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Torkrumsavfuktare
A 75F/R är en lättplacerad, effektiv avfuktare i modern design. Precis
som den större varianten A 155F/R är A 75F/R unik på marknaden med
ett miljövänligt, progressivt engångsfilter samt lågtrycksköldmedel som
sparar kompressorn.

För att snabba upp temperaturhöjningen i torkrummet är A 75F/R i
standardutförande försedd med tillsatsvärme (termostatstyrd). Det är
energieffektivt och ger korta torktider.Ytterligare en fördel med
A75F/R är att temperaturen sällan överstiger 30°C, vilket ger en
behaglig arbetsmiljö i torkrummet. Den låga temperaturen innebär
även attrummet inte skadas av fukt och värme.

Maskinen är lämplig för utrymmen upp till 10m2 (2 tvättpass/dygn).
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Produktfördelar
• Lämplig i utrymmen upp till 10m². Optimal effekt uppnås i hus med

upp till 10 lägenheter

• Direktutblåsning av torr luft från toppen av maskinen

• Lättplacerad, effektiv i modern design

• Energibesparande, 1500kr/år vid medelstort torkkrum

• Fukt- och mögelfritt torkrum vattnet försvinner ned i golvbrunn

• Underhållsfri tack vare progressivt miljövänligt engångsfilter (byts 1-2
ggr/år)

• Lågtrycksköldmedel sparar kompressorn

• Försedd med tillsatsvärme, behaglig temperatur och miljö i
torkrummet

• Uppfyller alla säkerhetskrav

• Barnsäker

Artikelnr: E8745020
Typ: A 75F/R

Certifieringar:

       

Tekniska data, A 75F/R
Inkommande Min försäkring 10 A

Inkommande Kabellängd / Kabelarea / Anslutning 2,0m / 3x1,5 /
1N~230V

Märkeffekt 2030 W

Tillsatsvärme 1000 W

Kölmedie Mängd / Typ 350g / R134a

Luftflöde 800 m³/h

Kapacitet vid 26°C, 70%RH 30 l/dygn

Arbetsområde Temp. +15 - +35 °C

Ljudnivå 67 dB(A)

Vikt 48 kg

Mått H x B x D 660 x 465 x 485 mm

Kapslingsklass IP44
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