
EvoDry 6H - ultimat avfuktare för mindre utrymmen
Acetec har lång erfarenhet av att designa och skapa olika luftavfuktare. Sedan 1988 har företaget sett det mesta 

när det kommer till fukt- och mögelskador. Och vi vet att det är något de flesta helst slipper för det är väldigt 

besvärligt. Speciellt när det kommer till utrymmen du kanske inte befinner dig på hela tiden. Utrymmen som din 

sommarstuga, båten, husbilen, husets krypgrund eller kallvind.

Därför har Acetec under en tid jobbat för att utveckla avfuktaren för just dessa platser och andra. Acetec EvoDry 6H       .   

sorptionsavfuktare passar utmärkt till de utrymmen som är i riskzonen för fuktskador och som saknar uppvärmning 

i perioder eller överhuvudtaget.

Fukten försvinner genom en luftström
Till skillnad från s.k. kyl- eller kondensavfuktare samlar inte sorptionsavfuktaren upp vatten i en behållare eller ut via 

slang, fukten blåses ut utomhus som vattenånga. Acetec EvoDry 6H är sorptionsavfuktaren som leder bort fukten via en 

våtgasslang.

Avfuktare EvoDry 6H

EvoDry 6H är en sorptionsavfuktare som är perfekt för 

mindre utrymmen som kräver effektiv avfuktning. Det 

positiva med just Acetec EvoDry 6H är att den gör precis 

det, för en låg driftkostnad dessutom. 

ENERGIEFFEKTIV MINST PÅ MARKNADEN LÅG LJUDNIVÅ

LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB 
www.lfs-web.se
0372-10010
kontoret@ljungbyfuktkontroll.se



Torrluftsslang Processluftstos 1x100mm Väggfäste Filter

Tillbehör

Teknisk data - Avfuktare EvoDry 6H

Kapacitet upp till,  l/24h 9

Kapacitet, vid 20°C/60%RF, l/24h 6,1

Arbetsområde, °C -20 - +40

Våtluftsflöde, m3/H 25

Våtluftsstos, mm 50

Torrluftsflöde, m3/H 110

Torrluftsstos, mm 100

Ljudnivå, dB(A), 3 m avstånd 51

Avsäkring, A, Trög 10

Effekt, endast fläktdrift, W 25

Effekt, vid avfuktning, W 560

Längd, mm 285

Bredd, mm 220

Höjd, mm 235

Vikt, kg 4,90

Hygrostatinställning, % 40 - 90

Filterklass G4, 10mm

Garanti 3 års inskicksgaranti
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