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Sorptionsavfuktare WDD80

För båtar, husvagnar
och kalla utrymmen.
Wood’s WDD80 är den senaste generationen av sorptionsavfuktare! Wood’s WDD80 är kompakt, tyst och energieffektiv och med flera integrerade skyddsfunktioner
är den säkrare än någon annan sorptionsavfuktare på
marknaden. Wood’s WDD80 är en sorptionsavfuktare,
vilket innebär att den inte är beroende av rummets
temperatur på samma sätt som en kondensavfuktare är.
Wood’s WDD80 kan därför användas med gott resultat,
även där temperaturen sjunker ner till 0°C.

WDD80 – en kompakt och smidig sorptionsavfuktare.
Wood’s WDD80 är en kompakt avfuktare, lämplig för båtar, husvagnar, sommarstugor och andra liknande utrymmen. Sorptionstekniken garanterar hög kapacitet, även vid låga temperaturer. Detta
är en stor fördel då du behöver avfukta kalla utrymmen som till
exempel sommarstugan under vintern, båten, eller kalla källare.
WDD80 har slanganslutning för kontinuerlig vattenavledning och
en jonisering som renar luften samtidigt som den avfuktar. WDD80
är mycket tystgående och kommer inte att störa dig när den avfuktar, och tack vare utblåset på ovansidan torkar WDD80 tvätt och
blöta kläder snabbt och skonsamt. WDD80 har tre fläkthastigheter,
ett kraftfullt luftflöde och flera andra smarta funktioner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 timmars timer.
Utblås på ovansidan för tvätt-torkning.
3 lägen: tyst, normal and snabbtorkning.
Slanganslutning för direkt vattenavledning.
Automatisk avstängning vid full vattenbehållare.
Sorptionstekniken säkerställer hög kapacitet ner till 0°C.
Jonisering renar luften.
Säkerhetsfunktioner: tippskydd och extra överhettningsskydd.
Vattentanken är separerad från elsystemet för extra säkerhet.
Internt mögelskydd torkar maskinen invändigt.

Så fungerar sorptionsavfuktning:
En värmeväxlarfunktion i maskinen kondenserar fukten i luften som
samlas i sorptionshjulet. Fukten blir där till rinnande vatten och
samlas i vattentanken. Vattentanken på WDD80 är helt separerad
från elsystemet i avfuktaren vilket gör maskinen extra säker.
Sorptionstekniken är särkilt lämplig för avfuktning i kalla utrymmen.
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Specifikationer - WDD80
Max. arbetsområde
Rek. arbetsområde
Luftflöde Steg 1
Luftflöde Steg 2
Luftlöde Steg 3
Kapacitet vid 20ºC & 70% RF
Effekt vid 20ºC & 70% RF
Tankvolym
Fläktsteg
Luftfilter
Mått LxBxH
Vikt
Ljudnivå
EAN

60m²
2-40m²
85 m³/h
100 m³/h
120 m³/h
8 liter/dygn
650 W
2 liter
3
Tvättbart
351x180x500 mm
6,5 kg
36-49 dB
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