
WCD4HG Pro avfuktare

WCD4HG 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 WCD4HG 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. WCD4HG 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. 

WCD4HG - en robust proffsavfuktare för byggen, 
stora öppna ytor och lagerlokaler!

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. 

Stapelbar proffsavfuktare för  
stora och öppna utrymmen!  WCD pro

serien

s
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• Miljövänligt kylmedium
• Tar bort överflödig fukt och dålig 

lukt.
• Ger dig en signifikant värme-

pumpseffekt (mer energi ut än in) 
• Effektiv luftrening.
• i-EcoDefrost, intelligent avfrost-

ningsystem 
• Återvinningsbart chassi
• Driftsäker
• Arbetstemperaturområdet +2C 

och upp till +35°C
• Energisnål
• Överlägsen livslängd
• Energieffektiv
• Anpassad för aggresiv miljö.
• Tillverkad i Sverige

Woods avfuktare har tilldelades Bäst i test i oberoende tester 
många gånger. Tack vare dess driftsäkerhet, överlägsen 
kapacitet och energieffektivitet. Pro-sortimentet är utvecklad 
och tillverkad i Sverige med nytt intelligent avfrostningssys-
tem, hög tillförlitlighet, överlägsen livslängd, energieffektiv, 
pålitlig och lätt att underhålla. WCD Pro-serien ger snabbare 
avfrostning och bättre energieffektivitet och är anpassad 
till aggressiva miljöer. Tillverkad av återvinningsbart stål. 
Stapelbar och med ett handtag som kan fällas ner för enklare 
transport och hantering.
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Specifikationer WCD4HG Pro

Max arbetsområde   230 m²
Rek. arbetsområde                                    10 - 162 m²
Luftflöde Step 1                129 m³/h
Luftflöde Step 2                296 m³/h
Avfuktning 20ºC & 70% RH             25 liter/dygn
Avfuktning 30ºC & 80% RH             41 liter/dygn
Effekt vid 20ºC & 70% RH                     500 W
Effekt vid 30ºC & 80% RH                        690 W
Arbetsintervall             +2 to +35ºC
Tank volyme             11,4 litres
Fläktsteg    2
Mått LxBxH                  508x464x595
Vikt                    28 kg
Ljudnivå               37 - 58 dB
Kylmedia       R290
IP klass                     IPX1 
EAN kod                       7332857501045

Förbättrad kapacitet

WCD4HG Pro kan maximera 
avfuktningskapaciteten genom 
att kombinera befintlig i-Ece-
Defrost med en avfrostnings-
funktion med varm gas. Denna 
avfuktare kan köras med en 
avdunstningstemperatur lägre 
än 0 ° C under en viss tid och 
ändå förhindra frysning (som 
annars kan uppstå vid låga 
omgivningstemperaturer på 
“standard” -maskiner).


