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Avansert fukt- og viftestyring for krypkjeller 

Den innebygde fuktmåleren er supplert med temperaturmåler og intelligent styring. For å hindre mugg kan man nemlig tillate 

høyere fuktnivå ved lavere temperaturer. Dette er en av innovasjonene til Acetec som bidrar til mindre strømforbruk. 

Grønn 
Mugg kan oppstå etter 30 dager. 

Rød      
Hvis fuktnivået ligger over rød kurve i over 21 dager, blinker en rød 
varsellampe på displayet. Antall dager kan justeres. 

Blå 
Økonomi innstilling: Avfukteren styres både av relativ luftfuktighet 
og temperatur i henhold til blå kurve. Fuktnivået tillates å stige 
med 1%RF per 1°C lavere temperatur enn 15°C ned til 0°C.  

Svart 
Avfukteren styres bare av relativ luftfuktighet om ønskelig. 

B-hjulsvifte

Viften er av B-hjulstype for beste energieffektivitet og laveste støynivå. Den kan stilles til å kun å gå 15 minutter hver 4. time 

for å ”lukte” på fuktnivået. Dette bidrar ytterligere til at strømforbruket reduseres.  

PTC element

Varmeelementet er av typen PTC som er selvregulerende, og dette eliminerer muligheten for overoppheting.

Mange bruksområder 

Avfukterens brukes ikke bare i krypkjellere, men også i kjellere, garasjer, lagre, blindloft, fryselagre, hytter, byggtørking osv. 

Tekniske data   

EvoDry PD

Arbeidsområde °C -20 - +40

Våtluftsmengde m³/t 24 (fase 1) – 73 (fase 2)

Tørrluftsmengde m³/t 280

Våtluftsslange, mm 80

Kapasitet ved 20°C/ 60% RF, liter/ 24t 17,9

Kapasitet ved 20°C/ 60% RF, liter/ t 0,74

Lydnivå dB(A), 3m avstand 53

Elektrisk tilkobling (jordet uttak) 1-fase, 13A treg

Strømforbruk, bare vifte, kwt/ 24t 1,39 (58 w)

Strømforbruk ved avfuktning kwt/ 24t 15,8 - 21,1 (660-880 w)¹

Hygrostat innstilling, % RF 20 – 80

Kanaltilkobling tørrluft 3 x 100mm

Kanaltilkobling våtluft 63mm

Filterklasse G4. 10 mm

Dimensjoner, mm LxBxH 447 x 330 x 265

Vekt, kg 11,30

Garanti 3 år

¹Gjelder gjennomsnittsforbruk da avfukteren arbeider i to faser. 

Avfukteren leveres med display PDC-03, ca 2 meter våtluftslange, ytterveggsplate med rist og stuss for 

våtluftslange, og 15 m. modularledning. Tørrluftslanger kjøpes i tillegg. 
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