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Voorkom schade door vocht  
met een  
TPL25 luchtontvochtiger 

 Te vochtige lucht kan grote problemen veroorzaken. 
Door een te hoge relatieve vochtigheid ontstaan 
schimmels, rot, roest en condensvorming. Er kan 
schade ontstaan aan meubilair, kunstvoorwerpen, 
muziekinstrumenten, vloeren, kozijnen, elektronica, 
papier, maar ook de conditie van gebouwen wordt 
aangetast. Afgesloten ruimten worden muf en gaan 
stinken. Kelders, souterrains, niet verwarmde of 
slecht geventileerde opslagruimten, garages, boten, 
vakantiehuizen, kluizen, archieven, overal kunnen 
vochtproblemen ontstaan.  
De TPL25 heeft een nieuw intelligent en energie-
besparend ontdooisysteem, de i-EcoDefrost! De i-
EcoDefrost zorgt voor sneller ontdooien, waardoor 
de ontvochtiger energiezuiniger kan ontvochtigen. 
De TPL25 luchtontvochtiger is een uiterst degelijke, 
efficiënte werker. Deze krachtpatser kan jaar-in-jaar-
uit continu ontvochtigen. Een ingebouwde 
nauwkeurige hygrostaat houdt de luchtvochtigheid 
automatisch op het door u gewenste peil. Een 
ventilator zuigt de lucht in de TPL25 over een koud 
verdamperblok waarop - door de sterke afkoeling - 
een groot deel van de aanwezige waterdamp wordt 
neergeslagen. Het condenswater wordt opgevangen 
in het ingebouwde reservoir of afgevoerd middels 
een permanente afvoer. De afgekoelde lucht 
passeert vervolgens een warm condensorblok en 
wordt als droge - licht verwarmde - lucht de ruimte 
weer ingeblazen.  
De solide techniek van de TPL25 is behuisd in een 
stevige metalen omkasting. Het geheel is verrijdbaar 
en stekkerklaar, dus direct klaar voor gebruik. De 
TPL25 is uiteraard beveiligd tegen (water-) overloop 
en bevriezing.  
 

TPL25 luchtontvochtiger art. 3012006 

Netspanning: 230V/50Hz 

Max. vermogen: 550W 

max. capaciteit: 25,5 l/24 uur  

Cap. 20°C/RV 70%: 12 l/24 uur 

Werkgebied: +2 tot +35°C 

Max. ruimte(advies): tot 513 m3 

Ventilatorsnelheden: 2 

Luchtcapaciteit: 180 tot 315 m3/uur 

Geluid: 56-60 dB 

Bediening: panel, handbediend 

Aut. hygrostaat: ja 

Inhoud reservoir: 11,4 l 

Perm. waterafvoer: mogelijk 

Plaatsing: verrijdbaar 

Gewicht: 24 kg 

Afmetingen: (hxbxd) 527x345x495 mm 

Behuizing: staal met kunststof grill 

Kleur: wit 

Garantie: 1 jaar 

Koelmiddel: R290 (geen CFK) 

Veiligheidsklasse: IPX1 

Normering: CE 
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