
     

     

Kompaktaggregat med fjärrkontroll och inställbar termostat 
som reglerar temperaturen.
En timer stänger vid behov av aggregatet efter inställd tid. 
Tre fläkthastigheter med swingfunktion. Den varma rumsluf-
ten sugs in baktill över ett filter och den kalla luften blåses ut 
framtill, kondensvattnet som bildas följer med varmluften ut 
genom en flexslang på baksidan. Håltagning ø 125mm.

Splitaggregat som består av en inomhusdel och en 
utomhusdel. Inverterstyrd kompressor och kyleffekt 
mellan 1,8-4,6kW. Fjärrkontroll och inställbar ter-
mostat som reglerar temperaturen. 
En timer stänger vid behov av aggregatet efter 
inställd tid. Tre fläkthastigheter med swingfunktion. 
Den varma rumsluften sugs in baktill över ett filter 
och den kalla luften blåses ut framtill, kondensvatt-
net som bildas följer med slangen ut till utomhus-
delen där också köldmediet kyls av. Slangsystemet, 
som kan kopplas isär är cirka 3 meter långt. 
Håltagning cirka 50mm.

C3600R
– med swingfunktion

C4600R
– med inverterstyrd kompressor

Tekniska data

Kyleffekt  
kW

Effektförukning  
kW

Luftmängd Max
m³/h

Ljudnivå
dB(A)

Lämplig lokalyta*
m²

Dimensioner
BxHxD mm

Vikt
kg

4,2 1,37 600 45/48/54 50 490x510x530 35+14

* Beror på lokala förutsättningar

Tekniska data

Kyleffekt  
kW

Effektförukning  
kW

Luftmängd Max
m³/h

Ljudnivå
dB(A)

Lämplig lokalyta*
m²

Dimensioner
BxHxD mm

Vikt
kg

3,6 1,33 450 49/51/53 40 450x840x380 35

* Beror på lokala förutsättningar



     

     

Kompakt kondensavfuktare för villor, fritidshus, källare och förråd. 
Helautomatisk drift med inställbar hygrostat som stoppar aggregatet 
när rätt luftfuktighet uppnåtts. Dynamisk avfrostning som förlängs vid 
lägre temperaturer för att minska isbildning. Driftområde +5°- +35°C. 
Luften sugs in framifrån genom ett tvättbart filter och den torrare luf-
ten blåses ut på baksidan. En tank (3,3 liter) samlar upp kondensvatt-
net, när tanken är full stannar aggregatet. Det finns även möjlighet att 
ansluta en slang (12mm) för kontinuerlig dränering till en brunn. Max 
arbetsområde cirka 50m2.

Högkapacitets kondensavfuktare lämplig för villor, fritidshus, käl-
lare, förråd, vindar och garage. Helautomatisk drift med elek-
tronisk reglering och display. Hygrostat inställbar 40-100%. 
Hetgasavfrostning som säkerställer att det inte kan bildas is även 
vid lägre temperaturer. Driftområde +6°- +32°C. 
Luften sugs in framifrån genom ett tvättbart filter och den torrare 
luften blåses ut rakt upp. En tank (6,5 liter) samlar upp kondens-
vattnet, när tanken är full stannar aggregatet. Det finns även möj-
lighet att ansluta en slang (medföljer) för kontinuerlig dränering eller 
att ansluta den medföljande slangen (5 meter) till den inbyggda 
kondenspumpen som medger upp till 5 meters höjdskillnad. Max 
arbetsområde cirka 250m2.

Q10M
– med dynamisk avfrostning

ETF360
– med elektronisk display
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Tekniska data

SEG-nr RSK-nr Effekt 
W

Luftmängd
m³/h

Avfuktning
l/dygn *)

Dimensioner
BxHxD mm

Vikt
kg

8746042 672 66 59 550 320 36 390x600x280 17

*) Avfuktningskapacitet vid 27° och 60% Rh/dygn.

Tekniska data

SEG-nr RSK-nr Effekt 
W

Luftmängd
m³/h

Avfuktning
l/dygn *)

Dimensioner
BxHxD mm

Vikt
kg

8746011 672 66 28 260 150 5 342x492x245 11

*) Avfuktningskapacitet vid 27° och 60% Rh/dygn.


