
Dezumidi� cator ED50F

Pentru uscarea construcțiilor 
noi, pivnițe, garaje, uscătorii.
Conform Consiliului Energetic Suedez, ED50F este cel mai 
efi cient dezumidifi cator testat până acum. Cu ajutorul 
compresorului puternic, ED50F dezumidifi că rapid subsoluri, 
construcții noi sau orice spațiu unde umiditatea este foarte 
ridicată.

ED50F are o capacitate crescută de dezumidifi care de la temperaturi 
începând de la +5 °C. Este echipat cu roți robuste care fac să fi e ușor 
de manipulat. Wood’s ED50F generează mai multă energie termică 
decât consumă, în același timp curățând aerul. Acest aparat robust 
este un dezumidifi cator perfect pentru  uscarea șapelor, tencuielilor,
subsoluri, locuințe, uscătorii. Este un dezumidifi cator puternic, 
realizând o uscare efi cientă chiar și în zonele foarte umede. A fost 
testat de Consiliul Energetic Suedez, fi ind cel mai efi cient dezumidifi cator 
testat până acum.  ED50F este prevăzut cu racord la furtun pentru 
a asigura evacuarea continuă a apei, putând fi  racordat opțional și 
la pompă pentru evacuarea apei la înălțime. Este echipat cu sistem 
de degivrare automată, reglare trepte ventilator, higrostat reglabil 
și indicator re-zervor plin. Aparatul se va opri automat în momentul 
umplerii cuvei (cu semnalizarea prin led-ul roșu), prevenind o posibilă 
inundație sau în momentul în care nivelul umidității setate a fost 
atins. Recipientul pentru colectarea apei are un volum de  10,4 litri.

ED50F - cel mai efi cient dezumidifi cator din punct de vedere 
energetic pentru construcții noi, subsoluri, uscătorii.

Detalii tehnice - ED50F

SOLDEC este distribuitor unic pe România a produselor Wood’s:
Cluj Napoca: Str. O. Goga nr. 29, tel/fax: 0264 588322
București, Str. Ghimpați nr 19 A, tel/fax: 0212 258322

www.soldec.ro, info@soldec.ro

Suprafață maximă încăpere 330 m²
Capacitate dezumidifi care   27,0 litri / zi
la 20 ° C & 70% UR
Capacitate la 35 ° C & 80% UR 39,5 litri / zi
Trepte ventilator    2
Debit aer (treapta 1/ 2)  135/320 m³ / h
Consum maxim  850 W
Consum la 20 ° C & 70% UR 300 W
Volum rezervorului   10,4 litri
Agent frigorifi c ecologic  R134A
Dimensiuni Lxlxh  343x406x527 mm
Greutate     28 kg
Protecție IP    IPX1
Filtru de aer lavabil   
Dezghețare automată

Mai multe detalii legate de echipamentele de dezumidifi care Wood’s gãsiți on-line: www.soldec.ro

Filtrul unic anti mucegai SMF poate fi  utilizat pentru toate modelele 
DS și ED. Acest fi ltru reține sporii de mucegai, praful și alte particule 
nocive, reducând riscul aparitiei bolilor respiratorii. În plus, acest fi ltrul 
protejeaza dezumidifi catorul, crescând durata sa de viață.

Utilizați fi ltrul de aer SMF pentru purifi carea aerului

Special conceput pentru uscarea șapelor, tencuielilor, subsoluri, 
garaje, uscătorii.
Îndepărtează excesul de umezeală și mirosul neplăcut
Economisește energie, genererând mai multă căldură decât consumă
Wood’s oferă cele mai efi ciente energetic dezumidifi catoare de pe piață
5 ani garanție pentru compresor
Dezghețare automată și protecție mucegai
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Avantaje:

Filtrul SMF se amplasează în partea din 
spate a dezumidifi catorului, fi ind ușor de 
schimbat. Recomandăm înlocuirea fi ltrului 
o dată pe an.

Purifi că aerul și 

reține sporii de 

mucegai!
Filtru

l SMF

* Garanția extinsă de 6 ANI este valabilă în cazul 
schimbării fi ltrului de particule anual, și înregis-
trarea dezumidifi catorului pe site-ul WOODS: 
https://warranty.woods.se alegând limba română.


