MDK-serien
En endnu mere energieffektiv affugter til hjemmet

MDK-serien er en kraftig,
kompakt og energieffektiv
affugter til hjemmet, som
benytter den mere miljøvenlig R-290 gas. R-290 er
bedre for miljøet, fordi den
ikke påvirker ozonlaget og
har en GWP på 3 (Global
warming potential). Til
sammenligning har R-410A
gas en GWP på 2088.

NYHED

MILJØVENLIG
R-290 GAS

MDK er derfor et godt og
miljøvenligt valg til løsning
af forbigående fugtudfordringer i private hjem. Alle
modeller er velegnet til
hurtig og skånsom tørring
af vasketøj og til at fortrænge fugt fra overtøj og
fodtøj i bryggers eller entre. Samtidig er modellen
velegnet til at holde fugt

væk fra opbevaringsrum,
hvor temperaturen ikke
kommer under +5 °C.
Den integrerede timerfunktion betyder, at man
kan indstille MDK til at
affugte når man ikke er til
stede, selvom det lave lydniveau gør, at man gerne
deler rum med affugteren.
MDK er kun i drift ved
behov og har desuden
topudblæsning af varmluft, slangetilslutning,
Ioniseringsfunktion, hjul,
automatisk afrimning,
automatisk opstart efter
strømafbrydelse, børnesikring.
Op til 3 års garanti.

MDK-11

MDK-13

MDK-21

MDK-26

Max. working area

40 m²

50 m²

100 m²

120 m²

Rec. working area

2-30 m²

2-40 m²

2-60 m²

2-80 m²

Air flow m3/h step 1

85

85

145

165

Air flow m3/h step 2

-

-

170

200

Airflow ”Dry Mode”

-

-

195

210

Dehumid. at 20ºC, 70% RF l/d

5,0 liter

6,0 liter

10,5 liter

14,0 liter

Dehumid. at 30ºC, 80% RF l/d

10,0 liter

12,0 liter

20,0 liter

25,0 liter

Effect at 20ºC, 70% RF W/h

150 (3,6 kWd)

150 (3,6 kWd)

240 (5,8 kWd)

320 (7,7 kWd)

Effect at 30ºC, 80% RF W/h

187 (4,7 kWd)

187 (4,7 kWd)

300 (7,2 kWd)

400 (9,6 kWd)

Working interval temperature

+5 - +32 ºC

+5 - +32 ºC

+5 - +32 ºC

+5 - +32 ºC

Tank volume

1,8 liter

1,8 liter

4 liter

4 liter

Hose dimension

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Fan speed

2

2

2

2

Dimensions L x B x H mm

346 x 236 x 571

346 x 236 x 571

346 x 242 x 590

346 x 242 x 590

Weight

9,4 kg

9,4 kg

13,1 kg

13,8 kg

Sound level

46 dB

46 dB

46 dB

46 dB

Cooling media, freon free

R290

R290

R290

R290

Security class

IP21 (X1)

IP21 (X1)

IP21 (X1)

IP21 (X1)

EAN nr.

07332857500369

07332857500376

07332857500383

07332857500390
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