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Droog je wasgoed snel en zuinig 
en voorkom schade door vocht  
TLD44 wasgoedontvochtiger 

 De TLD44 doet meer dan ontvochtigen – hij droogt 
wasgoed snel en energie zuinig terwijl de gehele 
ruimte ontvochtigd wordt. De TLD44 droogt uw 
wasgoed door gebruik te maken van de warmte die 
wordt gegenereerd in het ontvochtigingsproces én 
de ruimte wordt ingeblazen door het verstelbare 
luchtrooster aan de bovenkant.  
 
De TLD-serie kan ook in kelders worden gebruikt. 
Dankzij innovatieve en energiebesparende techno-
logie krijgt u 780W warmteafgifte terug voor elke liter 
opgevangen water. 
 
De TLD44 heeft vier Smartfuncties, die zijn ingesteld  
op een gebruiksvriendelijk digitaal display. 
Naast het drogen van de was gaat de lucht-
ontvochtiger óók de aanwezigheid van schimmels, 
geuren, rot, roest en condensvorming in de kelder, 
droogruimte of wasruimte tegen. De TLD44 is  daar-
naast “fluisterstil” (48-55 dB). 
 
De ideale luchtvochtigheid binnen ligt tussen de 50 
tot 60% r.v. De gemiddelde luchtvochtigheid in 
Nederland bedraagt 83% r.v.   
 
De TLD44 wasgoedontvochtiger is een uiterst 
degelijke, efficiënte werker. Deze krachtpatser kan 
jaar-in-jaar-uit continu ontvochtigen. Een ventilator 
zuigt de lucht in de TLD44 wasgoedontvochtiger 
over een koud ver-damperblok 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. 
 

TLD44 wasgoedontvochtiger art. 3012030 

Netspanning: 230V/50Hz 

Max. vermogen: 390W 

max. capaciteit: 19 l/24 uur  

Cap. 20°C/RV 70%: 11 l/24 uur 

Werkgebied: +2 tot +35°C 

Max. ruimte(advies): tot 378 m3 

Ventilatorsnelheden: 2 

Luchtcapaciteit: 160-300 m3/uur 

Geluid: 47-58 dB 

Bediening: digitaal, handbediend 

Aut. hygrostaat: ja 

Inhoud reservoir: 11,4 l 

Perm. waterafvoer: mogelijk 

Plaatsing: verrijdbaar 

Gewicht: 22,5 kg 

Afmetingen: (hxbxd) 580x345x460 mm 

Behuizing: staal met kunststof grill 

Kleur: wit 

Garantie: 1 jaar 

Koelmiddel: R290 (geen CFK) 

Veiligheidsklasse: IPX1 

Normering: CE 
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