
Dezumidi� cator MRD-10

Pentru locuințe, 
birouri, băi, demisoluri
Noul dezumidifi cator Wood’s MRD 10 este potrivit pentru 
aproape orice locație, datorită design-ului compact și 
greutății reduse. Cu ajutorul mânerului practic, poate fi  
mutat cu ușurință oriunde este nevoie. MRD 10 refulează aerul 
uscat cald prin partea superioară, fi ind ideal pentru uscarea 
hainelor sau a băilor, dar și pentru alte aplicații cum sunt 
demisolurile sau garajele.

MRD 10 funcționează de la temperaturi de +5 °C. Datorită termostatului 
încorporat, echipamentul se va opri automat la scăderea temperaturii 
sub +5 °C, în momentul în care temperatura crește, va porni automat 
- perfect pentru păstrarea încăperilor uscate și în perioada de iarnă. Va 
usca rufele în timp ce va economisi energie. Filtrul lavabil pentru aer 
este amplasat în partea din spate, deasupra cuvei de colectare a apei. 
MRD 10 este echipat cu compresor Rotay, ceea ce îl face efi cient din 
punct de vedere energetic.

MRD 10 - vă usucă hainele, băile, demisolurile sau garajele. 
Perfect pentru locuințe și birouri.

Nou în 2013!

Special conceput pentru locuințe, birouri, băi, subsoluri
Îndepărtează excesul de umezeală și mirosul neplăcut
Economisește energie, genererând mai multă căldură decât consumă
Îndepărtează mucegaiul și condensul
Wood’s oferă cele mai efi ciente energetic dezumidifi catoare de pe piață
5 ani garanție pentru compresor
Dezghețare automată și protecție mucegai

Avantaje:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

SOLDEC este distribuitor unic pe România a produselor Wood’s:
Cluj Napoca: Str. O. Goga nr. 29, tel/fax: 0264 588322
București, Str. Ghimpați nr 19 A, tel/fax: 0212 258322

www.soldec.ro, info@soldec.ro

Detalii tehnice - MRD-10
Suprafață maximă încăpere  40 m²
Suprafață recomandată încăpere             20 m²
Capacitate dezumidifi care   10 litri / zi
la 35 ° C & 80% UR
Trepte ventilator    1
Debit aer    100 m³ / h
Consum maxim   270 W
Volum rezervor    2,7 litri
Agent frigorifi c ecologic  R134A
Dimensiuni Lxlxh  190x305x483 mm
Greutate     12 kg
Protecție IP    IPX1
Filtru de aer lavabil 
Dezghețare automatăWood’s MRD 10 este un dezumidifi cator convenabil ca preț și foarte 

ușor de folosit. Este ideal în uscarea rufelor, băilor, oricărei încăperi cu 
probleme de umiditate, de până la 40 m2, putând fi  amplasat în spații 
înguste datorită design-ului compact. Va crea un mediu confortabil 
în locuințe sau birouri, eliminând condensul, mucegaiul și mirosurile 
neplăcute datorate umidității. Recipientul de colectare a apei are un 
volum de 2,7 litri, în momentul în care este plin, aparatul se va opri 
automat prevenind riscul unei inundații. Dezumidifi catorul poate fi  
racordat și la furtun, pentru evacuarea continuă a apei direct la 
canalizare, prin cădere liberă.

Perfect pentru depozite, garaje, uscat haine.

Mai multe detalii legate de echipamentele de dezumidifi care Wood’s gãsiți on-line: www.soldec.ro


