
Sorptionsavfuktare RD 50 

Användningsområde

RD 50 lämpar sig för användning i mindre utrymmen som erf effektiv avfuktning även vid lägre temperaturer 

 där engångsartiklar eller kondensavfuktare inte fungerar.

RD 50 används i t.ex förråd, garage, mindre källar /  vindsutrymmen, husvagn, båt,  eller stugan.

Montering / Installation
Avfuktaren får ej monteras i aggressiv eller expolsiv miljö.

Våtgasslang 32mm förs ut ur betjänat utrymme och utloppsplåten monteras med nederbördsskydd på utsidan.

Våtgasslangen ska hållas så kort som möjligt.

Om fall på våtgasslangen ej kan erhållas så ska slangen isoleras för att undvika kondensbildning i slangen.

Hygrostat

På sidan av RD 50 finns hygrostatinställningen.

Max motsol innebär 80% RF. 

Max medsol innebär 10% RF.

Det blå fältet anger normal och rek inställning 

på ca 55 - 65 %.

Avfuktaren startar när fukthalten överstiger inställt värde.

Avfuktaren kan köras med konstant fläktdrift eller fläktdrift endast vid avfuktning

via knapp inne i avfuktaren. 

Läge 1: Konstant fläktdrift  Läge 2: Fläktdrift endast vid avfuktning

Skötselanvisning

Dra ur stickkontakten och öppna sedan locket.

Byt eller rengör filter ca 2 ggr/år genom att lossa filtergaller.

Dammsug avfuktaren invändigt vid behov.

Stäng locket och sätt tillbaka stickkontakten.
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Sorptionsavfuktare RD 50 

Produktbeskrivning

Sorptionsavfuktare avsedd för mindre utrymmen som

kräver effektiv avfuktning till låg driftskostnad.

Enkel konstruktion enligt beprövad och känd teknik.

Enkelt handhavande och skötsel.

Inbyggd hygrostat

Elanslutning via kabel med stickpropp, längd ca 2m.

Tekniska data RD 50 

Arbetsområde, °C -20 till + 40

Våtluftsflöde, m3/H 7

Torrluftsflöde, m3/H 50

Kapacitet, ca vid 20°C / 60% Rh ,kg / dygn ca 3

Ljudnivå, dB(A), 3m avstånd 42

Anslutningseffekt, W 200

Effekt, endast fläktdrift, W 13

Effekt, vid avfuktning, W 200

Dimensioner, mm Höjd x Bredd x Djup 180 x 240 x 190

Vikt, kg 4,5

Hygrostatinställning, % 10 - 80

Filterklass G2, 10mm

Artikelnr 10050

Sorptionsavfuktare RD 50 

inkl inbyggd hygrostat och våtgasslang L= 1,2m, 

klammer och utloppsplåt med nedebördsskydd. 

Väggfäste medföljer.

Artikelnr 180049 Artikelnr 299033

Reservfilter 3-pack. Stossats för 100mm kanalanslutning.
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