
• Inget ”freon”

• Avfuktar ner till +1°C

• Ställbar fuktnivå

• Automatisk återstart vid   
strömavbrott

• Kontinuerlig dränering

• Låg ljudnivå

• Värme på köpet

En kostnadseffektiv lösning på fuktproblem i sommarstuga, källare, 
tvättstuga, garage, husvagn, båt, krypgrund, m.m.

Sorptionsavfuktare
SORPTIONSAVFUKTARE
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Kompressoravfuktare
RH 70%

Rumstemperatur
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Sorptionsavfuktare
RH 70%

www.echodry.se

UTÖKAD GARANTI
Bästa kvalitet skall ha den bästa garantin. Därför utökar vi 
nu garantin från två till TRE år. Garantin är en totalgaranti 
som gäller alla typer av fabrikationsfel.

Nya EchoDry Combi II har försetts med fler inställningsbara fuktnivåer, större luftflöde för 
förbättrad spridning av den torra luften, samt minnesfunktion för samtliga inställningar (vid 
återstart efter strömavbrott).
För hög luftfuktighet är en mycket vanlig orsak till dålig lukt och mögelproblem i sommarstugan, 
källaren, tvättstugan, garaget, husvagnen, båten samt krypgrunden. EchoDry Combi II håller 
luftfuktigheten på rätt nivå och är en effektiv och energisnål lösning på dina fuktproblem.

Återförsäljare

Avfuktningskapacitet
20°C /  70%C
10°C /  70%C
1°C   /  70%C

ca: 8 l / dygn
ca: 7 l / dygn
ca: 6 l / dygn

Arbetsområde +1°C – +40°C

Max rumsstorlek (öppen planlösning) 100 m²

Fuktreglering Hygrostat

Inställbara fuktnivåer 45% - 70% RF (6 nivåer)

Funktionslägen Silent / Normal / Powerful

Ljudnivå på 1 m avstånd 34 - 44 - 48 db(A)

Effektförbrukning 390–620 W

Luftfl öde max 150 m³ / tim

Dammfi lter Ja

Avger negativa joner Ja

“Auto-swing” funktion Ja

Återstart efter strömavbrott Ja, med bibehållna inställningar

Tankvolym 3 l

Anslutning för dränering Ja

Dimensioner (b x d x h) 300 x 185 x 500 mm

Vikt 6,5 kg

Märkspänning 1 x 230-240 V, 50Hz

6 olika fuktnivåer
EchoDry Combi har hela sex inställbara fuktnivåer 
i intervallet 45%–70%, vilket gör det möjligt att 
mera exakt anpassa luftfuktigheten till önskad nivå. 
Detta i kombination med att den avfuktar lika bra vid 
+1°C som vid +20°C gör att EchoDry Combi II löser 
fuktproblemen i de flesta miljöer.  

Värme på köpet
I avfuktningsprocessen åtgår 350W (steg 1) alternativt 
580W (steg 2) som kommer lokalen till godo, vilket 
innebär att EchoDry Combi ersätter ett element på 
350W – 580W,

Avfuktningskapacitet i jämförelse med 
traditionella kompressoravfuktare
Till skillnad mot vanliga avfuktare med kompressor och 
“freon”, bibehåller sorptionsavfuktaren EchoDry Combi II 
större delen av sin avfuktningskapacitet även vid mycket 
låga temperaturer. 
Vid +1°C och 70% relativ fuktighet avfuktar EchoDry lika 
mycket som en kompressoravfuktare gör vid +20°C.

EchoDry Combi II –nu ännu effektivare
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