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ADSORPTIONSAVFUKTARE

X2
X200



 

Torrluftsmängd  250 m3/h

Våtluftsmängd  35 m3/h

Torrluftsutsläpp  1 x 63 mm/1 x 100 mm

Våtluftsutsläpp  63 mm

Upp till 250 m²

Ljudnivå (3m)  52 dB

Vikt  11 Kg

Höjd x bredd x djup  285 x 335 x 425

Avfuktningskapacitet  19 l/dygn

Anslutning 230V/ 50Hz

Effekt  805W

T E K N I S K A  D A T A

X200  är en adsorptionsavfuktare för avfuktning i utrym-
men med låga temperaturer eftersom, den även 
kan avfukta vid minusgrader. Det vanligaste an-
vändningsområdet är avfuktning av krypgrunder 
men den kan även användas för avfuktning av 
fuktskadade källare och vindar.

X200  består av en adsorptionsfläkt med en frånlufts-
kanal för fuktmättad luft och två luftkanaler för 
torr luft. Luften sugs in i fläkten där den avfuktas. 
Fuktmättad luft förs ut genom en frånluftskanal 
till utsidan av byggnaden. Därigenom skapas ett 
undertryck, som bidrar till en förbättrad luftkva-
lité i hela byggnaden. Torr luft cirkulerar under 
byggnaden via de två torrluftskanalerna. Inget 
uppsamlingskar för vätska behövs. 

X200  har inbyggd styrutrustning där önskad luft-
fuktighetsnivå kan programmeras utifrån eget 
önskemål.

X200  kan avfukta utrymmen på upp till 250 m².

X200 har en avfuktningskapacitet på 19 l/dygn.

T I L L B E H Ö R

Torrluftskanal  Ø63 mm x 6 meter

Torrluftskanal  Ø100 mm x 6 meter

Luftfilter  2-pack

 

• Lång hållbarhet
• Hög eff ekt
• Låg förbrukning

X200
Adsorbtionsavfuktare

MADE IN SWEDEN

•  Består av en adsorptionsfläkt med en frånluftskanal  
för fuktmättad luft och två torrluftskanaler 

• Inbyggd styrutrustning för luftfuktighetsnivå
• Avfuktar utrymmen upp till 250 m2 
• Avfuktningskapacitet upp till 19 l/dygn
• Låg energiförbrukning

 

 

X200

X200

ADSORPTIONSAVFUKTARE

Montera torrluftskanalerna &  
frånluftskanalen enligt skissen.

Frånluft

Torrluft

Fäst frånluftskanalen i utlopps-plåten 
på utsidan av byggnaden.


