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Luchtontvochtigers

Condensatie ontstaat
wan neer waterdamp in de 
lucht in  contact komt met een 
koud  oppervlak en er door de 
afkoeling waterdruppeltjes 
ontstaan.  Het meest treffende 
voorbeeld  zijn aangedampte 
ramen, maar  ook muren, 
plafonds en  woningtextiel 
blijven niet  gespaard. 

Als de condensatie zich kan 
ophopen is beschadiging, ver-
kleuring of schimmelvorming 
haast niet te vermijden.

Een te hoge vochtigheids- 
graad kan ook mensen onge-
mak bezorgen en recentelijk 
onderzoek heeft aangetoond  
dat vochtigheid kan leiden tot  
een hele reeks ziekteverschijn- 
selen zoals astma, rhinitis en  
arthritis.  

Met een efficiënt 
ontvochtigingsapparaat kan 
de vochtigheid in de lucht 
worden weggenomen of tot 
een aanvaardbaar peil worden 
teruggebracht. Het toestel werkt 
volgens het principe van een 
kleine-lucht warmtepomp.

Technische kenmerken
Type Aquaria

Artikel nr. TC.7.95.0020

Ontvochtigingscapaciteit 22 l/24 u

Vermogen in W 275

HxBxD in mm 545x280x385 

Schimmel

Condens

Max. volume 200 m³ (32°C-80% r.v.) 

Full Tank Alert met 
transparant reservoir en display 
voor temperatuur en relatieve 
vochtigheid.  

Luchtbevochtiger

Meerprijs
• automatische watertoevoer
• waterbewaker
• zekerheidsdrukslang
• opvangbak

In een oogopslag
• volledig elektronische sturing
• geen installatie, stekkerklaar

en mobiel instelbaar (wieltjes)
of staand

• overzichtelijk bedienings-
   paneel met aanduiding van 

ingestelde en werkelijke waar-
   den van de relatieve vochtig-
   heid, waterpeil en ventilator-
   stand
• spaarzame, stille werking met
   weinig stroomverbruik
• luchtreiniging via aparte filter
   in het aanzuigbereik
• tweetrapsventilator met auto-
   matische functie
• hoge verdamping door het
   grote filteroppervlak (3 m²)
• gebruik van leidingswater en
   groot waterreservoir (25 l)
• bevochtiging zonder neerslag
• geen kalkafgifte op voor-
   werpen
• kleur: grijs
• CE-gekeurd

B250

Standaard uitrusting
• mobiele luchtbevochter en
   -reiniger met electronische 
   sturing door vochtigheids-
   sensor, waterpeilaanduiding, 
   tweetrapsventilator en auto-
   matische functie 
• Bij B300 heeft u een een
   externe relatieve vochtigheids-
   sensor en UV-filter.

B300

Technische kenmerken
Type 

Artikel nr. TC.7.96.0005

Netaansluiting V/Ph/Hz 230/1/50

Vermogen in W 50

Oppervlakte verdampfilter in m² -

Luchtdebiet in m³/h 300-500

Watervoorraad in l 25

Verdampingsvermogen l/u (bij 23°C en 45% r.F.) 1,2

Grootte van de ruimte in m³ ca 500

Geluid in dB(A) (elk volgens ventilatorstand) 34-40

B250

BxHxD

Gewicht kg (leeg)

60x67x30 cm
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TC.7.96.0010

230/1/50

max. 58

3

600

25

1,4

ca 600

34-40

B300

74x71x41 cm
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Rotatie element ja nee


