Dezumidificator TDR28F
Pentru uscarea pivnițelor,
subsolurilor, construcțiilor noi,
a spațiilor cu temperaturi scăzute.
Dezumidificatorul TDR28F este cel mai nou model de la
WOODS, dotat cu telecomandă cu afișaj pentru controlul
umidității la distanță. Senzorul de umiditate este încorporat
în panoul telecomenzii, astfel veți obține scăderea umidității
în orice zonă a încăperii, realizând dezumidificarea întregului
spațiu. TDR28F va funcționa până în momentul în care umiditatea setată este atinsă inclusiv în locul de amplasare al telecomenzii, aceasta având o rază de acțiune de 30 metri.
TDR28 F - dezumidificatorul perfect pentru pivnițe, subsoluri,
spații cu temperaturi scăzute.
TDR28 F are o capacitate crescută de dezumidificare la temperaturi
începând de la +5 °C. Este echipat cu roți robuste care fac să fie ușor
de manipulat.
Wood’s TDR28F generează mai multă energie termică decât consumă,
în același timp purificând aerul.
Filtrul de particule captează praful, polenul, alergenii, sporii de mucegai, purificând aerul locuinței dumneavoastră. Schimbând filtrul de
particule anual și înregistrând dezumidificatorul pe site-ul Wood’s,
beneficiați de garanția extinsă de 6 ANI*.
Acest dezumidificator este echipat cu un sistem automat de pornire/oprire pentru temperaturi scăzute, asigurând stoparea dezvoltării
mucegaiului și eliminând problemele legate de spori și bacterii. TDR28F
este echipat cu racord pentru furtun, apa colectată putând fi evacuată
direct la canalizare, dar și cu recipient pentru colectarea apei, de 10,4
litri. În momentul în care recipientul este plin, dezumidificatorul se
oprește automat.

Avantaje:
• Special conceput pentru uscarea șapelor, tencuielilor, subsolurilor,
garajelor, uscătoriilor
• Ideal pentru spații cu temperaturi scăzute
• Economisește energie, genererând mai multă căldură decât consumă
• Wood’s oferă cele mai eficiente energetic dezumidificatoare de pe piață
• 5 ani garanție pentru compresor sau 6 ANI garanție extinsă*
• Dezghețare automată și protecție mucegai

Filtrul de particule SMF pentru purificarea aerului
Filtrul unic anti mucegai SMF poate fi utilizat pentru toate modelele DS,
ED și TDR. Acest filtru reține sporii de mucegai, praful, polenul și alte
particule nocive, purificând aerul și reducând riscul apariției alergiilor. În
plus, acest filtrul protejează dezumidificatorul, mărind durata sa de viață.

Detalii tehnice - TDR28F
Telecomandă cu afișaj și setare umiditate
Suprafață maximă încăpere
140 m²
Capacitate dezumidificare
10,4 litri / zi
la 20 °C & 70% UR
Capacitate la 35 ° C & 80% UR
17,5 litri / zi
Trepte ventilator
2
Debit aer (treapta 1/ 2)
190/336 m³ / h
Consum maxim
460 W
Consum la 20 ° C & 70% UR
270 W
Volum rezervorului
10,4 litri
Agent frigorific ecologic
R134A
Dimensiuni Lxlxh
343x406x527 mm
Greutate
24 kg
Protecție IP
IPX1
Filtru particule
Dezghețare automată
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Filtrul SMF se amplasează în partea din
spate a dezumidificatorului, fiind ușor de
schimbat. Recomandăm înlocuirea filtrului
o dată pe an.
Filtrul SMF face parte din echiparea standard
a dezumidificatorului. La cererea clientului, poate fi înlocuit cu filtru aer standard,
lavabil.
* Garanția extinsă de 6 ANI este valabilă în cazul în
care schimbați filtrul de particule anual și înregistrați
seria dezumidificatorului dvs. pe site-ul oficial
Wood’s: www.warranty.woods.se, la secțiunea în
limba română

Mai multe detalii legate de echipamentele de dezumidificare Wood’s gãsiți on-line: www.soldec.ro
SOLDEC este distribuitor unic pe România a produselor Wood’s:
Cluj Napoca: Str. O. Goga nr. 29, tel/fax: 0264 588322
București, Str. Ghimpați nr 19 A, tel/fax: 0212 258322
www.soldec.ro, info@soldec.ro

