Avfuktare DS36 PRO

En robust och mycket
kraftfull proffsmaskin
Den kraftfulla kompressorn gör att Wood’s DS36 PRO
klarar av att avfukta mycket stora och fuktiga områden.
DS36 PRO ger dig möjlighet att vistas i en komfortabel
miljö året om! Avfukta luften till en behaglig nivå och du
kommer att må bättre då uppkomst av mögel, kvalster
och svampangrepp reduceras.

DS36 PRO – en mycket kraftfull och energieffektiv avfuktare
för proffsanvändning
DS36 PRO är en mycket kraftfull avfuktare som snabbt och effektivt
avfuktar stora och fuktiga områden. Den har god avfuktningskapacitet
ända ner till +5°C. DS36 PRO ger dig en effektiv värmepumpseffekt
och renar luften samtidigt. DS36 Pro är en kraftfull och energieffektiv
avfuktare som klarar av de flesta större utrymmena, till exempel källare, tvättstugor, torkrum DS36 PRO har slanganslutning för direktavledning till avloppet, men även en rymlig vattenbehållare på 10,4
liter. Om vattenbehållaren blir full stänger maskinen av sig automatiskt. DS36 PRO är avfuktaren med en robust konstruktion, slitstarka
hjul och även utrustad med timräknare. Wood’s DS36 PRO är framtagen för att klara krävande miljöer och är byggd för att hålla fukt och
mögel på avstånd under många år.
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•
•
•
•
•
•
•

Avfuktar källaren, vinden, tvättstugan, sommarstugan och garaget.
Tar bort överflödig fukt och dålig lukt.
Ger dig en signifikant värmepumpseffekt (mer energi ut än in)!
Effektiv luftrening.
Wood`s är de mest energieffektiva avfuktarna du kan hitta.
Robusta hjul och timräknare
30 dagars öppet köp.
Automatisk avfrostning och mögelskydd!

www.woods.se

Specifikation - DS36 PRO
Max. arbetsområde
190 m²
Rek. arbetsområde
10-95 m²
Luftgenomströmning Steg 1
197 m³/h
Luftgenomströmning Steg 2
336 m³/h
Avfuktning vid 20ºC & 70% RF
13,2 liter
Avfuktning vid 35ºC & 80% RF
20,8 liter
Effekt vid 20ºC & 70% RF
290 W
Effekt vid 35ºC & 80% RF
510 W
Arbetsintervall temperatur
+5 till +35ºC
Tankvolym
10,4 liter
Fläktsteg
2
Mått LxBxH
406x343x527 mm
Vikt
26 kg
Ljudnivå
ca 38-58 dB
Kylmedia, freonfritt
R134A (260 g)
Skyddsklass
IP21 (X1)
Streckkod
650737448295

