
Avfuktare WPF100

WPF100 – en väggmonterad avfuktare för inomhus-
pooler och andra stora utrymmen.

WPF100 är utvecklad speciellt för poolrum och andra stora lokaler 
som bibliotek, museum och kontor. Den är byggd för att klara av 
att avfukta den krävande miljön i poolrum utan att rosta. WPF100 
har en otroligt hög kapacitet och klarar av att avfukta nästan 100 
liter per dygn!

WPF100 ger dig en effektiv värmepumpseffekt vilket gör att du 
sparar pengar på uppvärmningen, samtigt som du förebygger 
fuktproblem och skapar ett mer behagligt inomhusklimat. WPF100 
är en väggmonterad avfuktaren och genom att placera avfuktaren 
på väggen förlorar du ingen värdefull yta. 

Genom att koppla en slang till avfuktaren och den kommer att 
leda bort vattnet och avfukta kontinuerligt och du är garanterad 
snabb och pålitlig avfuktning utan problem eller underhåll. 
WPF100 har en digital fuktmätare och har dessutom låg strömför-
brukning. Det är även möjligt att montera en pump till avfuktaren 
för vertikal vattenavledning.

En otroligt kraftfull, 
väggmonterad avfuktare.

Wood’s  WPF100 är en helt ny, väggmonterad avfuk-
tare som är utvecklad specifikt för poolrum och an-
dra större utrymmen som stora källare eller kontor.  
WPF100 har otroligt hög kapacitet och är därför per-
fekt för stora utrymmen som kräver snabb och effek-
tiv avfuktning utan en bullrig miljö. WPF100 sänker 
snabbt och effektivt fuktighetsnivån och förebygger 
fukt- och mögelskador i ditt poolrum.

Avfuktar poolrum, källare, kontor och bibliotek.
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.
2 års garanti.
30 dagars öppet köp.
Automatisk avfrostning och mögelskydd!
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Specifikation - WPF100
Max. poolyta 48 m2

Max arbetsområde (utan pool)  760 m2

Avfuktning vid 20ºC & 60% RF   32 liter/dag
Avfuktning vid 35ºC & 80% RF   98 liter/dag
Luftgenomströmning      800 m³/h
Effekt vid 20ºC & 60% RF     1390 W
Effekt vid vid 35ºC & 80% RF   1610 W
Ljudnivå              49 dB
Arbetsintervall temperatur         +10 till +35ºC 
Avfrostning              Elektronisk
Kylmedia          R410A
Mått LxBxH            1218x737x247 mm
Vikt                  83 kg
Skyddklass             IPX2
Fläkthastigheter         1
EAN 7332857000760
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