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5 års garanti
• Lång hållbarhet
• Hög effekt
• Låg förbrukning

SORPTIONSAVFUKTARE

TEKNISK SPECIFICATION
Torrluftsmängd  250 m3/h 
Våtluftsmängd  35 m3/h 
Torrluftsutsläpp  1 x 63 mm/1 x 100 mm 
Våtluftsutsläpp  63 mm 
Upp till  250 m² 
Ljudnivå (3m)  52 dB 
Avfuktningskapacitet 
vid 20oC/60% RF  19 l/dygn 
Anslutning  230V/ 50Hz 
Effekt  805W 
Extern display (status, temp, RF)  Ja 
Filterbyte  Inuti 
Hygrostat  Ja
Effektförbrukning avfuktning  805 W
Fläkteffekt  55 W
Extern display visar temperatur, 
RH, status/larm samt avfuktarens inställningar
Arbetsområde för avfuktning  55% eller 65% 
 och kontinuerlig drift 
Option  Uppkoppling mot Internet
Vikt  11 Kg 
Höjd x bredd x djup  285 x 335 x 425 

TILLBEHÖR
Utloppsplåt 
Våtluftsslang 1,5 m
Torrluftsslang Ø63 mm, längd 6 m
Torrluftsslang Ø100 mm, längd 6 m
Avstick Ø63 mm
Avstick Ø100 mm

AVFUKTARE | SKADESANERING | UNDERTRYCKSFLÄKT

AirGreen A250 Pro är en enkel och robust sorptionsavfuk-
tare för avfuktning av krypgrunder, fuktskadade källare 
och vindsutrymmen men även avsedd för torkning av 
vattenskadade betongsulor torkrum och tvättstugor
 
AirGreen A250 Pro består av en sorptionsrotor, B-hjulsfläkt 
samt värmare av PTC-element,  en frånluftskanal för fukt-
mättad luft och två luftkanaler för torr luft.
 Fuktmättad luft sugs in i fläkten där den avfuktas och
förs ut genom frånluftskanalen till utsidan av byggnaden.
Ett lätt undertryck uppstår som gör att frisk luft tas in
och ger en förbättrad luftkvalitet i hela byggnaden. Torr
och varm luft sprids i byggnaden via torrluftskanalerna.
 
AirGreen A250 Pro har en intelligent styrutrustning med 
en mängd inställningar för att optimalt arbeta i olika 
förhållanden.
 Avfuktning kan ske kontinuerligt eller styras efter olika
kurvor med två fasta inställningsnivåer på luftfuktigheten.
Avfuktarens fläkt kan styras på olika sätt beroende av tem-
peraturen eller önskemål på genomluftning i byggnaden.
 
AirGreen A250 Pro har en trådbunden display som kan 
placeras upp till 10 meter från avfuktaren. På displayen 
visas normalt temperatur, fukt och om avfuktning pågår 
eller om det är torrt i byggnaden. Displayen kan även visa 
hur avfuktaren är inställd att arbeta eller om skyddet för 
överhettning har löst ut och stängt av avfuktaren.
 
AirGreen A250 Pro kan kopplas upp mot Internet. Använda-
ren kan följa avfuktningsprocessen i sin smarta telefon, 
webbplatta eller PC.
 Till internetenheten kan olika enheter koppla upp 
sig, till exempel, som prober för att mäta fuktighet och 
temperatur i en fuktskadad betongsula. Torkprocessen 
kan enkelt tas fram i diagramform för utskrift eller annan 
bearbetning.
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