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Luftaffugter

Højeffektiv affugter som trækker fugt
ud af luften, huset og vasketøjet
7 ug af 10 huse har en alt for høj luftfugtighed og
behøver derfor at affugte. Mitsubishi Electrics
højeffektive affugter trækker fugten ud af luften,
huset og vasketøjet.
I nogle perioder er luftfugtigheden udendørs høj
hvilket også giver en højere luftfugtighed indendørs.

Ting som øger luftfugtigheden i huset er madlavning,
vask, bad og selvfølgelig mangel på udluftning.
Vores affugtere er effektive, lydsvage, energirigtige og
lette at flytte fra rum til rum. Passer til kælderen, vaskerum,
opholdsrum, båden, campingvognen, garagen eller
fritidshuset.
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Produktinformation
Når temperaturen falder i efteråret, skal du sørge for, at luftfugtigheden
ikke bliver for høj i dårligt ventilerede områder.
En relativ fugtighed på 40-60% er ønskelig. Varm luft indeholder
mere vanddamp end kold luft - når luften køler udskilles overskydende
vand på kolde overflader, f.eks vinduer og vægge. Denne kondensering
kan beskadige dit hus og på sigt, dit helbred. I almindelige villaer, kældre,
kan den relative luftfugtighed være mere end 80%. I dårligt drænede
kældre og dårligt ventileret rum kan luftfugtighed være endnu højere.
Giftige skimmelsvampe kan få fat og forårsage astma, udslæt,
infektioner og irriterede slimhinder. Husstøvmider, som forårsager
allergier, trives også godt i fugtigt miljø.

Fugten kommer både fra det ydre miljø, gennem muren/sokkel,
ventilation og fordampning fra tørring af tøj, madlavning,
potteplanter, bad, bruser, og fra mennesker.

Energieffektiv affugtning

Affugtere fra Mitsubishi Electric er blandt de bedste der findes
på markedet, og med den allernyeste teknologi.
Mitsubishi Electric er en af verdens førende producenter af affugtere
og investerer betydelige ressourcer i at udvikle pålidelige, energieffektive
produkter med brugervenlige funktioner.
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Affugter
Modellbeteckning
Spænding

MJ-E14CG-S1-SWE
Enfaset 220-240 V, 50 Hz

Affugtningskapacitet* (liter/dag)

14

Effekt (W) )

260

Opsamlingsbeholder
Vægt (kg)
Dimensioner (mm) H x B x D

Stopper automatisk ved ca. 3,8 liter (eller kontinuerlig dræn med slange)
11,7
570 x 384 x 187

Funktioner
Lavtemperaturfunktion

Varmgasafrimning

Luftfilter

Ja

Torka tvätt-funktion med 12-timmarstimer

Ja

Flerstrenget luftflow
Fugtighedsindikator
Timer

sidevers / opad / bagud
50 - 55 - 60 - 65 - 70% RH, Auto Mode
1-9 timer On/Off-timer

Børnelås

Ja

Kontinuerlig dræn

Ja

Funktioner
Easy Dehumidifying (Simpel affugtning)
Intelligent Laundry (Intelligent tørring af tøj)
Low (lav)
Mildew Guard (Mug vagt)
Low Temperature (lav temperatur)
Auto
Air Purifier (luftrenser)

Fjerner fugt følelse i luften
Stopper automatisk, når vasketøjet er tørt
Affugteren kører uafhængigt af fugtighedsniveauet
Tørring dagligt forhindrer vækst af skimmel og mug
Kører kontinuerligt og styrer automatisk luftstrømmen baseret på rumtemperatur
Automatisk
Affugter ikke men renser med ioner og deodiserende filtre

*Affugtningskapaciteten er en værdi, der opnås, når affugteren kører konstant i en omgivende temperatur på 30 ° C og en luftfugtighed på 80%.
Det angiver mængden af affugtning pr. dag (24 timer).
For mere information kontakt din lokale forhandler

Mitsubishi Electric forbeholder sig retten til ændringer samt evt. trykfejl.

Fugt

