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Affugtere

Affugtere giver store fordele i bygninger….
•
•
•
•
•
•
•

Mindsk udgifter til vedligeholdelse og reparationer
Undgå angreb af svamp, bakterier og korrosion
Beskyt bygninger, maskiner og inventar
Få bedre indeklima
Nem at betjene
Kræver ingen vedligehodelse
Økonomisk i køb og drift

Kondens opstår når luftens vanddamp kommer i kontakt med kolde flader som tag,
vinduer eller vægge. Ved høj luftfugtighed kan der opstå muggen luft og der dannes
skimmel,hvilket gør at hus og inventar kan tage skade. Dette miljø kan også føre til
sygdomme hos husets beboere. Et fugtigt indeklima øger risikoen for astma/allergi
med 120%. En affugter med høj præstation skaber et godt og sundt fugtniveau.

Affugter
Kr.
ex. moms og lev.

Affugter
Kr.
ex. moms og lev.

12L
Affugteren kan anvendes stort set alle steder, hvor fugt er generende og skadelig,
som f.eks. i soveværelset, kælderrum, computerrum, dagligstue, osv.
Kan sættes direkte til afløb.
* OBS! Affugtning pr. dag er er målt ved 30Cº & 80% fugtighed.

Model

Varenr.

Arb.område Strøm

Affugtning* Forbrug

Vandtank Vægt

LxBxH

12L

1200100

80 m2

12ltr/pr dag 175 W

2,7 ltr

27x33x50

230/50

14

18L
Kan sættes direkte til afløb.

•

Udført i moderne design og passer til ethvert hjem

OBS! Affugtning pr. dag er er målt ved 30Cº & 80% fugtighed.

Model Varenr.

18L

Affugter
Kr.
ex. moms og lev.

Arb.område Strøm

1200250 120 m2

Affugtning

Forbrug

Vandtank Vægt LxBxH

230/50 20 ltr/pr dag 300 Watt 6ltr

23

60x38x31

28 L
Affugter i rustfristål velegnet til byggeri, kan også anvendes stort set alle steder,
hvor fugt er generende og skadelig, som f.eks. i soveværelset, kælderrum, computerrum,
dagligstue, osv. Kan sættes direkte til afløb.

•

OBS! Affugtning pr. dag er er målt ved 30Cº & 80% fugtighed.

Affugtning

Model Varenr.

Arb.område

Strøm

28L

160 m2

230/50 28 l/pr dag

1200500

Forbrug

Vandtank

Vægt LxBxH

620 Watt

10 ltr

27

64x43x31
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Affugter
Kr.
ex. moms og lev.

Affugter
Kr.
ex. moms og lev.

33L
Affugteren kan anvendes stort set alle steder, hvor fugt er generende og skadelig,
som f.eks. i soveværelset, kælderrum, computerrum, dagligstue, osv.
Kan sættes direkte til afløb.
* OBS! Affugtning pr. dag er er målt ved 30Cº & 80% fugtighed.

Model

Varenr.

Arb.område Strøm

Affugtning* Forbrug

Vandtank Vægt

LxBxH

33L

1200533

180 m2

33 ltr/pr
dag

9 ltr

39x39x75

230/50

420 W

27 kg

38L
Affugter i rustfristål velegnet til byggeri, kan også anvendes stort set alle steder,
hvor fugt er generende og skadelig, som f.eks. i soveværelset, kælderrum,
computerrum, dagligstue, osv. Kan sættes direkte til afløb.
Udført i moderne design og passer til ethvert hjem
OBS! Affugtning pr. dag er er målt ved 30Cº & 80% fugtighed.

Model Varenr.

38L

Arb.område Strøm

1200550 200 m2

Affugtning

Forbrug

Vandtank Vægt LxBxH

230/50 38 ltr/pr dag 840 Watt 10 ltr

30

43x56x86
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Affugter

Affugtere
Professionelle

EFT 400

Kr.
ex. moms og lev.

Prof. affugter specielt udviklet til tørring efter vandskade og byggeri.
Affugteren er robust, praktisk og driftsikker.
Kan sættes direkte til afløb.
* OBS! Affugtning pr. dag er er målt ved 30Cº & 80% fugtighed.

Model

Varenr.

Arb.område Strøm

EFT400 1200636 240 m2

Affugter

Affugtning Forbrug Vandtank Vægt LxBxH

230/50 36ltr/pr
dag

780Watt 9 ltr

36

36x37,5x73,5

EFT 550 og EFT 800

Kr.
ex. moms og lev.

Prof. affugtere specielt udviklet til tørring efter vandskade og byggeri.
Affugteren er robust, praktisk og driftsikker.
Kan sættes direkte til afløb.
* OBS! Affugtning pr. dag er er målt ved 30Cº & 80% fugtighed.

Model

Varenr.

Arb.område Strøm

EFT550 1200755 300 m2
EFT800 1200780 400 m2

Affugtning Forbrug Vandtank Vægt LxBxH

230/50 53ltr/dag
80ltr/dag

950 W 12 ltr
1350 W 15 ltr

44
57

41x40x100
71x62x120

EFT 550/800 har timetæller og fungere fuldautomatisk med elektronisk styring. Den er
ligeledes forsynet med en vandbeholder med automatisk vandstop samt afløbsstuds for
tilslutning af en 1/2" slange.

Adsorbationsaffugter
Kr.
ex. moms og lev.

TR160
Adsorptionsaffugtere er beregnet for anvendelse i forbindelse med bygningsudtørring,
efter vandskader eller i nybyggeri. Adsorptionsaffugteren er god ved lavere
temperaturer/lav. luftfugtighed (ex. 10C, 40 %RF) og kræver ingen
opvarmning af rummet. Adsorptionsaffugteren er den "universelle" affugter i
det kapaciteten er mindre følsom for variationer i tilgangsluftens temperatur og
fugtighed.
Herudover kan der tilsluttes kanaler og slanger på affugterens tørluftafgang for god
fordeling af tørluften (ex. også indblæsning under gulve, i vægge...)
hvilket normalt ikke er muligt på en kondensaffugter.
Model

Varenr.

Procesluft Eks.tryk Reg.luft 20C.60%

TR160 1200812 155m3/h

•
•
•

50Pa

Tilslut eff.

35m3/h 17 L/døgn 0,65 Kw

Tør luft

Reg.luft

Ø100mm. Ø60mm

Spænding 230 VAC
Vægt 14 Kg
Dimensioner 37x30x38,5 cm

Adsorptionsaffugtere type CR er specielt velegnede for
indsats ved lavere temperaturer og fremstilling af meget
tør luft.
Funktionsområde er -20°C til +30°C, 2 til 100 % RF.
Findes i 4 typer / størrelsr
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Adsorbationsaffugter
Kr.
ex. moms og lev.

Affugtere
Professionelle

TTR250
Adsorptionsaffugtere er beregnet for anvendelse i forbindelse med bygningsudtørring,
efter vandskader eller i nybyggeri. Adsorptionsaffugteren er god ved lavere
temperaturer/lav. luftfugtighed (ex. 10C, 40 %RF) og kræver ingen
opvarmning af rummet. Adsorptionsaffugteren er den "universelle" affugter i
det kapaciteten er mindre følsom for variationer i tilgangsluftens temperatur og
fugtighed.
Herudover kan der tilsluttes kanaler og slanger på affugterens tørluftafgang for god
fordeling af tørluften (ex. også indblæsning under gulve, i vægge...)
hvilket normalt ikke er muligt på en kondensaffugter.
Model

Varenr.

Procesluft Eks.tryk Reg.luft 20C.60%

TTR250 1200824 250m3/h

•
•
•

Adsorbationsaffugter

100Pa

Tilslut eff. Tør luft

50m3/h 23 L/døgn 1,27Kw

Reg.luft

Ø100mm. Ø80mm

Spænding 230 VAC
Vægt 19 Kg
Dimensioner 41x35x43,5 cm

TTR300 og TTR700

Kr.
ex. moms og lev.

Adsorptionsaffugtere er beregnet for anvendelse i forbindelse med
bygningsudtørring, efter vandskader eller i nybyggeri. Adsorptionsaffugteren er
god ved lavere temperaturer/lav. luftfugtighed (ex. 10C, 40 %RF) og kræver
ingen opvarmning af rummet. Adsorptionsaffugteren er den "universelle"
affugter i det kapaciteten er mindre følsom for variationer i tilgangsluftens
temperatur og fugtighed.
Herudover kan der tilsluttes kanaler og slanger på affugterens tørluftafgang for
god fordeling af tørluften (ex. også indblæsning under gulve, i vægge...)
hvilket normalt ikke er muligt på en kondensaffugter.
Model

Varenr.

Procesluft Eks.tryk Reg.luft

TTR300 1200830 400m3/h
TTR700 120870 700m3/h

•
•
•

150Pa
200 Pa

20C.60%

Tilslut eff. Tør luft

100m3/h 30 L/døgn 1,95Kw
155m3/h 65 L/døgn 4,90Kw

Reg.luft

Ø125mm. Ø80mm
ef. ønske ef. ønske

Spænding TTR300: 230 VAC TTR700 3x400V
Vægt TTR300: 29 Kg TTR700: 52 kg
Dimensioner TTR300: 47,5x45,5x49 cm TTR700: 45x55x73
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Internt transportmateriel – Ergonomisk løfteudstyr - Værkstedsudstyr - Specialopgaver

