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Voor kelders 
en droogruimten 
TDS-40S luchtontvochtiger 

De TDS-40S garandeert een comfortabele omgeving in 
elk seizoen van het jaar! Door de lucht te ontvochtigen 
naar een acceptabel niveau wordt het ontstaan van o.a. 
vochtplekken en schimmels succesvol tegengegaan. 
 
De TDS-40S luchtontvochtiger heeft een stijlvol design 
in roestvast staal. Het apparaat is ontworpen om 
ruimtes zoals kelders te ontvochtigen, zelfs als de 
temperatuur tot onder de 5° C zakt. Het droogt ook uw 
wasgoed op een snelle en energiezuinige wijze. 
 
De hoge kwaliteit, grote capaciteit en eenvoudige 
bediening maken deze ontvochtiger tot een 
gebruiksvriendelijk apparaat. Op de voorkant van het 
toestel geeft een hi-tec LED indicator met een blauwe 
gloed aan wanneer het apparaat in werking is en met 
een rode gloed wanneer het reservoir geleegd moet 
worden. De filter en het zeer ruime waterreservoir zitten 
aan de achterkant de van het toestel. 
 
De TDS-40S luchtontvochtiger is uitgerust met een 
schroefcompressor, deze zorgt voor de gigantische 
capaciteit en het efficiënte energieverbruik. 
Met de draaiknop bovenop de machine is het zeer 
eenvoudig om de gewenste vochtigheidsgraad in te 
stellen. Nadat de gewenste vochtigheidsgraad is 
ingesteld draait het apparaat alleen als dit nodig is. 
 
De aansluiting voor een permanente waterafvoer zit 
boven het waterreservoir. De TDS-
40S luchtontvochtiger is standaard uitgerust met een 
ontdooiingsmodule en het apparaat slaat automatisch 
af wanneer de watertank vol zit, om overstroming te 
voorkomen. 
 

TDS-40S luchtontvochtiger art. 3012120 

Netspanning: 230v/50 Hz 

Max. vermogen: 700W 

max. capaciteit: 40l/24 uur  

Cap. 20°C/RV 70%: 24,1l/24 uur 

Werkgebied: 1 - 35 °C 

Max. ruimte(advies): tot 450 m3 

Ventilatorsnelheden: 1 

Luchtcapaciteit: 1000 m3/uur 

Geluid: 49 dBA 

Bediening: panel, handbediend 

Aut. hygrostaat: ja 

Inhoud reservoir: 5,6l 

Perm. waterafvoer: mogelijk 

Plaatsing: verrijdbaar 

Gewicht: 21 kg 

Afmetingen: (hxbxd) 540x400x310 mm 

Behuizing / grill: roestvaststaal / kunststof 

Kleur: rvs 

Garantie: 1 jaar 

Koelmiddel: R410a (geen CFK) 

Veiligheidsklasse: IP21 (X1) 

Normering: CE 
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