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Dezumidificatoare

Calitatea vieții
În mediul

tău de viață
și lucru!
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Dezumidificatoare

• Afișaj Digital cu LED 
• Afișaj nivel apă,
 auto-pauză în
 funcționare când
 rezervorul este plin 
• Funcționare continuă în
 modul de dezumidificare
• Funcționare continuă
 a drenajului 
• Auto restart 
• Auto degrivrare
• Auto diagnosticare
 a erorilor 
• Mâner pentru
 o manevrare ușoară 

MODEL
Capacitate Dezumidificare (L/24h) 
Voltaj/Frecvență/Fază (v/Hz/Pz) 
Consum electric (W) 
Intensitate curent (A) 
Volum rezervor apă (L) 
Debit de aer (m2/h) 
Nivel zgomot (dB(A)) 
Dimensiuni LxAxH (mm) 
Greutate netă (kg) 
Agent frigorific 
Suprafață recomandată (m2) 

 DE-MDT-10 DE-MDT-20

 10 20
 230/50/1 230/50/1
 220 555
 1.3 3.0
 1.3 3.5
 130 165
 46 50
 330x260x420 380x300x480
 10.5 13.5
 R134a/90g R134a/115g
 16-35 36-52

MODEL
Capacitate Dezumidificare (L/24h) 
Voltaj/Frecvență/Fază (v/Hz/Pz) 
Consum electric (W) 
Intensitate curent (A) 
Volum rezervor apă (L) 
Debit de aer (m2/h) 
Nivel zgomot (dB(A)) 
Dimensiuni LxAxH (mm) 
Greutate netă (kg) 
Agent frigorific 
Suprafață recomandată (m2) 

 DE-MDDT08

 8
 230/50/1
 290
 2
 2
 120
 40/43
 308x247x456
 11.2
 R134a / 80g
 12-27

Elimină
umiditatea,
mucegaiul și
mirosurile
neplăcute

Ideal
pentru spații 
rezidențiale și 
comerciale cu o 
ventilatie precară

• Afișaj Digital cu LED 
• Afișaj nivel apă
• Auto diagnosticare a erorilor 
• Afișaj umiditate
• Funcționare silențioasă
• Auto degivrare 
• Programare 24 ore 
• Auto-pauză în funcționare
 când rezervorul este plin 
• Auto restart 
• Funcționare continuă
 a drenajului 
• Mâner pentru
 o manevrare ușoară 

DE-MDT-10/20 DE-MDDT08

MODEL

NOU

DE-MDT-10/20 ADD DE-MDDT08 ADD



Dezumidificatoare

Modele propuse în funcție
de suprafața în metrii pătrați
• Suprafață mai mică de 20m²: Modelul DE-MDDT08
 cu o capacitate de dezumidificare de 8 L/24h
• Suprafață de 20-35m²: Modelul DE-MDT-10,
 cu o capacitate de dezumidificare de 10 L/24h
• Suprafață mai mare de 35m²: Modelul DE-MDT-20
 cu capacitate de dezumidificare de 20 L/24h

 Zone indicate pentru
folosirea dezumidificatoarelor

• Clădiri fără o izolație suficientă în perioadele ploioase
• Construcții noi, cu un nivel ridicat de umiditate
 până când acestea sunt ocupate
• Clădiri afectate de scurgeri de apă sau de orice
 fel de inundații
• Clădiri cu un nivel de umiditate ridicat din
 cauza destinației acestora (uscarea hainelor,
 spații de gătit, etc)
• Case de vacanță sau case non-rezidențiale,
 cu ventilație precară
• Camere de joacă subterane sau depozite
• Clădiri foarte aproape de mare și pe vapoare
• Zonele care au nevoie de un control special
 de umiditate precum cramele sau muzeele

DE-MDT-10/20 DE-MDDT08

Sfaturi utile pentru
o folosire corespunzătoare
a dezumidificatorului

Existența umidității în mediul înconjurător este o problemă majoră 
pentru că ne afectează atât igiena cât și confortul zilnic.

Rata de umiditate din orice 
mediu fluctuează într-un 
mod semnificativ în funcție 
de condițiile externe și mai 
ales de diferența dintre 
temperaturile interioare și 
exterioare. De asemenea 
și în funcție de activitățile 
efectuate în interiorul casei 
(vaporii de la baie, bucătărie, hainele spălate și puse la uscat, etc).

Nu este întotdeauna ușor a se atinge nivelurile 
recomandate de dezumidificare. Diversele 
aparate și sfaturi utile vă pot ajuta pentru a 
obține rezultatele dorite, adică un nivel de 
umiditate relativă de 40-50%. Primul pas care 
trebuie făcut este de a măsura umiditatea 
cu un hidrometru, ușor de găsit pe piață, cu 
scopul de a cunoaște condițiile existente în camera noastră.

În cazul în care nivelul de umiditate este mai mare de 55%, cel 
mai potrivit mod de a crea o atmosferă ideală este prin utilizarea 
dezumidificatoarelor. Acestea elimină umiditatea din aer și o 
depozitează într-un rezervor special sau pot fi conectate direct la 
sistemul de canalizare al clădirii.

Utilizarea de dezumidificatoare este foarte economică și ne ajută la 
îmbunătățirea condițiilor de confort din mediul nostru.
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