HVORFOR BRUGE AFFUGTER
I BÅDEN?
BEDST I TEST i flere bådblade
HVORFOR BRUGE LUFTAFFUGTER I BÅDEN?
✔
✔
✔
✔
✔

Mindre lugt, mug og jordslag
Mindre tæring på elektronikken
Mindre rust
Lavere vægt giver hurtigere sejllads og lavere brændstofforbrug
En tør og velholdt båd bevarer bådens værdi

HVORFOR BRUGE MEACO DD8L?
✔
✔
✔
✔
✔

Tørrerotorer (absorptionsaffugter) har en væsentlig bedre effekt ved
lave temperaturer
Lav vægt, lille i størrelsen og let at placere
Kan hænges på væggen med egne beslag
Vandet samles i en beholder, eller automatisk ledt ud via en slange

Standard eller Junior?
	Begge modeller affugter luften lige effektivt og i alle temperaturer.
Standard renser luften bedre (ionisering + eliminerer bakterier), mens
Junior blot affugter. Begge affugter lige meget (8 liter i døgnet)

Mest vindende mærke på markedet
BEST I TEST

SPØRGSMÅL?
RING TIL OS
6915 3131

MAIL@SUPERINDEKLIMA.DK

Hyppigst stillede spørgsmål:
Hvorfor er Meaco dyrere en ”normale” affugtere?
Meaco DD8L en tørrerotor hvor andre affugtere normalt bruger en kompressor. At bruge tørrerotorer er en dyrere måde at lave affugtere på, men til gengæld er
mere effektiv ved lave temperaturer, den er mere støjsvag, og den vejer mindre.
Ved hvilke temperaturer kan den bruges i?
Meaco DD8L kan bruges ved samtlige temperaturer over frysepunktet. Den er lige effektiv hvad enten der er 20 eller 2 grader varmt.
Hvad med frost?
I frostvejr er der ikke særligt meget vand i luften, men Meaco DD8L trækker alligevel noget fugt ud af luften ved minusgrader. Dette vand ville fryse i beholderen
og dermed risikere at sprænge den. Man kan bruge slangen til at udlede vandet direkte, men er det meget koldt, vil vandet også fryse heri hvorved vandet bliver
i beholderen. Dette kan løses ved at sætte et varmekabel til vandslangen. Vi anbefaler dog at slå affugteren fra og tømme den for vand ved frost.
Stopper affugteren automatisk ved frostgrader?
Nej, desværre. Maskinen måler ikke temperaturen og stopper ikke selv når det er frostvejr.
Hvad sker der hvis strømmen går?
Når strømmen går stopper maskinen naturligvis. Der sker ingen skade på maskinen herved. Når strømmen kommer tilbage vil affugteren starte igen, i samme
modus som før strømmen forsvandt.
Bør jeg bruge timerfunktionen?
Nej, det anbefales ikke at bruge timeren. Brug hellere maskinen egen hygrostat (tommel op). Da vil maskinen automatisk tænde og slukke for at holde den rigtige luftfugtighed.
Hvad med ventilationen?
Ved brug af affugteren bør man lukke af for al ventilation for at forhindre at nyt fugt kommer ind i båden.
Hvornår skal affugteren bruges?
Brug affugteren til at tørre båden med når den lægges til kaj. Da vil båden være tør når frosten kommer og dermed er det ikke fugtigheden der kommer til at gøre
nogen skade. Brug affugteren så længe der er varmegrader, og slå den fra (eller brug et varmekabel) når frosten melder sin ankomst. Brug affugteren igen foråret
efter,
Hvor bliver vandet af?
Vandet samles i en beholder i bunden af maskinen (ca. 2 liter) eller ledes ud via en slange. Vandet kan for eksempel ledes ud i vasken, eller led vandet direkte ud
gennem skroget via skibets egen pumpe.
Kan maskinen hænges på væggen?
Ja, og beslag hertil følger med.
Hvorfor er der vand i beholderen, når slangen er sat til?
Slangen skal hænge nedad hele vejen, ellers risikerer vandet at rende ned i beholderen. Slangen må ikke krumme op og ned da der herved dannes en vandlås.
Virker dette ikke kan man tage slangen nogle få millimeter ud dysen. Hjælper dette heller ikke ring da 6915 3131 for yderligere hjælp.
Hvad sker der hvis affugteren går i stykker?
Affugteren sendes til Bedre Indeklima i Sandefjord til reparation, eller man får en erstatning hvis den ikke kan repareres.
Jeg synes at Meaco DD8L er for dyr.
Herved forslår vi dig Meaco 10L Basic i stedet for, den er til gengæld kompressorbaseret og har en dårligere effekt ved temperaurer under 15 grader.
TILBEHØR:
Ophængningsbeslag: Varenr 947630
Varmekabel til dræningsslange: Varenr 968458
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”Når indeklima er vigtigt”
” vi hjælper gerne”

Tlf. 6915 3131

