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*Tekniska förändringar och förbättringar kan förekomma.  Alla värden är ungefärliga och kan variera beroende på yttre omständigheter som temperatur, 
ventilation och luftfuktighet. 

R

• Miljövänligt kylmedia R290
• i-EcoDefrost (en smart avfrostningsfunktion som känner av om det 

föreligger behov för normal avfrostning eller om tätare avfrostningar är 
nödvändiga.)

• Tar bort överflödig fukt och dålig lukt.
• Enkel att underhålla.
• Driftsäker
• Arbetstemperaturområdet 2°C-35°C
• Överlägsen livslängd
• Energisnål
• Energieffektiv
• Snabb avfrostning och blåser tvätten torr
• Tillverkad i Sverige

Torkrumsavfuktare med 
manuellt vred  -
Made in Sweden

• LD-serien med manuellt vred 
finns i två modeller: LD24 och 
LD- Pro. 

• Dessutom är de utrustade med 
det nya, intelligenta avfrost-
ningssystemet i-EcoDefrost 
och har sensorer placerade vid 
luftintaget för ökad funktion 
samt snabb och efffektiv luft-
genomströmning. 

Specifikationer LD-Pro
Max arbetsområde 180m2

Rek. arbetsområde 10-180m2

Luftgenomströmning steg 1 300 m3/h

Avfuktning vid 20°& 70%RF 16 liter

Avfuktning vid 30°& 80%RF 31 liter

Effekt vid 20°C & 70% RF 450 W

Effekt vid 30°C & 80% RF 630 W

Arbetsintervall temperatur 2-35°C

Tankvolym 11,4 liter

Fläktsteg 1

Mått produkt LxBxH 460x345x580

Mått inkl. kartong LxBxH 570x378x640

Vikt 25 kg

Vikt (inkl. kartong) 27,5 kg

Ljudnivå dB (A) 60

Kylmedia R290

Gasmängd 110g

Skyddsklass IP-X1

MADE IN SWEDEN

LD-modellerna lämpar sig särskilt väl för torkning av 
tvätt, i tvättstugor, torkrum och källare. Kapaciteten och 
luftgenomströmningen är högre än någonsin och det 
finns även ett särskilt Laundry-program, optimalt just för 
torkning av tvätt.

Alla LD-modeller är utvecklade för att vara slitstarka och 
hållbara och kvaliteten är så hög att Wood’s ger hela 10 
års garanti, förutsatt att filter byts årligen.  

LD24 och LD-Pro har samma kraftfulla egenskaper som 
övriga LD-modeller, men i stället för digital styrning så 
har dessa manuella vred, där du enkelt ställer in önskad 
effekt. Med det energieffektiva fläktläget - 
Laundry-programmet - fönas tvätten torr och för varje 
liter vattenånga som kondenseras får man hela 780W 
tillbaka i ren värmeenergi. När tvätten är torr känner 
maskinen automatiskt av detta och återgår till att hålla 
luften optimalt avfuktad med Easy-programmet. 


