Montaj pe perete,
destinat piscinelor.
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WPF52 cel mai nou dezumidificator de la Wood’s cu
montaj pe perete conceput pentru volume mari: biblioteci,
muzee, birouri, subsoluri, spãlãtorii sau piscine. Cu
capacitate mare de dezumidificare și funcționare silențioasã,
acest echipament este perfect pentru spații mari care
necesitã dezumidificare rapidã, eficientã și silențioasã.

WPF52 - un dezumidificator cu montaj pe perete pentru
piscine, biblioteci și alte spații mari.
Noul dezumidificator de la Wood’s este destinat în special pentru
zone având volume mari: biblioteci, muzee, birouri, subsoluri,
spãlãtorii, pivnițe sau piscine. Având o capacitate mare și o
funcționare silențioasã, acest dezumidificator este perfect pentru
zone cu volume mari care necesitã dezumidificare rapidã și eficientã
fãrã zgomot. WPF52 este primul dezumidificator Wood’s cu montaj
pe perete, avantaj care asigurã economisirea spațiului, aspect
important pentru birouri sau biblioteci. Conectat la furtun,
dezumidificatorul va asigura evacuarea apei în mod continuu
direct la canalizare.
WPF52 este prevãzut cu afișaj și stetare digitalã a umiditãții, având
un consum redus de energie. Ca și opțional, echipamentul poate
fi echipat cu pompã pentru evacuarea condensului la înãlțime.

Date tehnice - WPF52
Suprafață max. piscină
24 m2
Volum maxim încăpere
950 m3
(fără degajări de umiditate)
Capacitate dezumidificare
26 litri / zi
(20 ° C & 70% UR)
Capacitate dezumidificare
58 litri / zi
(35 ° C & 80% UR)
Debit aer
600 m³ / h
Trepte ventilator
1
Consumul maxim de energie
950 W
Consum mediu (27 º C & 65% UR)
700 W
Nivel sunet
49 dB
Interval temperatură funcționare
5 ÷ 35 º C
Degivrare electronică
Agent frigorific ecologic
R410A
Dimensiuni Lxlxh
800x250x680 mm
Greutate
48 kg
Protecție IP
IPX2
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Special conceput pentru piscine
Dezumidificã mansarde, subsoluri, birouri, biblioteci, depozite
Îndepãrteazã excesul de umezealã și mirosul neplãcut
Economisește energie, genererând mai multã cãldurã decât consumã
Wood’s oferã cele mai eficiente energetic dezumidificatoare de pe piațã
5 ani garanție pentru compresor
Dezghețare automatã și protecție mucegai

Conceput pentru piscine de interior

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

