
WOOD’S FUKTHANDBOK

Nordens 
mest populära 
avfuktare!

Kvalitet, pålitlighet och energieffektivitet i över 60 år!

A V F U K T A R E  F R Å N  K A N A D A



Sluta fundera över obehagliga och skadliga fuktproblem! Ofta 
har hus problem med för höga fuktnivåer speciellt på vår, som-
mar och höst. Oavsett behov har Wood´s en passande modell. 
Stora som små utrymmen, varma som kalla, högt till tak eller 
krypgrunder - Wood’s har avfuktaren som passar just dina be-
hov! 

FÖRDELAR MED WOOD’S AVFUKTARE

• Marknadens mest energieffektiva avfuktare.

• Utvinner flest liter vatten per kWh.

• Torka tvätt snabbt och energisnålt.

• Spindlar försvinner när luften blir torrare.

• Torkar ved och håller verktyg fria från rost.

• Tar bort den unkna källarlukten.

• Huset blir billigare att värma upp när luften är torr.

• Överlägsen luftgenomströmning som håller hela  
källaren torr - samtidigt som du torkar tvätten.

• Alla modeller kan slanganslutas till avlopp.

• Möjlighet till förlängd garanti - läs mer nedan!

Wood’s har ett brett sortiment av avfuktare- som är konstruera-
de för olika ändamål. Det är viktigt är att välja modell efter just 
dina behov. Vi är säkra på vår produkt så väljer du rätt avfuktare- 
för rätt ändamål tillämpar vi 30 dagars öppet köp på alla våra 
avfuktare!

Avfukta nu! Utrymmen

Krypgrund
I krypgrunder är det viktigt med hög luftgenomströmning. När luf-
ten cirkuleras försäkrar man sig om att hela utrymmet avfuktas, 
och inte bara avfuktarens närområde. Genom att hålla den rela-
tiva fuktigheten på ca 50% håller du fukt- och mögelproblem på 
tryggt avstånd. Kondensvattnet från avfuktaren leds enkelt ner i 
marken med en trädgårdsslang. Kontrollera luftfuktigheten med en 
hygrometer, ss-7002, för att vara säker på att du undviker fukt- och 
mögelproblem. 

Källare
Fukt uppstår lätt i källaren då den varma luften utifrån eller från 
ovanvåningen möter den kalla i källaren. Detta kan skada huset 
och resultera i kostsamma reparationer och saneringsarbeten. I en 
källare är det viktigt att välja en avfuktare med en kraftfull kompres-
sor, behöver inte flyttas runt, och stark luftgenomströmning som 
orkar cirkulera luften i hela källarplanet, trots att den är uppdelad 
i flera rum. På så sätt torkar du ut hela källaren och undviker att 
fukt och mögel får fäste. Är du osäker på om du har fuktproblem - 
kontrollera med en Wood’s hygrometer, P-CV8005.

Torkrum
Det viktigaste med en torkrums avfuktare är att ha utblås på ovan-
sidan-fönar tvätten torr och reducerar torktiden avsevärt året om. 
Den fuktiga luften sugs upp och ut kommer torr och varm luft som 
torkar tvätten och får bort överflödig fukt. Ju högre kapacitet av-
fuktaren har, desto snabbare torkar tvätten. Om utblåset är pla-
cerat på ovansidan på avfuktaren reduceras torktiden ytterligare. 
Samtidigt som du torkar tvätt snabbt och skonsamt så sparar du 
pengar på uppvärmningen och håller spindlar, mögel och unken 
källarlukt borta.

Badrum
Välj en avfuktare som är anpassad för att passa ditt badrum. Den 
ska enkelt kunnas tas fram och ställas tillbaka. En avfuktare som 
torkar ett rum i taget. Dusch och tvätt genererar mycket fukt som 
kan skada våra påkostade badrum. Genom att placera en avfukta-
re i badrummet sänker du luftfuktigheten och får ett badrum som 
är torrt och behagligt. Dessutom torkar handdukarna på nolltid!

Bäst i Test!
Wood’s har vunnit flera priser och tog nyligen hem både 
första- och andraplatsen i Villalivs stora avfuktartest! 
Genomfört av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 
Wood’s vann överlägset med snabbast torktid och bäst 
energieffektivitet. Läs mer om testet på woods.se   

Registrera för förlängd garanti!

Få 6 års garanti genom att registrera din avfuktare och göra 
regelbundna filterbyten. På modeller som inte innefattas av fil-
terbyte får du upp till 3-års garanti vid registrering. Se till att 
registrera din avfuktare för att delta i garantiprogrammet på  
warranty-woods.com          
För mer information besök woods.se         
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DS12F är en driftssäker avfuktare med låg ljud-
nivå och god luftgenomströmning. DS12F har en 
mekanisk hygrostat som gör det enkelt att ställa in 
önskad luftfuktighet. 

DS12F är framtagen för att avfukta mindre kryp-
grunder, men passar också bra i sommarstugor, 
källare, vindsutrymmen, garage m.m. 

• Krypgrunder, vindar och mindre källare
• Omstart efter strömavbrott
• Arbetar bara vid behov 
• SMF-filtret ger upp till 6 års garanti

Wood’s
DS12F

GLÖM INTE KRYPGRUNDS- 
HYGROMETERN ! 

Visste du att man kan koppla en  
vattenslang till alla Wood’s avfuktare? 

Wood’s DS15F är Sveriges mest sålda kryp-
grundsavfuktare! DS15F har en mycket kraftfull 
fläkt som effektivt cirkulerar luften i hela krypgrun-
den och ger dig ett tryggt skydd mot fuktproblem. 

DS15F är optimal för krypgrunder, men passar 
också bra i källaren, garaget, på vinden eller i 
sommarstugan.

• Krypgrunder, källare, garage m.m
• Omstart efter strömavbrott
• Arbetar bara vid behov 
• SMF-filtret ger upp till 6 års garanti

Wood’s
DS15F

Wood’s
DS28F

Wood’s
DS28F plus

Wood’s DS28F är en kraftfull allround-avfuktare 
som passar i de flesta utrymmen. DS28F avfuktar 
källaren samtidigt som den torkar tvätten, och är 
lätt att flytta dit den behövs för tillfället.

DS28F är Sveriges mest sålda avfuktare och är 
en riktig arbetshäst som kommer att hålla fukt och 
mögel på avstånd i många år. 

• Källare, garage, tvättstugor m.m
• Omstart efter strömavbrott
• Arbetar bara vid behov 
• SMF-filtret ger upp till 6 års garanti

Wood’s DS28F plus är en uppdatering av Wood’s 
mest sålda avfuktare! Med samma smarta och 
pålitliga funktioner som gjort DS28F så populär, 
har DS28F plus nu ännu högre kapacitet och 
bättre energivärde! DS28F plus är ett bra val om 
du behöver avfukta stora utrymmen eller torka 
tvätt snabbt och energieffektivt.  

• Källare, garage, tvättstugor m.m
• Omstart efter strömavbrott
• Arbetar bara vid behov 
• SMF-filtret ger upp till 6 års garanti

Wood’s DS40FS är ett riktigt kraftpaket för 
tvättstugan och källaren. DS40FS har utblåset på 
ovansidan, vilket gör att tvätten torkar snabbare 
och mer energieffektivt. Dess höga kapacitet 
räcker och blir över för att snabbt torka tvätten och 
samtidigt avfukta källaren.

• Tvättstugor, källare, garage m.m
• Utblås på ovansidan för tvätt-torkning
• Omstart efter strömavbrott
• Arbetar bara vid behov 
• SMF-filtret ger upp till 6 års garanti

Wood’s
DS40FS

Wood’s ED50F är en oerhört kraftfull  
avfuktare, och vinnare av Villalivs stora avfuktar-
test.  Wood’s ED50F ger dig den snabbaste, och 
mest energieffektiva avfuktningen och är mycket 
robust och pålitlig. Välj Wood’s ED50F om du inte 
vill kompromissa med varken kvalitet eller kapaci-
tet. Läs mer om avfuktartestet på woods.se

• Tvättstugor och källare
• Omstart efter strömavbrott
• Arbetar bara vid behov 
• SMF-filtret ger upp till 6 års garanti

Wood’s
ED50F

Registrera din produkt!
warranty-woods.com
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Registrera din produkt!
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Registrera din produkt!
warranty-woods.com



Wood’s MD-serie är stilrena, kompakta och 
smidiga avfuktare - optimala för badrum och andra 
mindre utrymmen. MD-serien har ett påminnel-
sealarm för när det är dags att rengöra filtret, 
och den mekaniska, steglösa hygrostaten gör 
MD-serien mycket lätt att använda. 3-års garanti 
när du registrerar din produkt.

• Badrum och tvättstugor
• Luftfilter med påminnelsealarm
• Steglös hygrostat
• Arbetar bara vid behov 
• Omstart efter strömavbrott

Wood’s M10 är en kompakt och effektiv avfuktare 
med flera smarta funktioner. M10 har en digital 
kontrollpanel och en display som visar aktuell 
luftfuktighet. Det praktiska handtaget gör den lätt 
att flytta vid behov och genom att ansluta en slang 
leder du enkelt bort kondensvattnet till ett avlopp. 
3-års garanti när du registrerar din produkt.

• Badrum, sommarstugor etc
• Praktiskt handtag
• Digital hygrostat
• Arbetar bara vid behov 
• Omstart efter strömavbrott

Wood’s MRD10 och MRD14 är mycket smidiga 
avfuktare som får plats nästan överallt. De har ett 
praktiskt handtag så att du lätt kan flytta den dit 
den behövs för tillfället, och med den lättskötta 
kontrollpanelen ställer du enkelt in önskad luftfuk-
tighet. 3-års garanti när du registrerar din produkt.

• Badrum och andra små utrymmen
• Utblås på ovansidan
• Lätta att använda
• Omstart efter strömavbrott
• Arbetar bara vid behov

Wood’s
MRD10/14

Wood’s MRD17 och MRD20 är kompakta och 
kraftfulla avfuktare som passar de flesta utrym-
men. De har hög kapacitet, en digital display som 
visar aktuell luftfuktighet och flera andra smarta 
funktioner och egenskaper. 3-års garanti när du 
registrerar din produkt.

• Källare, tvättstugor och sommarstugor
• Utblås på ovansidan
• Tvättläge för snabbare torkning
• Digital display
• Omstart efter strömavbrott
• Arbetar bara vid behov

Wood’s
MRD17/20

Wood’s MRD20 Silent har samma smarta funk-
tioner som MRD17 och MRD20, men med ännu 
högre kapacitet och med lägre ljudnivå! Det gör 
att den kan avfukta större ytor, snabbare och mer 
energieffektivt. 3-års garanti när du registrerar din 
produkt.

• Källare, tvättstugor och sommarstugor
• Utblås på ovansidan
• Tvättläge för snabbare torkning
• Digital display
• Omstart efter strömavbrott
• Arbetar bara vid behov

Wood’s
MRD20 Silent

Wood’s WDD80 är en kompakt och smidig  
sorptionsavfuktare. Sorptionstekniken gör att du 
kan använda avfuktaren i kalla utrymmen, t.ex. i 
båten under vinterförvaringen, eller i fritidshuset. 
Wood’s WDD80 är energieffektiv, driftssäker och 
har utblåset på ovansidan för snabbare tvätt-tork-
ning. 3-års garanti när du registrerar din produkt.

• Bra vid låga temperaturer
• Omstart efter strömavbrott
• Arbetar bara vid behov 

Wood’s
WDD80

Wood’s
MD10/12

Wood’s
M10 

Håll fuktighetsnivån mellan 50-60% så slipper du fukt-  
och mögelproblem. Håll koll med Wood’s hygrometrar! 
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• Kombinerade avfuktare & luftrenare
• Active ION HEPA filter, tillverkat i Sverige
• Mycket energisnåla och effektiva
• Omstart efter strömavbrott
• Luftkvalitetsindikator
• Extra effekt för tvätt-torkning
• Arbetar bara vid behov 
• Upp till 6 års garanti

Wood’s AD20 Hybrid & AD30 Hybrid

Wood’s AD-serie är en revolutionerande nyhet som kombinerar Wood’s höga krav på effektiv och pålitlig avfuktning, 
med Wood’s unika svenska filtreringssystem och som ger dig den bästa möjliga inomhusluften. 

Tack vare det patenterade och svensktillverkade filtersystemet Active ION HEPA, får du en effektiv och energisnål 
luftrening - tillsammans med ett pålitligt och effektivt skydd mot fukt- och mögelskador.

Kombinerade luftrenare & avfuktare!

Active ION 
HEPA filter

Patenterade och svensktillverkade filtersystem Active ION HEPA. 
En effektiv och energisnål luftrening! 

Active ION
HEPA filter

Kontrollpanel
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SVENSK TEKNIK

Registrera din produkt!
warranty-woods.com AD20/30 luftrening

Effekt: 5,5 - 44 W
Luftflöde: AD20 45 - 300 m3/h
Luftflöde: AD30 42 - 310 m3/h

Fläktlägen: Avfuktning 4
Fläktlägen: Luftrening 5
Filter: Active ION HEPA

Luftrenare



Wood’s Proffssortiment

Robust & pålitlig!
DS36-PRO
Wood’s DS36-PRO är en mycket kraftfull och robust 
avfuktare som passar krävande utrymmen, där du 
snabbt och effektivt vill sänka luftfuktigheten. SMF-fil-
tret ger upp till 6 års garanti.

Källare & garage!
DS36F / DS36F HG
Wood’s DS36F och DS36F HG är kraftfulla avfuk-
tare som passar de flesta utrymmen, t.ex. källare, 
tvättstugor och garage. SMF- filtret ger upp till 6 
års garanti. 

Fjärrstyrd avfuktning!
TDR28FS 
Wood’s TDR-serie styrs med en separat fjärrpanel 
som säkerställer jämn avfuktning i uppdelade 
utrymmen, perfekt för krypgrunder. SMF- filtret ger 
upp till 6 års garanti. 

Fjärrstyrd avfuktning!
TDR36FS
Wood’s TDR-serie styrs med en separat fjärrpanel 
som säkerställer jämn avfuktning i uppdelade 
utrymmen, perfekt för krypgrunder. SMF- filtret ger 
upp till 6 års garanti. 

Registrera din produkt!
warranty-woods.com

Registrera din produkt!
warranty-woods.com

Registrera din produkt!
warranty-woods.com

Registrera din produkt!
warranty-woods.com

Håll fuktighetsnivån mellan 50-60% så slipper du fukt-  
och mögelproblem. Håll koll med Wood’s hygrometrar! 

Bäst för krypgrunden!
DSC-70ES
Wood’s DSC-70ES har en luftslang som leder 
den torra luften till närliggande utrymmen, perfekt 
för uppdelade krypgrunder! 3-års garanti när du 
registrerar din produkt.

Mest energieffektiv!
ED50F eco
Wood’s ED50F eco är Wood’s mest energieffektiva 
avfuktare, med en otrolig kapacitet och med låg 
energiförbrukning. Perfekt för källare & torkrum! 
SMF-filtret byte ger upp till 6 års garanti.

Registrera din produkt!
warranty-woods.com

Registrera din produkt!
warranty-woods.com



Håll fuktighetsnivån mellan 50-60% så slipper du fukt-  
och mögelproblem. Håll koll med Wood’s hygrometrar! 

För byggen & stora ytor!
WCD6HG
Wood’s WCD-serie är robusta proffsmaskiner med 
mycket hög kapacitet, automatisk vattenpump och 
flera andra smarta funktioner. 3-års garanti när du 
registrerar din produkt.

Registrera din produkt!
warranty-woods.com

Sorptionsavfuktare!
WP-200AP
Wood’s WP-200AP är en kraftfull och robust 
sorptionsavfuktare - perfekt för stora och kalla 
krypgrunder och källare. 3-års garanti när du regi-
strerar din produkt.

För pooler & stora ytor!
WPF100
Wood’s WPF-serie är väggmonterade avfuktare med 
hög kapacitet. Med sitt tåliga, specialbehandlade 
hölje klarar de krävande miljöer som poolrum. 3-års 
garanti när du registrerar din produkt.

För pooler & stora ytor!
WPF52 
Wood’s WPF-serie är väggmonterade avfuktare med 
hög kapacitet. Med sitt tåliga, specialbehandlade 
hölje klarar de krävande miljöer som poolrum. 3-års 
garanti när du registrerar din produkt.

För torkrummet!
WLD75
Wood’s WLD75 är en väggmonterad avfuktare, 
speciellt utvecklad för gemensamma torkrum och 
tvättstugor. Inbyggd värmare för snabbare torktid. 
3-års garanti när du registrerar din produkt.

Registrera din produkt!
warranty-woods.com

Registrera din produkt!
warranty-woods.com

Registrera din produkt!
warranty-woods.com

Registrera din produkt!
warranty-woods.com

För byggen & stora ytor!
WCD1HG 
Wood’s WCD-serie är robusta proffsmaskiner med 
mycket hög kapacitet, automatisk vattenpump och 
flera andra smarta funktioner. 3-års garanti när du 
registrerar din produkt.

Registrera din produkt!
warranty-woods.com

Wood’s Proffssortiment



Produktspecifikationer

Mer information om fuktproblem och avfuktning hittar du på woods.se 
Där hittar du även mer detaljerad information om Wood’s avfuktare! 

DS12F DS15F DS28F DS28Fplus DS40FS ED50F WDD80 MD10 MD12

Max arbetsområde 90 m2 100 m2 140 m2 190 m2 235 m2 230 m2 60 m2 40 m2 50 m2

Rek. arbetsområde 10-45 m2 10-50 m2 10-90 m2 10-95 m2 10-120 m2 10-125 m2 2-40 m2 2-30 m2 2-40 m2

Luftflöde 256 m3/h 256-520 m3/h 190-336 m3/h 197-347 m3/h 345 m3/h 129-296 m³/h 85-120 m3/h 120 m3/h 120 m3/h

Kapacitet vid  
20°C & 70% RF 

6,1 liter/dygn 6,7 liter/dygn 10,4 liter/dygn 13,2 liter/dygn 24 liter/dygn 21,1 liter/dygn 8 liter/dygn 4 liter/dygn 5 liter/dygn

Kapacitet vid  
35°C & 80% RF

11 liter/dygn 12 liter/dygn 17,5 liter/dygn 20,8 liter/dygn 40 liter/dygn 33,2 liter/dygn 9 liter/dygn 10 liter/dygn 12 liter/dygn

Effekt vid  
20°C & 70% RF

170 W 180 W 270 W 290 W 540 W 390 W 650 W 200 W 210 W

Effekt vid  
35°C & 80% RF

220 W 240 W 460 W 510 W 700 W 543 W N/A 270 W 280 W

Tankvolym 10,4 liter 10,4 liter 10,4 liter 10,4 liter 5,6 liter 10,4 liter 2 liter 2,5 liter 2,5 liter

Fläktlägen 1 2 2 2 1 2 3 1 1

Mått mm (hxbxd) 527x406x343 527x406x343 527x406x343 527x406x343 540x400x310 527x406x343 500x351x180 320x240x460 320x240x460

Vikt 22 kg 22 kg 24 kg 26 kg 21 kg 28 kg 6,5 g 9 kg 10,5 kg

Ljudnivå ca 38 dB ca 38-58 dB ca 40-58 dB ca 40-58 dB ca 47 dB ca 45-58 dB ca 36-49 dB ca 45 dB ca 45 dB

Kylmedia, freonfritt R134a (170 g) R134a (170 g) R134a (188 g) R134a (260 g) R410a (380 g) R410a (326 g) (sorption) R134a (50 g) R134a (75 g)

IP-klass IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 N/A IP21 IP21

AD20
Hybrid

AD30
Hybrid

DS36
PRO

DS36F DS36 HG TDR28FS TDR36FS ED50F-
ECO

WCD1HG WCD6HG

Max arbetsområde 100 m2 120 m2 190 m2 190 m2 190 m2 140 m2 250 m2 330 m2 300 m2 570 m2

Rek. arbetsområde 2-60 m2 2-80 m2 10-95 m2 10-95 m2 10-95 m2 10-70 m2 10-125 m2 10-160 m2 10-250 m2 10-315 m2

Luftflöde 100-200 m3/h 130-230 m3/h 197-347 m3/h 197-336 m3/h 197-347 m3/h 190-336 m³/h 197-347 m³/h 172-400 m³/h 480 m3/h 1000 m3/h

Kapacitet vid  
20°C & 70% RF 

10,6 liter/dygn 14 liter/dygn 13,2 liter/dygn 13,2 liter/dygn 13,8 liter/dygn 10,4 liter/dygn 15 liter/dygn 25,2 liter/dygn 17 liter/dygn 50 liter/dygn

Kapacitet vid  
35°C & 80% RF

22 liter/dygn 27 liter/dygn 20,8 liter/dygn 20,8 liter/dygn 22 liter/dygn 17,5 liter/dygn 28 liter/dygn 40 liter/dygn 50 liter/dygn 100 liter/dygn

Effekt vid  
20°C & 70% RF

220 W 206 W 290 W 290 W 290 W 270 W 290 W 350 W 610 W 900 W

Effekt vid  
35°C & 80% RF

310 W 290 W 510 W 510 W 510 W 460 W 510 W 790 W 710 W 1230 W

Tankvolym 4 liter 4 liter 10,4 liter 10,4 liter 10,4 liter 10,4 liter 10,4 liter 10,4 liter endast slang endast slang

Fläktlägen avf. 4     luftr. 5 avf. 4      luftr. 5 2 2 2 2 2 2 1 1

Mått mm (hxbxd) 343x300x617 343x300x617 527x406x343 527x406x343 527x406x343 527x406x343 527x406x343 527x406x343 560x512x660 843x446x590

Vikt 15 kg 16 kg 26 kg 26 kg 26 kg 24 kg 24 kg 28 kg 37 kg 53 kg

Ljudnivå ca 46 dB ca 46 dB ca 38-58 dB ca 41-58 dB ca 41-58 dB ca 40-58 dB ca 41-58 dB ca 44-54 dB ca 60 dB ca 60 dB

Kylmedia, freonfritt R134a (150 g) R134a (200 g) R134a (260 g) R134a (260g) R134a (250 g) R134a (188 g) R134a (260 g) R410a (326 g) R410a (370 g) R410a (800 g)

IP-klass IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP22 IP22 

*Alla värden är ungefärliga och kan variera beroende på yttre omständigheter som temperatur, ventilation och luftfuktighet. Kapacitet innebär avfuktning i liter per dygn.

Wood´s proffssortiment!Wood´s proffssortiment!



*Alla värden är ungefärliga och kan variera beroende på yttre omständigheter som temperatur, ventilation och luftfuktighet. Kapacitet innebär avfuktning i liter per dygn.

Produktspecifikationer

DSC-70ES WP200AP WPF52 WPF100 WLD75

Max arbetsområde 280 m2 180 m2 380 m2  760 m2 220 m2

Rek. arbetsområde 10-180m2 10-140 m2 10-320 m2 10-760 m2 10-180 m2

Luftflöde 450 m3/h 220 m³/h 600 m³/h 100-800 m3/h 1000 m³/h

Kapacitet vid  
20°C & 70% RF 

38 liter/dygn 14,4 liter/dygn 25 liter/dygn 32 liter/dygn 45 liter/dygn

Kapacitet vid  
35°C & 80% RF

75 liter/dygn 26 liter/dygn 58 liter/dygn 98 liter/dygn 82 liter/dygn

Effekt vid  
20°C & 70% RF

630 W 1200 W 700 W 1390 W 390 W

Effekt vid  
35°C & 80% RF

830 W 1500 W 950 W 1610 W 1000 W

Tankvolym Endast slang N/A endast slang endast slang endast slang

Fläktlägen 1 1 1 1 1

Mått mm (hxbxd) 450x410x620 390x605x445 605x1008x247 737x1218x247 680x740x385

Vikt 35,5 kg 30 kg 48 kg 83 kg 52 kg

Ljudnivå ca 58 dB ca 51 dB ca 49 dB ca 49 dB ca 52 dB

Kylmedia, freonfritt R410a (430 g)  (sorption) R410a (600 g) R410a (850 g) R410a (326 g)

IP-klass IP22 IP22 IP22 IP22 IP21 

Välj mig för 
källare!

Välj mig för 
badrum!

Välj mig för 
torkrum/tvätt-

stuga!

Välj mig för 
krypgrund!

Välj mig för 
stora utrymmen!

Välj mig för 
poolrum!

MRD10 MRD14 MRD17 MRD20 MRD20
Silent

Max arbetsområde 40 m2 60 m2 80 m2 100 m2 120 m2

Rek. arbetsområde 2-30 m2 2-40 m2 2-50 m2 2-60 m2 2-80 m2

Luftflöde 100 m3/h 100 m3/h 143-187 m3/h 143-187 m3/h 176-194 m3/h

Kapacitet vid  
20°C & 70% RF 

5,1 liter/dygn 7,7 liter/dygn 10 liter/dygn 10,6 liter/dygn 14 liter/dygn

Kapacitet vid  
30°C & 80% RF

10 liter/dygn 14 liter/dygn 19 liter/dygn 20 liter/dygn 25 liter/dygn

Effekt vid  
20°C & 70% RF

176 W 220 W 209 W 233 W 285 W

Effekt vid  
35°C & 80% RF

220 W 260 W 260 W 310 W 400 W

Tankvolym 2,7 liter 2,7 liter 4,2 liter 4,2 liter 4,2 liter

Fläktlägen 1 1 2 2 2

Mått mm (hxbxd) 487x311x190 487x311x190 593x400x356 593x400x356 593x400x356

Vikt 9 kg 10 kg 12,5 kg 12,5 kg 12,5 kg

Ljudnivå ca 46 dB ca 46 dB ca 46 dB ca 48 dB ca 46 dB

Kylmedia, freonfritt R134a (110 g) R134a (135 g) R134a (155 g) R134a (175 g) R134a (175 g)

IP-klass IP22 IP22 IP22 IP22 IP22 
Mer information om fuktproblem och 

avfuktning hittar du på Wood´s hemsida. 

Där hittar du även mer detaljerad        
information om Wood´s avfuktare!

Wood´s har avfuktaren 
som passar dina behov. 

Wood´s proffssortiment!

TOPP-
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Avfukta nu!
Sluta fundera över obehagliga och skadliga fuktproblem! 

Wood’s har avfuktaren som passar just dina behov! 



Tillbehör till Wood’s avfuktare:

Active ION HEPA filterSMF-filter

   

Till Wood’s hybrida avfuktare & luftrenare! Art nr: P-CV8005         Art nr: SS-7002

Hygrometrar 

Filter- 5 pack DS/ED/TDR.
Value pack få en extra på köpet! 

Filter  AD 20/30- series
 Value pack få en extra på köpet! 

Filter- 5 pack DS-40.
Value pack få en extra på köpet! Ny 

design!

Wood’s SMF-filter levereras med alla Wood’s avfuk-
tare med ett F i artikelnumret. SMF-filtret fångar upp 
mögelsporer, damm, pollen och andra skadliga par-
tiklar som frigörs när luften blir torrare. Filtret skyddar 
dessutom avfuktaren och förlänger dess livslängd. 
Byt ut SMF-filtret regelbundet för bästa effekt och 
för möjlighet till 6 års garanti. Läs mer på: woods.se 

Art nr SMF-filter: (DS, ED, TDR)     8012804
Art nr SMF-filter + ram: (DS, ED, TDR) 8012805
Art nr SMF 5-PACK (DS, ED, TDR)      8012804-5
Art nr SMF-filter + ram (DS40FS):      8012806-5
Art nr SMF-filter (DS40FS):      8012807
Art nr SMF 5-PACK (DS40):     8012807-5
Active ION Hepa filter AD20/30      8012810

Tack vare Wood’s Active ION HEPA filter, har Wood’s 
AD20 Hybrid och AD30 Hybrid mycket hög renings-
kapacitet, låg strömförbrukning och ljudnivå. Wood’s 
Active ION HEPA fångar luftpartiklar med hjälp av en 
svag elektrisk laddning, vilket gör filtret mycket effektivt. 
Wood’s Active ION HEPA filter tar bort 99,98% av alla 
skadliga partiklar, ner till storlek 0,0003 mm. Det är 50 
gånger mindre än en bakterie.

Byt ut ditt Active ION HEPA filter regelbundet för bästa 
effekt och för möjlighet till 6 års garanti. 
Registrera din produkt på warranty-woods.com för mer 
information woods.se

Wood’s hygrometrar är ett givet tillbehör till din 
Wood’s avfuktare. Med en hygrometer kontrollerar 
du enkelt aktuell luftfuktighet, och kan på så sätt 
upptäcka fuktproblemen i tid - innan de orsakar 
skada. Hygrometern används också när du 
installerar din avfuktare; med hjälp av hygrometern 
ser du till att din avfuktare bara arbetar när luftfuk-
tigheten överstiger ditt tillåtna värde. 

Wood’s har flera hygrometrar som passar olika 
behov, vill du använda den i krypgrunden ska du 
välja en hygrometer med sladd; SS-7002.
Wood´s hygrometer för olika behov; P-CV8005
Mätområde fuktighet; 10-99%.
Mätområde temperatur; -50° till +70°



Wood’s marknadsförs och distribueras av TES Scandinavia AB:
Maskingatan 2-4, 441 39 Alingsås. Telefon: 031-7613610. E-post: info@woods.se

“Jag är verkligen nöjd med min Wood`s DS28F. 
Det har blivit ett helt annat klimat i källaren. 
Miljön i källaren är torr och luktfri och vintertid 
kan vi använda källarutrymmet som torkrum 
för tvätt.” Henrik, Kungsbacka

“En mycket bra maskin som har varit i gång 
oavbrutet i 11 år. Mycket nöjd kund!”
Peter, Ekenässjön

“När vi flyttade in i vårt hus ingick en Wood’s 
TDR36FS. Har inte sedan vi flyttat in ens  
funderat på att använda torkskåp eller tumlare 
när vi torkat tvätt. Avfuktaren är helt fantastisk!”
Valdemar, Sundbyberg

“Mitt förtroende för Woods är grundmurat. Den 
förra avfuktaren gick oavbrutet i vår källare i 
över 18 år. Otroligt! Säg den hushållsmaskinen 
som fungerar så långe.”
Markku, Karlskoga

“Jag köpte en Wood’s TDR36 för att avfukta min 
grund 2012. Den har fungerat utmärkt och gör 
än i dag,  jag är jättenöjd.” Terje, Vallentuna

”Vi har haft vår avfuktare modell DS28F i nästan 
10 år och den har verkligen varit till stor be-
låtenhet! Vi har den i tvättstugan/källaren och 
tvätten torkar lätt över natten. Som småbarnsfö-
rälder är en avfuktare perfekt när man vill torka 
barnens våta vinteroveraller över natten.
Enkelt, billigt och skonsamt för miljön. På köpet 
får man en torr och fräsch källare/tvättstuga.

Avfuktaren är nog vårt bästa köp till huset!”
Ann, Vårgårda

Läs fler omdömen på woods.se 

“Jag börjar med att tacka för era produkter som 
har en fantastisk kvalitet! År 2000 var somma-
ren extremt regnig och källaren i vårt hus blev 
så fuktig att det började lukta mögel! Jag köpte 
då en avfuktare, Woods DS28, och startade den 
i torkrummet i vår källare. Inom några dagar 
försvann lukten och fukten och sedan dess är 
källaren behaglig att vara i! Sedan dess har 
också vår Woods DS28 gått oavbrutet, dvs 17 år 
i sträck! Jag uppskattar att jag avfuktat mel-
lan 12 000 och 18 000 liter totalt! (PS jag har 
en likadan avfuktare i mitt garage också som 
är köpt samtidigt och den går ännu fint den 
med!)” Erik, Mariestad

woods.se
facebook.com/woodssverige

youtube.com/c/woodsse


