskutočnené ako rebrá, môžu ale vykazovať aj iný vhodný tvar a slúžiť
na definované odsadenie tablety 300 od vnútornej steny 115 v zatvorenej polohe odvlhčovača 1
vzduchu. Týmto spôsobom je možné zamedziť tomu, aby vnútorná stena 115 prekrývala oblasti
sorpčnej plochy 302 tablety 300 tak, že by nebol k dispozícii dostatok voľnej sorpčnej plochy 302 na
sorpciu vlhkosti zo vzduchu miestnosti. Okrem toho je možné využiť dištančné prvky 110
vyčnievajúce z vnútornej steny 115 smerom k vnútornému priestoru 101 na jednoznačné
polohovanie, napríklad prostredníctvom záberu na skosenej hrane 303 tablety alebo na neotočnú
fixáciu tablety 300 vzhľadom na tŕň 111, predovšetkým použitím tablety 300 s drážkou alebo
otvorom, do ktorých napríklad zaberá niektorý spomedzi dištančných prvkov 110.
Ďalej sú na obrázku 2 v zatvorenej polohe zrejmé vetracie štrbiny 108 na protiľahlých
stranách, síce na krycej oblasti 102 a protiľahlo na veku 103, určené na umožnenie prevzdušnenia
tablety 300 vzduchom miestnosti za účelom sorpcie vlhkosti zo vzduchu miestnosti. Tŕň 111 je tu
usporiadaný ako prídržné zariadenie v zatvorenej polohe odvlhčovača 1 vzduchu medzi obidvomi
vzájomne protiľahlými oblasťami vybavenými vetracími štrbinami 108 s cieľom poskytnúť možnosť
prechodu vzduchu miestnosti cez vnútorný priestor 101 prekrytia 100. Presnejšie povedané, je tŕň
11 usporiadaný presne v ústí ventilačného lievika 117 veka 103, uloženie 114 je zasa usporiadané
v ústí ventilačného lievika 117 krycej oblasti 102. V tomto prípade sú obidve protiľahlé oblasti
vybavené vetracími štrbinami 108 a ako aj obidva ventilačné lieviky 117 uskutočnené takým
spôsobom, že jedna z oblastí je projekciou druhej oblasti.
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Obrázok 3 znázorňuje bočný pohľad v reze líniou rezu A-A cez odvlhčovač 1 vzduchu z
obrázku 1 v zatvorenej polohe. Z dôvodu lepšej prehľadnosti nevykazuje zobrazený zvlhčovač 1
vzduchu žiadnu tabletu 300 v oblasti tŕňa 111. Napriek tomu je v zbernom zásobníku 200 na dne
202 zásobníka, ktorý je v stredovej oblasti vytvorený klenutím 210 zasahujúcim do dutého priestoru
201, vytvorené na tomto klenutí 210 uloženie 211 tablety. Tu môže byť uložená tableta 300, napríklad
na poskytnutie možnosti opätovného naplnenia používateľom. Uloženie 211 tablety môže slúžiť aj
na fixáciu tablety 300 v zbernom zásobníku 200 ako transportná poistka. Tableta 300 je výhodnejšie
zabalená vo vonkajšom obale z fóliového materiálu a pred použitím odvlhčovača 1 vzduchu musí
byť vybratá zo zberného zásobníka 200. Tableta 300, ktorú je za účelom použitia možné – ako je
opísané vyššie – nasunúť na závesný prostriedok uskutočnený ako tŕň 111, vykazuje na tento účel
vybranie 304, ktoré je aspoň na čelnej strane tablety uskutočnené ako lievik 305. Okrem toho
vykazuje tableta 300 drážku rozprestierajúcu sa po obvode vybrania, ktorá je ale radiálne odsadená.
Tento špeciálny tvar prepožičiava tablete 300 väčšiu sorpčnú plochu, takže rýchlosť sorpcie sa môže
zlepšiť v porovnaní s bežnými tabletami 300, predovšetkým s plochými čelnými plochami.
Ako bolo vyššie uvedené, nachádza sa medzi prekrytím 100 a zberným zásobníkom ochrana
400 proti vytečeniu. Táto vykazuje upevňovacie úseky 401 uskutočnené ako západkové prvky a je
pomocou rovnakých prvkov na montážnom úseku 120 prekrytia 100 spojená s montážnym úsekom
120 prekrytia 100. Montážny úsek 120 slúži tiež na upevnenie zberného zásobníka 200
prostredníctvom jeho západkového prvku 204 na prekrytí 100. Okrem toho ochrana 400 proti
vytečeniu vykazuje väčší počet vodiacich rebier 402 vyčnievajúcich smerom do vnútorného priestoru
101 ako aj zaberajúcich s vnútornou stenou 115, ktoré uľahčujú montáž ochrany 400 proti vytečeniu
a prekrytia 100. Na upevnenie ochrany 400 proti vytečeniu na zbernom zásobníku 200 vykazuje
ochrana 400 proti vytečeniu obvodový golier 403, ktorým je možné ochranu 400 proti vytečeniu
nasadiť na hornú hranu 207 steny 203 zásobníka. Tu sú obidve oblasti uskutočnené tak, aby bolo
možné zabezpečiť tesné spojenie. Možné je tu použiť aj fakultatívne tesnenie, aby sa ďalej zlepšilo
utesnenie. Ochrana 400 proti vytečeniu vykazuje lievik 404, ktorý čiastočne vyčnieva do dutého
priestoru 201. Lievik 404 sa používa na zber soľného roztoku, ktorý následne tečie cez horný
výtokový otvor 405 do výtokového kanála 407 a napokon cez spodný výtokový otvor 406 do dutého
priestoru 201 zberného zásobníka 200. Tu sú lievik 404 ako aj výtokový kanál 407 skonštruované
tak, aby vyčnievali do dutého priestoru predovšetkým takým spôsobom a boli odsadené od steny
203 zásobníka takým spôsobom, aby bolo sťažené alebo takmer znemožnené spätné tečenie
soľného roztoku, aj v prípade prevrátenia odvlhčovača 1 vzduchu, cez spodný výtokový otvor 406.
V hornej časti odvlhčovača 1 vzduchu sú zrejmé protiľahlé ventilačné lieviky 117 krycej
oblasti 102 a veka 103, pričom vetracie štrbiny 108 sa zakaždým čiastočne rozprestierajú do
ventilačného lievika 117 s cieľom zlepšenia prevzdušnenia vnútorného priestoru 101 a tým tam
usporiadanej tablety 300. Dutý cylindrický tŕň 111 rozprestierajúci sa od ventilačného lievika 117
veka 103 v smere k uloženiu 114 na ventilačnom lieviku 117 krycej oblasti 102 okrem toho vykazuje
vetracie štrbiny 113 rozprestierajúce sa v rovnakom smere, určené na prevetrávanie zavesenej
tablety 300 v oblasti jej vybrania 304 a tým na zväčšenie voľnej sorpčnej plochy tablety 300.
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Dištančné rebrá 112 vyčnievajúce radiálne z vonkajšieho povrchu tŕňa 111 a rozprestierajúce sa do
uvedeného smeru slúžia na minimalizáciu kontaktnej plochy medzi tabletou 300 a tŕňom 111. Dutý
cylindrický tŕň 111 ústi do uloženia 114, ktoré je zobrazené na obrázku 2 a na obrázku 3 zakryté
tabletou 300 a ktoré je uskutočnené tiež ako duté a následne vedie do ventilačného lievika 117 krycej
oblasti 102. Týmto sa umožní prechod vzduchu miestnosti cez odvlhčovač 1 vzduchu, napríklad do
ventilačného lievika 117 veka 103, dutého cylindrického tŕňa 111, uloženia 114 až po ventilačný lievik
117 krycej oblasti 102 a do opačného smeru. Týmto sa zaručí zvlášť dobré prevzdušnenie povrchu
zavesenej tablety 300 v oblasti jej vybrania 304. Týmto je umožnený prechod cez vybranie 304
tablety 300.
Veko 103 ako aj krycia oblasť 102 okrem toho vykazujú dištančné prvky 110 vyčnievajúce v
smere k vnútornému priestoru 101 v tvare vystupujúcich rebier vytvarovaných na príslušných
komponentoch, ktoré definujú vzdialenosť medzi tabletou 300 a vnútornou stenou 115, aby sa
minimalizovala kontaktná plocha tablety 300 a prekrytia 100 a maximalizovala voľná sorpčná plocha.
Okrem toho sú na niektorých spomedzi dištančných prvkov 110 veka 103 prítomné vačky 119
vyčnievajúce do vnútorného priestoru 101. Tieto sú usporiadané na kružnici radiálne okolo tŕňa 111
a pri vloženej tablete 300 zaberajú do vyššie opísanej obvodovej drážky 306 tablety 300.
Predovšetkým sa týmito vačkami 119 umožní, že je možné vložiť a použiť tablety 300 rôznej hrúbky.
Ako prvá môže byť použitá zobrazená tableta 300 s drážkou 306. Okrem toho je možné použiť aj
menšiu tabletu 300, ktorá vykazuje len takú hrúbku, ktorá v podstate zodpovedá len vzdialenosti
medzi koncom vačky 119 zasahujúcim do vnútorného priestoru 101 a protiľahlým koncom
dištančného prvku 110 krycej oblasti 102. Pomocou týchto vačiek 119 je tiež umožnené jednoznačné
polohovanie tablety 300 a predovšetkým neotočná fixácia tablety 300 vzhľadom na tŕň 111. Na tento
účel je vhodné napríklad použitie zobrazenej tablety 300, ktorá ale napríklad namiesto drážky 306
v rovnakej oblasti vykazuje slepé otvory na uloženie vačky 119.
Na obrázku 3 je tiež zvlášť zreteľne zobrazený mechanizmus otvárania veka 103. Na hornej
strane odvlhčovača 1 vzduchu veko 103 vykazuje – ako je vyššie opísané - otváraciu pomôcku 116
vykazujúcu háčik, pričom na krycej oblasti 102 sú prítomné zodpovedajúce spojovacie prostriedky
118 vykazujúce predovšetkým uloženia háčikov. Miernym tlakom zhora na otváraciu pomôcku 116
je možné opísaný háčik vyvesiť z uloženia háčiku spojovacieho prostriedku 118, aby bolo možné
veko 103 pootočiť vzhľadom na kryciu oblasť 102 za účelom zmeny do plniacej polohy odvlhčovača
1 vzduchu.
Obrázok 4 zobrazuje čiastočne zrezaný perspektívny pohľad pozdĺž línie rezu B-B zariadenia
z obrázku 1 s vloženou tabletou. Obrázok 4 teda zobrazuje systém podľa vynálezu pozostávajúci z
odvlhčovača 1 vzduchu a tablety 300. Tŕň 111 sa rozprestiera cez vybranie 304 tablety 300. Dutý
cylindrický tŕň 111 ale vykazuje menší priemer ako vybranie 304. Kontakt medzi tabletou 300 a tŕňom
111

sa

zaistí

prostredníctvom

radiálne

vyčnievajúcich

dištančných

rebier

112,

takže

v medzipriestoroch medzi dvomi dištančnými rebrami 112 medzi plochou plášťa tŕňa 111 a povrchom
vybrania 304 je prítomný odstup na umožnenie prevetrávania tablety 300 cez vetracie štrbiny 113
tŕňa 111. Vetracie štrbiny 113 sa tu rozprestierajú od tŕňa 111 cez ventilačný lievik 117 až do čelnej

- 12 -

strany veka 103 a ústia do niektorých z vetracích štrbín 108. Výhodnejšie sú vetracie štrbiny 113
prítomné len na stranách ako aj na spodnej strane tŕňa 111, nie sú ale prítomné na hornej strane,
aby sa v každom prípade zamedzilo vytečeniu soľného roztoku ventilačného lievika 117.
Na fixáciu tablety 300 vo vnútri vnútorného priestoru 101 sú určené dištančné prvky 110
vytvarované na veku 103 a zasahujúce do vnútorného priestoru 101 v smere tablety 300, ktoré v
oblasti drážky 306 tablety 300 vykazujú vyčnievajúce vačky 119. Vlhkosť sorbovaná tabletou 300
kvapká ako soľný roztok v smere k zbernému zásobníku 200 usporiadanému pod prekrytím 100
a tým do lievika 404 ochrany 400 proti vytečeniu. Cez horný výtokový otvor 405 napokon soľný roztok
preteká cez výtokový kanál 407 do dutého priestoru 201 zberného zásobníka 200. Obrázok 4 ešte
raz zobrazuje uloženie 211 tablety vytvarované na dne 202 zásobníka a zasahujúce do dutého
priestoru 201.
Na vyprázdnenie dutého priestoru 201 zberného zásobníka 201 je odvlhčovač 1 vzduchu
tiež vybavený výlevkou. Táto je prítomná na boku odvlhčovača 1 vzduchu a síce na úrovni ochrany
400 proti vytečeniu. Ochrana 400 proti vytečeniu na tento účel vykazuje výlevkový kanál 409, ktorý
je otvorený v smere k dutému priestoru 201 a ktorý na svojom druhom konci vyčnieva cez otvor 100
prekrytia a tam ústi do výlevkového otvoru 408 na boku odvlhčovača 1 vzduchu. Vylievací otvor 408
je uzatvorený otvárateľným uzatváracím prvkom 209, ktorý je prítomný na západkovom prvku 204
na upevnenie zberného zásobníka 200 na prekrytí 100.
Obrázok 5 zobrazuje perspektívny pohľad na tabletu 300 podľa vynálezu obsahujúcu
hygroskopický prostriedok na sušenie vzduchu na sorpciu vlhkosti zo vzduchu miestnosti a
vykazujúcu v podstate cylindrické teleso 301 tablety s hornou stranou zahŕňajúcou kryciu plochu
307, spodnou stranou zahŕňajúcou dnovú plochu 308 ako aj plochou 309 plášťa. Vonkajší povrch
tablety 300 je sorpčná plocha 302 na sorpciu vlhkosti. Teleso tablety 301 vykazuje vybranie 304 na
uloženie závesného prostriedku na zavesenie tablety 300 uskutočneného vo forme tŕňa. V
zobrazenom príklade uskutočnenia je vybranie 304 uskutočnené ako priebežný cylindrický
prechodný otvor alebo vývrt, ktorý siaha od krycej plochy 307 cez teleso 301 tablety až po dnovú
plochu 308. Takáto tableta 300 môže byť použitá napríklad v odvlhčovači 1 vzduchu znázornenom
na obrázkoch 1 až 4. Alternatívne je však možné, že vybranie 304 je uskutočnené len ako slepý
otvor, korýtko, drážka, štrbina alebo iná priehlbina, ktorá umožňuje upevnenie na uvedenom
odvlhčovači 1 vzduchu. Taktiež sú možné prechodné otvory alebo diery iných typov, predovšetkým
s iným prierezom. Vybranie 304 je rozšírené v smere ku krycej ploche 307 vo forme lievikovitého
korýtka 305. Rovnakým spôsobom môže byť vybranie vytvorené na protiľahlej strane. Najmenej
horná časť tablety 300 je tiež vybavená oblasťami s rôznymi úrovňami, aby sa za účelom zvýšenia
sorpčnej rýchlosti vlhkosti zo vzduchu miestnosti zväčšila disponibilná sorpčná plocha 302. V
predloženom príklade uskutočnenia je na tento účel prítomná drážka 306 v krycej ploche 307, ktorá
sa rozprestiera po obvode vybrania 304 s radiálnym odsadením a vykazuje lievikový prierez. Táto
môže byť podľa iného variantu prítomná dodatočne alebo alternatívne aj výlučne na spodnej strane
dnovej plochy 308. Aj plocha plášťa 309 môže vykazovať takéto uskutočnenie. Samozrejme sú aj tu
možné varírujúce tvary drážok 306 alebo použitie podobných prostriedkov, predovšetkým väčší
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počet slepých otvorov, tvary vlnovky alebo iné uskutočnenia, ktoré umožňujú zväčšenie sorpčnej
plochy 302. Prostredníctvom uvedenej drážky 306 a lievikového korýtka 305 vykazuje uvedená
tableta 300 v pohľade v reze, predovšetkým na hornej strane a/alebo na spodnej strane, vlnovkové
uskutočnenie. Tableta 300 tiež na hranách krycej plochy 307 a dnovej plochy 308 zakaždým
vykazuje obvodovú skosenú hranu 303, každá z nich má obvodovú skosenú hranu 303 na uľahčenie
manipulácie s tabletou 300. Samozrejme je možné použiť tabletu 300, ktorá nevykazuje cylindrický
základný tvar. Tableta 300 môže namiesto kruhového prierezu vykazovať tiež oválny, trojuholníkový,
štvorcový alebo ľubovoľne vytvorený prierez, ktorý je vhodný na použitie v odvlhčovači vzduchu.
Vybavením v podstate cylindrickej tablety 300 drážkou 306 v krycej ploche 307, uvedenými
skosenými hranami 303 na krycej ploche 307 a dnovej ploche 308, vybraním 304 s korýtkom 305 v
oblasti krycej plochy 307 sa umožní ľahšia manipulácia a zväčší sa sorpčná plocha tablety 300 v
porovnaní so známymi tabletami čisto valcového tvaru o viac ako 10 %, takže použitím tablety 300
je možné umožniť zlepšenú sorpčnú rýchlosť. Povrch tablety 300 podľa vynálezu, ako je znázornená
vo výhodnom príklade uskutočnenia, ktoré je k dispozícii ako sorpčná plocha, tvorí vrátane povrchu
tablety 300 v oblasti vybrania 304 výhodnejšie od 2902 do 340 cm2.
Obrázok 6 znázorňuje schematický pohľad na alternatívu odvlhčovača 1 vzduchu 1 podľa
vynálezu na sorpciu vlhkosti zo vzduchu miestnosti s vloženou tabletou 300 obsahujúcou
hygroskopický sušiaci prostriedok vzduchu, teda systém podľa vynálezu.
Odvlhčovač 1 vzduchu zahŕňa prídržné zariadenie so závesným prostriedkom zahŕňajúcim
úložný hrot 121 na jednej strane tablety 300 a protiľahlý zápustný hrot 122, a ako aj zberný zásobník
200, ktorý je umiestnený pod prídržným zariadením a vykazuje dutý priestor 201 na uloženie
hygroskopického roztoku 212. Zápustný hrot 122 je tu uložený posuvne v smere tablety 300 a
úložného hrotu 121 na základe predpätia pružiny 124 vo vodiacom prvku 123, predovšetkým
posuvne prostredníctvom neznázorneného ovládacieho prvku. Napätie pružiny 124 tu tlačí zápustný
hrot v smere tablety 300. Týmto spôsobom je možné zavesiť tabletu 300 medzi úložný hrot 121 a
zápustný hrot 122, pričom dochádza ku kontaktu len medzi povrchom tablety a obidvomi uvedenými
hrotmi 121, 122, takže sa umožní kontakt takmer celej sorpčnej plochy so vzduchom miestnosti za
účelom zväčšenia voľnej sorpčnej plochy tablety 300, ktorá je disponibilná na sorpciu vlhkosti.
Ďalej môže tableta 300 v oblasti uloženia hrotov 121, 122 vykazovať nezobrazené vybranie,
napríklad vo forme slepého otvoru alebo vývrtu, aby sa užívateľovi poskytol výhodný bod záberu.
Taktiež sa takto môže zlepšiť fixácia. V zobrazenom prípade sa prostredníctvom špicatého
vytvorenia úložného hrotu 121 a zápustného hrotu 122 ako aj na základe predpätia pružiny 124 pri
zavesení tablety 300 zhotovia mierne vybrania na obidvoch stranách tablety 300. V priebehu
rozpúšťania tablety 300 pri sorpcii vlhkosti sa zmenšuje tiež je veľkosť. Fixácia je však napriek tomu
zaistená posuvným zápustným hrotom 122, ktorý je pružnou silou pružiny 124 tlačený v smere k
úložnému hrotu 121. Samozrejme môže tu použitá tableta 300 vykazovať aj vyššie opísané drážky,
lievikové korýtka alebo iné uskutočnenia, ktoré umožňujú zväčšenie sorpčnej plochy. Tiež tableta
300 môže byť na hranách skosená alebo zaoblená. Okrem toho môže znázornený odvlhčovač
vzduchu vykazovať nezobrazené, vyššie opísané prekrytie ako aj zobrazenú ochranu proti vytečeniu.
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Zoznam referenčných značiek
1

odvlhčovač vzduchu

100

prekrytie

101

vnútorný priestor

102

krycia oblasť

103

veko

104

otvor

105

hrana otvoru

106

hrana veka

107

záves

108

vetracia štrbina

109

výstužné rebro

110

dištančný prvok

111

tŕň

112

dištančné rebro

113

vetracia štrbina

114

uloženie

115

vnútorná stena

116

otváracia pomôcka

117

ventilačný lievik

118

spojovací prostriedok

119

vačka

120

montážny úsek

121

úložný hrot

122

zápustný hrot

123

vodiaci prvok

124

pružina

200

zberný zásobník

201

dutý priestor

202

dno zásobníka

203

stena zásobníka

204

západkový prvok

205

priezorové okienko

206

stupnica

207

hrana

209

uzatvárací prvok

210

klenutie

211

uloženie tablety

212

soľný roztok

300

tableta
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301

teleso tablety

302

sorpčná plocha

303

skosená hrana

304

vybranie

305

korýtko

306

drážka

307

krycia plocha

308

dnová plocha

309

plocha plášťa

400

ochrana proti vytečeniu

401

upevňovací úsek

402

vodiace rebro

403

golier

404

lievik

405

horný výtokový otvor

406

spodný výtokový otvor

407

výtokový kanál

408

výlevkový otvor

409

výlevkový kanál
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PATENTOVÉ
1.

NÁROKY

Zariadenie (1) na sorpciu vlhkosti zo vzduchu miestnosti prostredníctvom tablety (300)
obsahujúcej hygroskopický prostriedok na sušenie vzduchu vykazujúci teleso (301) tablety
so sorpčnou plochou (302), vykazujúce prídržné zariadenie (111, 121, 122) pre tabletu (300),
ako aj zberný zásobník (200) na uloženie roztoku (212) nachádzajúci sa pod prídržným
zariadením (111, 121, 122), pričom prídržné zariadenie (111, 121, 122) zahŕňa závesný
prostriedok (111, 121, 122) na zavesenie tablety (300) nad zberným zásobníkom (200),
pričom závesný prostriedok (111, 121, 122) umožňuje kontakt takmer celkovej sorpčnej
plochy (302) so vzduchom miestnosti za účelom zväčšenia voľnej sorpčnej plochy (302)
tablety (300) disponibilnej pre sorpciu vlhkosti, pričom prídržné zariadenie (111, 121, 122)
zahŕňa závesný prostriedok (111, 121, 122) uskutočnený vo forme tŕňa, ktorý za účelom
zavesenia tablety (300) umožňuje záber do vybrania (304) tablety (300);
vyznačujúce sa tým, že závesný prostriedok (111) vytvorený vo forme tŕňa vykazuje otvory
(113) na umožnenie prevetrávania tablety (300) v oblasti vybrania (304) a na zväčšenie
voľnej sorpčnej plochy (302) tablety (300) disponibilnej pre sorpciu vlhkosti a/alebo pričom
závesný prostriedok (111, 121, 122) vytvorený vo forme tŕňa vykazuje vyčnievajúce
dištančné prvky (112) na poskytnutie možnosti dosadania pre tabletu (300) v oblasti jej
vybrania (304) za účelom minimalizovania kontaktnej plochy tablety (300) a závesného
prostriedku.

2.

Zariadenie (1) podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že nad zberným zásobníkom (200) je
usporiadané prekrytie (100), ktoré obopína vnútorný priestor (101), v ktorom je umiestnený
závesný prostriedok (111, 121, 122), pričom prekrytie (100) je vybavené aspoň jedným
vetracím otvorom (108, 113, 117) na umožnenie prevetrania tablety (300) vzduchom
miestnosti na sorpciu vlhkosti zo vzduchu miestnosti.

3.

Zariadenie (1) podľa nároku 2, vyznačujúce sa tým, že je prítomný zakaždým aspoň jeden
vetrací otvor (108, 113, 117) na prvej strane (103) a na protiľahlej druhej strane (102)
prekrytia (100), pričom medzi vetracími otvormi (108, 113, 117) protiľahlých strán (102, 103)
je v rámci prekrytia (100) prítomný závesný prostriedok (111, 121, 122) pre tabletu (300) na
poskytnutie prechodu vzduchu miestnosti cez vnútorný priestor (101) prekrytia (100).

4.

Zariadenie (1) podľa nároku 3, vyznačujúce sa tým, že tento aspoň jeden vetrací otvor
(108, 117) druhej strany (102) je projekciou aspoň jedného s vetracích otvorov (108, 117)
protiľahlej prvej strany (103).

5.

Zariadenie (1) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 2 až 4, vyznačujúce sa tým, že je použitý
väčší počet vetracích otvorov (108, 113, 117), pričom celková otvorená plocha všetkých
vetracích otvorov (108, 113, 117) je v rozsahu od 40 cm2 do 80 cm2.

6.

Zariadenie (1) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 2 až 4, vyznačujúce sa tým, že prekrytie
(100) zahŕňa aspoň jednu kryciu oblasť (102) a otváraciu oblasť (103), pričom táto umožňuje
zásah do vnútorného priestoru (100) na naplnenie zariadenia (1) tabletou (300).
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7.

Zariadenie (1) podľa nároku 6, vyznačujúce sa tým, že otváracia oblasť (103) je vytvorená
ako veko (103) výkyvné vzhľadom na kryciu oblasť (102), ktorá zahŕňa závesný prostriedok
(111), takým spôsobom, že otvorenie veka (103) vedie aj k pootočeniu závesného
prostriedku (111) vzhľadom na kryciu oblasť (102) za účelom uľahčenia naplnenia zariadenia
(1) tabletou (300).

8.

Zariadenie (1) podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým, že
prídržné zariadenie zahŕňa upevňovací úsek (117) pre závesný prostriedok (111) prítomné
na prvej strane (103) zariadenia (1), od ktorého sa závesný prostriedok (111) rozprestiera
od prvej strany (103) zariadenia (1) v smere k protiľahlej druhej strane (102), pričom prídržné
zariadenie (1) na tejto druhej strane (102) zahŕňa uloženie (114) pre závesný prostriedok
(111), pričom závesný prostriedok (111) je uskutočnený spôsobom uvoľniteľným od uloženia
(114), aby sa umožnilo jednoduché naplnenie zariadenia (1) tabletou (300) vykazujúcou
vybranie (304) vytvorené ako priechodný otvor alebo priechodná diera alebo priebežný vývrt
a aby sa zaistila bezpečná fixácia závesného prostriedku (111) a tým tablety (300).

9.

Systém pozostávajúci zo zariadenia (1) na sorpciu vlhkosti zo vzduchu miestnosti podľa
ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 7 a z tablety (300) obsahujúcej hygroskopický prostriedok na
sušenie vzduchu a vykazujúcej teleso (301) tablety so sorpčnou plochou (302).

10.

Systém podľa nároku 9, pričom zariadenie (1) vykazuje nad zberným zásobníkom (200)
prekrytie (100), ktoré obopína vnútorný priestor (101), v ktorom je prítomný závesný
prostriedok (111, 121, 122), pričom prekrytie (100) je vybavené aspoň jedným vetracím
otvorom (108, 113, 117) na umožnenie prevetrania tablety (300) vzduchom miestnosti na
sorpciu vlhkosti zo vzduchu miestnosti.

11.

Systém podľa nároku 10, pričom je prítomný väčší počet vetracích otvorov (108, 113, 117)
a pričom celková otvorená plocha všetkých vetracích otvorov (108, 113, 117) je výhodnejšie
v rozsahu od 40 cm2 do 80 cm2, zvlášť výhodnejšie v rozsahu od 45 cm2 do 65 cm2.

12.

Systém podľa nároku 11, vyznačujúci sa tým, že vetracie otvory (108, 113, 117) sú
usporiadané na aspoň dvoch protiľahlých stranách prekrytia (100), pričom tableta (300) je
výhodnejšie umiestnená v rámci prekrytia (100) medzi stranami vykazujúcimi vetracie otvory
(108, 113, 117), aby sa zaistila priechodnosť.

13.

Systém podľa ktoréhokoľvek z nárokov 11 alebo 12, pričom pomer povrchovej plochy
povrchu tablety k ploche otvorov všetkých vetracích otvorov je v rozsahu od 7,25 do 4,25.
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