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Adsorptiedroger   
met luchtreiniging door ionisatie! 
TWDD80 luchtontvochtiger 

 De TWDD80 luchtontvochtiger is een adsorptie-droger 
dus zeer geschikt voor gebruik in koude en vochtige 
ruimtes door unieke techniek. Deze unieke 
ontvochtigingstechniek – met roterende silicagel-schijf 
(dus zonder compressor) – zorgt voor een opmerkelijke 
capaciteit bij lage temperaturen en werkt al efficiënt bij 
1ºC (!). Vanaf 5ºC is de werking 100%. Dit maakt de 
TWDD80 luchtontvochtiger zeer geschikt voor bijv. 
boten, caravans en onverwarmde bergingen. 
 
De vochtige lucht wordt aangezogen, verwarmd, 
gecondenseerd en opgevangen in het reservoir. De 
werking is continu en daardoor bij lagere temperaturen 
20% efficiënter dan een ontvochtiger met compressor. 
De warmteteruggave is 80% van de energie die wordt 
gebruikt bij het ontvochtigen. De lucht die wordt 
uitgeblazen passeert aanwezige ionisatie-modules en 
zorgt voor verwijdering van (fijn-)stofdeeltjes, pollen en 
vele andere deeltjes-verontreinigingen in de lucht. Het 
ontbreken van koelmiddel of gas maakt de TWDD80 
luchtontvochtiger bovendien zeer milieuvriendelijk. 
 
• Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel. 
• Instelbare hygrostaat met vochtigheidsgraadindicatie. 
• Waarschuwingslampje en automatische stop bij volle 
  tank. 
• Automatische beveiliging tegen oververhitting (!). 
• Automatische schokbeveiliging (tilt). 
• Inwendige droogfunctie om schimmelvorming te 
  voorkomen. 
• 8-uur timer instellings-module. 
• Zwenk-rooster voor luchtuitlaat, speciaal voor 
  wasdroging.  
• Luchtreiniging d.m.v. ingebouwde ionisator die de    
  lucht vrijhoudt van (fijn-)stof en daarmee ook pollen, 
  bacteriën, schimmels en geur. 
    
 

 

TWDD80 luchtontvochtiger art. 3012133 

Techniek: adsorptie-droging met ionisatie 

Netspanning: 230V/50Hz 

Max. vermogen LO: 640W  

Capaciteit LO: 8l/24 uur (bij elke temperatuur)  

Capaciteit LR: 34.000.000 negatieve ionen/m3  

Werkgebied LO: 0 tot +37°C 

Max. ruimte(advies): tot 160 m3 

Ventilatorsnelheden: 3 

Luchtcapaciteit: 80/100/120 m3/uur 

Geluid: 36-49 dB 

Bediening: panel, handbediend 

Aut. hygrostaat: ja, elektronisch 

Inhoud reservoir: 2l 

Perm. waterafvoer: mogelijk 

Plaatsing: portable 

Gewicht: 6,5 kg 

Afmetingen: (hxbxd) 500x351x180 mm 

Behuizing: kunststof ABS 

Kleur: wit 

Garantie: 1 jaar 
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