
Avfuktare WPF52

En väggmonterad avfuktare för stora utrymmen.

WPF52 är utvecklad speciellt för stora lokaler som bibliotek, mu-
seum och kontorslokaler. Wood’s WPF52 är också byggd för att 
klara av att avfukta den krävande miljön i poolrum utan att rosta. 
Dessutom får du en effektiv värmepump och luftrenare på köpet. 
Som grädde på moset sparar du energi. WPF52 är den första 
väggmonterade avfuktaren från Wood’s och genom att placera 
avfuktaren på väggen förlorar du ingen värdefull yta. 

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. WPF52 har en 
digital fuktmätare och en digital avfrostare och har dessutom låg 
strömförbrukning. Det är även möjligt att montera en pump till 
avfuktaren i de fall ditt avlopp befinner sig ovanför avfuktaren.

Väggmonterad för 
stora utrymmen.
Wood’s  WPF52 är en helt ny, väggmonterad avfuktare 
som är utvecklad specifikt för större utrymmen som 
stora källare, museer eller inomhuspooler. Tack vare 
sin höga kapacitet och tysta arbetsgång är denna av-
fuktare perfekt för stora utrymmen som kräver snabb 
och effektiv avfuktning utan en bullrig miljö. WPF52 
är även byggd för att klara av krävande miljöer som 
inomhuspooler.

Avfuktar källaren, kontoret, bibliotek och poolrummet.
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 - WPF52
Max. poolyta 24 m2

Max arbetsområde (utan pool)  380 m2

Avfuktning vid 20ºC & 70% RF   26 liter/dag
Avfuktning vid 35ºC & 80% RF   58 liter/dag
Luftgenomströmning      600 m³/h
Effekt     Max 950 W
Effekt vid 27ºC & 65% RF     Ca. 700 W
Ljudnivå              49 dB
Arbetsintervall temperatur         +5 till +35ºC 
Avfrostning              Elektronisk
Kylmedia          R410A
Mått LxBxH            1008x211x602 mm
Vikt                  48 kg
Skyddklass             IPX2
Fläkthastigheter         1
EAN    7 332857 000449
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