
Avfuktare WCD7HG Pro

WCD7HG Pro är en kraftfull proffsavfuktare som avfuktar 
lagerlokaler och industrier. Arbetstemperaturområdet är 
breddat med hjälp av ett nytt intelligent avfrosningssystem, 
i- EcoDefrost, ända ner till +2°C och upp till +35°C. 

i-EcoDefrost, utvecklat och tillverkat i 
Sverige, ger snabbare och bättre avfrostning och funktion, 
maskinen blir ännu mer effektiv, avfuktar snabbare och 
mer energieffektivt. Konstruktionen av WCD7HG Pro-
serien är väl beprövad och har hög tillförlitlighet. Detta 
gör den driftsäker och enkel att underhålla. Alla utsatta 
delar är anpassade för användning i aggressiv miljö. 
WCD Pro-serien är mycket energieffektiv, eftersom den 
bygger på samma princip som en värmepump. I processen 
med denna proffsavfuktare vädras ingen onödig värme 
ut, eftersom samma luft cirkulerar hela tiden. Därför är 
metoden lätt att styra och mycket energisnål. 

HG
Generellt sett kan enheter som har en avfrostningsfunktion 
kunna fungera vid lägre temperaturer.

www.woods.se
*Tekniska förändringar och förbättringar kan förekomma.  Alla värden är ungefärliga och kan variera beroende på yttre omständigheter som temperatur, ventila-
tion och luftfuktighet. 

Proffsavfuktare för  
stora och öppna utrymmen!  
- Made in Sweden  

NYHET!

R

• Miljövänligt kylmedia R290
• Rotationskompressor
• Tar bort överflödig fukt och dålig lukt.
• i-EcoDefrost, intelligent avfrostningsystem 
• 3-radig kondesor
• Proffsavfuktning
• Enkel att underhålla.
• Driftsäker
• Arbetstemperaturområdet är ända ner till +2C och upp till 

+35°C (32°C-40°C)
• Överlägsen livslängd
• Energisnål
• Energieffektiv
• Snabb avfrostning
• Anpassad för aggresiv miljö.
• Tillverkad i Sverige
miljö

Pro- serien

Made in Sweden

Max. arbetsområde  300 m²
Luftflöde  129-296 m³/h 
Avfuktning vid 20ºC & 70% RF   29,6 liter
Avfuktning vid 30ºC & 80% RF    50 liter
Effekt vid 20ºC & 70% RF          500 W
Effekt vid 30ºC & 80% RF     700 W
Arbetsintervall temperatur         +2 till +30ºC
Tankvolym              11,4 liter
Fläktsteg              2
Mått LxBxH              440x540x980 mm
Vikt                  38 kg
Ljudnivå                  54 dB*
Kylmedia, freonfritt         R290 180g
Märkspänning         230V/50Hz 
Skyddsklass                                           IPX4
EAN                                       7332857501052

Specifikation - WCD7HG Pro

• I-Eco Defrost HG-systemet är en 
teknisk innovation som utvecklas 
och produceras i Sverige.

Hur det fungerar
• Det känner av rumstemperatur 

och fuktighet och driver 
kompressorsystemet på ett 
optimalt sätt för att möjliggöra 
högsta prestanda för kapacitet 
även vid lägre temperaturer och 
fuktighetsnivåer .


