MD Serie
Det oplagte valg til badeværelser

MD affugteren er Wood’s mindste
og mest kompakte model. Den
er det oplagte valg, når der ikke
er ret meget plads, og affugteren
skal være lille og diskret. MD
er så stilren, at den kan passes
ind i ethvert bademiljø - nyt som
gammelt.

væk i top for de to MD størrelser,
med hhv. 5 og 6 liter i døgnet
ved 20°C og 70% RF. Samtidig er
både lydniveau og energiforbrug
helt i bund. Affugteren er udstyret med et effektivt luftfilter med
advarselsalarm, når det er tid til
at rengøre filtret. Det gør vedligeholdelsen ekstra smidig.

Også et godt valgt til
det lille bryggers eller
når tørrestativet tages i
brug i et værelse.

MD stopper automatisk, når
vandtanken skal tømmes, og
kan også tilsluttes vandslange til
direkte udledning til afløb. Den
mekaniske trinløse hygrostat er
nem at indstille, og er praktisk
placeret øverst på affugteren.

Er der nogle gange behov for at
opstille et tørrestativ i et værelse,
er MD en fiks lille sag til formålet.
MD er også en praktisk løsning,
når der i perioder er meget vådt
overtøj i gangen eller bryggerset.

Se specifikationerne for begge
modeller i skemaet nedenfor.

MD10

MD12

Max. working area

40 m²

50 m²

Rec. working area

2-30 m²

2-40 m²

Air flow

120 m³/h

120 m³/h

Dehumidification at 20ºC & 70% RF l/d

5 liter / 24-hour

6 liter / 24-hour

Dehumidification at 35ºC & 80% RF l/d

10 liter / 24-hour

12 liter / 24-hour

Effect at 20ºC & 70% RF W/h

220 (5,3 kWd)

220 (5.3 kWd)

Effect at 35ºC & 80% RF W/h

270 (6.5 kWd)

275 (6,6 kWd)

Working interval temperature

+5 - +32 ºC

+5 - +35 ºC

Tank volume

2,5 liter

2,5 liter

Hose dimension

17 mm

17 mm

Fan speed

1

1

Dimensions L x B x H mm

320x240x460 mm

320x240x460 mm

Weight

9 kg

10,5 kg

Sound level

app. 42 dB

app. 42 dB

Cooling media, freon free

R134A

R134A

Security class

IP22 (X2)

IP22 (X2)

EAN no.

7332857500048

7332857500055

Selvom MD er Wood’s mindste
affugter, er kapaciteten stadig-
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