
Economisiti bani si energie cand dezumidificati.

Dezumidificatoarele Wood’s elimina mai multa umiditate 
raportat la consumul energetic.

www.woodseurope.com

Dezumificatoare eficiente energetic.



Teste confirmate

Eliminati umezeala, introduceti caldura! 

Ce se testeaza?

Performanța reală 

Consumul de energie + capacitatea de dezumidificare 
= eficiența energetică 

Dezumidificatoarele Wood’s au fost testate comparativ cu alte produse similare, 
fiind preimate ”Best inTest” de-a lungul anilor. Pentru a intelege corect aceste teste, 
dorim sa va prezentam cateva informatii.

Majoritatea testelor se desfasoara la valori pentru temperatura si umiditate foarte 
ridicate. Aceste teste nu sunt semnificative in cazul utilizarii dezumidificatorului in 
locuinta dumneavoastra (spre exemplu, subsolurile nu sunt încălzite la 30 °C).

De ce testele se efectueaza in aceste condiții? Pentru ca capacitatea de dezumidifi-
care crește odata cu temperatura și umiditatea! 

1. La temperaturi ridicate - mai multa umiditate exista in aer. 
2. Cu cat umiditatea din aer este mai crescuta - cu atât cantitatea de apa colectata 
de dezumidificator este mai mare.  

Dezumidificatoare sunt adesea testate în condiții similare cu cea a unei paduri 
dupa ploaie, deoarece acest mediu generează cele mai bune rezultate posibile. Dar 
nu ar avea mai mult sens sa testam dezumidificatorul în condițiile în care este cel 
mai probabil să fie folosit odată cumpărat? Noi așa credem.

Un dezumidificator cu compresor ar trebui să fie utilizat în zone cu temperaturi de 
peste +5 °C. Când temperatura scade sub aceasta valoare, dezumidificatorul/dezu-
midificarea are un efect redus sau zero. Insa, la acesta temperatura, aerul contine 
foarte puțină apă, rareori fiind probleme de umiditate. Mai mult, trăim rar în case 
reci, neincalzite. Prin urmare, este mai logic sa testam un dezumidificatorul, la 20-
22 °C. Acestea sunt condiții sunt mai frecvente pentru locuintele noastre. 

Multi producatori declara un consum de energie foarte scăzut al echipamentelor 
de dezumidificare, numindu-le produse „prietenoase energetic”. Acest lucru poate 
fi corect daca se precizeaza eficienta energetica a aparatelor. Se pot produce dezu-
midificatoare cu consum foarte scazut, insa cu capacitate scazuta. 

Scopul este de a obține o eficienta cât mai ridicata la un consum de energie cat mai 
redus. Acesta este motivul pentru care un dezumidificator cu un compresor de pu-
tere mai mare este mai eficient decât un dezumidificator cu un compresor mai mic 
și consum energetic mai scazut. Pentru a colecta un litru de apă, un dezumidificator 
mai mic are nevoie de o perioadă mai lungă de timp de functionare decât unul mai 
mare, consumand astfel energie pentru o perioadă mai lungă de timp.

Acesta este motivul pentru care este necesar a verifica eficiența energetică a dezu-
midificatorului. Veți obține acest lucru testand cât de multi litri de apă va extrage 
dezumidificatorul per kWh consumati.

Un dezumidificator cu compresor elimina apa din aer printr-un proces de racire al 
aerului, numit condensare. Apa astfel colectata, se va scurge in recipient ul aparatu-
lui. Aerul uscat este apoi evacuat inapoi in incapere. 

In afara de aer uscat, un dezumidificator cu compresor generează si caldura. Cand 
apa din aer condenseaza, energia rezultata se degaja sub forma de caldura latenta. 
Pentru fiecare litru de apa condensata, aproximativ 0,8 kW energie termica este 
eliberata in aer. Acest lucru este numit in general ”efectul de pompa de caldura”

Cele mai multe teste sunt 
efectuate la 30 °C si 80% UR. 

Este mult mai relevant a testa 
dezumidificatorul in conditii 
normale de lucru: 20 ° C% si 

70% UR.

Best in Test:
DS28F: 2001
ED50F: 2007

Temperatură și umiditate 
mai mare = capacitate de 
dezumidificare mai mare.

Cu cat un dezumidificator re-
duce umiditatea mai repede, 
cu atat mai repede se oprește 

din functionare.

O putere mai mică înseamnă 
un consum de energie mai 

mic, dar timp de funcționare 
mai lung. 

O putere mai mare înseamnă 
un consum mai mare de ener-
gie, dar timp de funcționare 

mai scurt.

Ceea ce este important este 
capacitatea de dezumidifica-
re in raport cu consumul de 

energie!

Aceasta este eficienta 
energetica. 

Un dezumidificator generează 
0,8 kW per litru de apa colectata.

Acesta energie este eliberata in 
camera sub forma de caldura si 
este adesea numit ”efectul de 

pompa de caldura”.



Capacitate de dezumidifi-
care (litri in 24h)

20 L (30°C 80% UR) 20 L (30°C 80% UR)

12,2 L (26,7°C 60% UR) 11,7 L (26,7°C 60% UR)

Putere (W) 243 W 255 W

Cons. energetic (kWh/24h) 5,8 6,1

Factor de energie (L/kWh) 2,0 1,94

Volum de aer  170 m3/h 160 m3/h

Nivel de zgomot 46 dB(A) 46 dB(A)

Volum recipient 4,2 litres 6 litres

Greutate 12,5 kg 12,6 kg

Dimensiuni LxWxH 400 x 356 x 593 mm 385 x 290 x 595 mm

Trepte ventilator 2 2

Fante de  evacuare a aeru-
lui uscat si cald

Automata Automata

Temperatura optima de 
functionare

5°C - 35°C 5°C - 35°C

Afisaj digital

Filtre de aer Filtru de praf Filtru de praf, optional 
HEPA - filtru de particule

Functionare la temperaturi 
scazute Automat ON/OFF la 5°C

 Repornire automata

Wood’s MRD20
Valori pentru 

26,7°C si 60% UR
Alt model de

 capacitate 20 litri

Wood’s MRD20
Wood’s MRD20 este un dezumidificator puternic, compact, ideal pentru a 
usca aerul din diverse incaperi. Cu un consum de energie foarte scazut si 
capacitate de dezumidificare mare, MRD20 are un factor de energie excelent 
de 2,0 (MRD20 va extrage 2 litri de apa din aer pentru fiecare kWh consumat). 
Atunci cand este utilizat in conditii normale (temperatura interioara obisnuita 
si o umiditate relativa de 60-70%), Wood’s MRD20 are o capacitate foarte 
mare: de aproximativ 12 litri / zi.

In afara de eliminarea excesului de umidiate si a mirosurilor neplacute, 
MRD20 Wood este de asemenea perfect pentru uscarea rufelor. Wood’s 
MRD20 elibereaza aer cald si uscat, care va ofera un dublu efect:

1. Umezeala va fi extrasa din aer 
2. Dezumidificatorul va usca rufele. 

Wood’s MRD20  va usca hainele rapid, fara a lasa urme pe factura electrica! 

Wood’s MRD20 este o unitate puternica, care se potrivește in cele mai multe 
medii, cum ar fi: garaje, pivnite, subsoluri, bai sau case de vacanta.

Tabelul de mai jos ilustreaza capacitatea dezumidificatorului Wood’s MRD20, 
cu un consum mai mic de energie decat alte dezumidificatoare de pe piata:

Oprire automată la +5°C și repornire 
automata la 7 ° C. 
Umiditatea curenta este afisata pe ecran. 
Repornire automată după o pană de curent.
Protectie X2 IP.
Ideal pentru subsoluri, locuinte sau 
camere de uscat rufe. 
Evacuare aer prin fanta directionala. 
Evacuarea apei direct la canalizare.
Dezghețare automată. 
Filtru de aer eficient.
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