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Torkrumsavfuktare
Perfekt för det stora torkrummet -

Torkrummet är en av fastighetens största energislukare. Med A 155F
sänker du dina energikostnader och höjer torkeffektiviteten.

Att avfukta istället för att värma upp luft utifrån och torka med, är
mycket ekonomiskt. Det är energieffektivt och ger korta torktider. Den
är lämplig upp till 20m2 (3-4 tvättpass/dygn). A155F är unik på
marknaden med ett miljövänligt, progressivt engångsfilter samt
lågtrycksköldmedel som sparar kompressorn.
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Produktfördelar
• Energibesparande

• Mycket högt luftflöde

• Droppskålen är utformad så att det ej blir stående
vatten i maskinen. Detta medför mindre damm/smuts
som samlas i droppskålen och man slipper dålig lukt

• Elboxen är större vilket medför enklare och mer plats
för inkoppling

• Fjäderplint för enklare inkoppling

• Tystgående 61dBA (uppmätt 1 m framför och 1,6 m
högt)

• Torkar lika bra året om - inte beroende av temperatur
och luftfuktighet utomhus

• Fukt- och mögelfritt torkrum – allt vatten försvinner ner
i golvbrunnen

• Progressivt, miljövänligt engångsfilter (bytes 1-2 gånger
per år)

• Ingen inre rengöring av avfuktaren

• Lågtrycksköldmedel sparar kompressorn

• Behaglig temperatur i torkrummet

• Mjuk och skön tvätt

• Korta torktider

• Uppfyller alla säkerhetskrav

• CE och S-märkt

• 5 års garanti

Artikelnr: E8745027
Typ: A 155F

Certifieringar:

       

Tekniska data, A 155F
Inkommande Min försäkring 10 A

Spänning 3N~400 V

Märkeffekt 5400 W

Tillsatsvärme 4000 W

Kölmedie Mängd / Typ 870g/R134a

Arbetsområde Temp. +15 - +35 °C

Ljudnivå 61 dB(A)

Vikt 70 kg

Mått H x B x D 1498x470x370 mm

Kapslingsklass IP44
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