
AVFUKTARE
Tar effektivt

bort fuktig luft

Om du har en smartphone kan du
läsa av koden för mer information
om produkterna på vår webbplats!

App för att scanna: Mopper | iPhone & Android

Tar effektivt
bort fuktig

luft!
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Avfuktar
och torkar

ner till:

+1˚CSORPTIONSAVFUKTARE
L8-DS

Sorptionsavfuktare designad att ta 
bort oönskad fukt från ditt hem tyst 
och effektivt även vid låga temperaturer 
för ett bättre inomhusklimat.

Kan användas i en mängd olika miljöer för att reducera
en för hög fukthalt som kan ge fukt och mögelproblem
i väggar, imma på fönster etc. Produkten är ej avsedd 
för placering i kryp- eller torpargrunder.

• Effektiv sorptionsavfuktare (Zeolite®)
• Avfuktar ner till +1 ºC
• Vattenbehållare eller dränering via slang
• Lätt att använda & placera

Lämplig för vind, badrum, hobbyrum, gillestuga,
tvättstuga, förrådsutrymmen, garage och kontor.

Avfuktaren stannar automatiskt
då  tanken är full eller i felaktig 
position.

Möjlighet till dräneringsuttag
via slang för anslutning till 
avlopp/golvbrunn.

Justerbar reglering av den relativa fukthalten 
(RH) via elektronisk hygrostat (40-60% RH).
Möjlighet till timerfunktion och konstantdrift.

Dammfilter som förhindrar spridning
av partiklar i luften. Avfuktaren har 
även en inbyggd joniseringsfunktion.

Jag berättar gärna mer 
om fukt och ventilation 

på vår webbplats:

www.fresh.se

Dr. Luft
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Tar effektivt
bort fuktig

luft!LUFTAVFUKTARE
L10-D & L20-D

Luftavfuktare designade att ta bort 
oönskad fukt från ditt hem tyst och 
effektivt för ett bättre inomhusklimat. 

Kan användas i en mängd olika miljöer för att reducera 
en för hög fukthalt som kan ge fukt och mögelproblem
i väggar, imma på fönster etc. Produkten är ej avsedd 
för placering i kryp- eller torpargrunder.

• Effektiv kompressoravfuktare
• Modern formgivning 
• Vattenbehållare eller dränering via slang
• Lätt att använda & placera
• L20-D har en högre kapacitet & fler funktioner

Lämplig för vind, badrum, hobbyrum, gillestuga,
tvättstuga, förrådsutrymmen, garage och kontor.

L10-D
Justerbar, manuell 
reglering  av den 
relativa  fukthalten 
(RH) via elektronisk 
hygrostat.

L20-D
Justerbar, automatisk 
reglering av den 
relativa fukthalten 
(RH) via elektronisk 
hygrostat (50-80% 
RH). Timerfunktion.

L10-D/ L20-D
Dammfilter som 
förhindrar spridning
av partiklar i luften.

Avfuktningskapacitet l/ dag*
L8-DS L10-D L20-D

Temp 80/60% RH 80/60% RH 80/60% RH

30ºC 8/7 10/6 20/11

20ºC 8/7 7/4 13/7

10ºC 7/6 3/2 7/4

5ºC 6/5 1/1 3/1

1ºC 5/4 - -

* Maxvärden vid optimala omgivningsförhållanden.

L10-D/ L20-D 
Avfuktaren stannar 
automatiskt då
tanken är full eller i 
felaktig position.

Möjlighet till
dräneringsuttag via 
slang för anslutning 
till avlopp/golvbrunn.

Tvättstuga Badrum Garage Källare
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FRESH AVFUKTARE
Beteckning Beskrivning Art. nr. EAN nr.

L8-DS Sorptionsavfuktare, Max 8 l/dygn 720010 7318117200101

L10-D kompressoravfuktare, Max 10 l/dygn 720012 7318117200125

L20-D kompressoravfuktare, Max 20 l/dygn 720014 7318117200149

Tekniska data L8-DS

•	 Sorptionsavfuktare	med	Zeolite® 
•	 Avfuktar	upp	till	8	l/dag	(vid	30°C,	RH	80%)
•	 Luftflöde,	80-115	m³/ h, beroende av fläkthastighet
•	 Användningsområde,	10-25	m²
•	 Kompakt	design,	idealisk	för	hemmet/	kontoret
•	 Låg	ljudnivå	under	drift,	38-48	dB	(A),	beroende	av	fläkthastighet
•	 Justerbar	reglering	av	den	relativa	fukthalten	(RH)	via	elektronisk	hygrostat
•	 Användningstemperatur	från	1°C	till	35°C
•	 Energi:	220-240V	–	50Hz	–	650W
•	 Högeffektivt	luftfilter
•	 Tankkapacitet:	2	l	
•	 Vikt:	6,3	kg
•	 Dimensioner:	351B	x	188D	x	500H	mm

Tekniska data L10-D

•	 CFC	fritt	R-134a	köldmedium	(kompressor)
•	 Avfuktar	upp	till	10	l/dag	(vid	30°C,	RH	80%)
•	 Luftflöde,	100	m³/ h
•	 Användningsområde,	10-25	m²
•	 Kompakt	design,	idealisk	för	hemmet/	kontoret
•	 Låg	ljudnivå	under	drift,	42	dB	(A)
•	 Justerbar	reglering	av	den	relativa	fukthalten	(RH)	via	elektronisk	hygrostat
•	 Användningstemperatur	från	5°C	till	32°C
•	 Energi:	220-240V	~	50Hz	–	250W	(energiförbrukning	vid	30°C,	80%RH)
•	 Högeffektivt	luftfilter
•	 Tankkapacitet:	2,3	l
•	 Vikt:	11,1	kg
•	 Dimensioner:	365B	x	220D	x	490H	mm

Tekniska data L20-D

•	 CFC	fritt	R-134a	köldmedium	(kompressor)
•	 Avfuktar	upp	till	20	l/dag	(vid	30°C,	RH	80%)
•	 Luftflöde,	200	m³/ h
•	 Användningsområde,	10-25	m²
•	 Kompakt	design,	idealisk	för	hemmet/	kontoret
•	 Låg	ljudnivå	under	drift,	45	dB	(A)
•	 Justerbar	reglering	av	den	relativa	fukthalten	(RH)	via	elektronisk	hygrostat
•	 Användningstemperatur	från	5°C	till	32°C
•	 Energi:	220-240V	~	50Hz	–	480W	(energiförbrukning	vid	30°C,	80%RH)
•	 Högeffektivt	luftfilter
•	 Tankkapacitet:	2,3	l	
•	 Vikt:	13,7	kg
•	 Dimensioner:	365B	x	220D	x	490H	mm
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