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Meaco DD8L Standard / Meaco DD8L Junior – Affugtere med tørrerotor

Til lave temperaturer og med lavt støjniveau

Den sidste version af Meaco DD8L repræsenterer 10 års udvikling af tørrerotor baserede  
affugtere med sorptionsteknologi. Vores modeller har den bedste affugtningsteknologi  
tilgængeligt i dag. Vi har brugt vores erfaring og, hvad vigtigere er, lyttet til vores kunder for 
at videreudvikle det der allerede var en ledende affugter i sin klasse. 

Op til 80% lavere strømforbrug 
Meaco DD8L-serien giver den bedste kombination af nøjagtig affugtning og strømbesparing. 
Når målet for den relative luftfugtighed er nået, fortsætter ventilatoren i yderligere 5 minut-
ter for at sikre sig at alt er som det skal være. Herefter slukker affugteren af sig selv for at 
spare strøm. Efter 30 minutters pause starter ventilatoren automatisk igen, for at kontrollere 
luften. Hvis den relative luftfugtighed i mellemtiden har nået et niveau over det ønskede, 
starter affugtningsprocessen igen. Hvis den relative luftfugtighed derimod er OK, går affug-
teren på standby igen i 30 minutter. I et lille hus, på båden, i campingvognen eller garagen, 
betyder dette at affugteren kører 10 minutter i timen i stedet for 60, med blot 1/6 af strøm-
forbruget sammenlignet med tilsvarende affugtere. Dette skaber den perfekte balance mel-
lem et godt indeklima og lave brugsomkostninger. 

Meacos intelligente styresystem er tilgængelig på både Meaco DD8L Standard og DD8L  
Junior, samt på den kompressorbaserede Meaco 20L. Så vidt vi ved, er det kun Meacos affug-
tere med tørrerotorer der har denne funktion. 

Meaco DD8L Standard og DD8L Junior er vores bedst sælgende affugtere fordi 
de er perfekte til brug i lejligheden – de er støjsvage, kan tørre tøj, har en lav 
vægt og fungerer godt i alle temperaturer. 

Sorptionsaffugtere med tørrerotor har intet imod lave temperaturer, hvilket 
betyder at de er perfekte til brug i kælderen, båden, campingvognen, garagen,  
veteranbilen, autocamperen, sommerhuset, værkstedet og lageret. 

Dette er steder der normalt er kølige om vinteren og hvor en kompressorbaseret affugter 
derfor kun har en lille effekt. Til disse områder kræves der normalt vedvarende dræn af det 
opsamlede vand, så tanken ikke skal tømmes. Meaco DD8L kommer derfor med en slange 
inkluderet i kassen. 

Til disse områder er det også vigtigt at tænke på følgende egenskaber: Bådejere vil sætte pris 
på at den ikke har hjul så den ikke triller rundt om bord. Fast vægmontage er derfor tilgæn-
geligt, hvis strømmen svigter, starter affugteren automatisk igen i samme modus når strøm-
men vender tilbage. 

Et godt aspekt vores kunder har gjort os opmærksomme på er at det er vigtig at affugteren 
kan bruges ved det mest støjsvage ventilatorniveau, uanset niveauet for den ønskede relative 
luftfugtighed. Dette sikrer at affugteren er stillesvag når du ønsker det, for eksempel om 
natten. 

Luftaffugteren stopper selvfølgeligt når den interne vandbeholder er fyldt op. Samtidig har 
beholderen et stænktæt låg så du ikke spilder når denne skal tømmes. 

Den eneste forskel mellem DD8L Standard og DD8L Junior er at DD8L Standard har et anti-
bakterielt luftfilter, og mulighed for at ionisere luften. Dette er vigtigt for alle som lider af 
allergi. DD8L Junior besidder ikke disse to funktioner, men ellers er de identiske. 

Vi er meget stolte af Meaco DD8L der repræsenterer 20 år med at lytte til vores kunder, og 10 
års udvikling af sorptionsaffugtere med tørrerotor. 

✔ Op til 80% reduktion i driftsomkostninger 
✔ Energibesparende intelligent controller
✔ Fjerner op til 8 liter vand ved alle temperaturer 
✔ Perfekt ved lav temperatur
✔ Antibakterielt luftfilter (DD8L Standard)
✔ Ioniserer luften og bidrager til at rense luften (DD8L Standard) 
✔ Vedvarende dræning er muligt
✔ Automatisk genstart ved strømafbrud
✔ Enkel betjening
✔ Stænktæt vandbeholder
✔ Kun 39 decibel i lav modus
✔ Opvarmer luften 10-12 C mens den affugter
✔ Bedst i test flere gange

Meaco er ”Bedst i Test”
Practical Boat Owner, oktober 2014: ”Best Buy”
Which? Magazine, september 2014: ”Best Buy”
Norges ”Båtmagasinet”, oktober 2013: ”Beste kjøp”
Sailing Today, januar 2013: ”Best Buy!”
Land Rover World, marts 2012: ”The new DD8L from Meaco  
is a perfect garage or workshop dehumidifier.”
Motor Boat Monthly Magazine, november 2011: 
”….a perfect on boat dehumidifier. The DD8L would be 
preferable on a boat that suffers from damp due to its 
higher perfomance.”
Practical Boat Owner, december 2009: ”Bedst i Test!”
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Which? Magazine er den største uafhængige tester i 
Storbritannien og har kåret Meaco DD8L til ”Bedste Køb” i 2014.

For mere information om affugtere gå til www.superindeklima.dk, 
ring på nummer 6915 3131, eller kontakt din lokale forhandler.

Løsninger for et bedre indeklima

Din lokale forhandler:

Model Meaco DD8L Standard Meaco DD8L Junior
I boliger med 4/5 værelser 4/5 værelser
Affugtningskapacitet 8 liter/dag (alle temperaturer) 8 liter/dag (alle temperaturer)
Maks. areal 120 m2 120 m2

Anbefalet areal 10 - 80 m2 10 - 80 m2

Automatisk genstart efter strømafbrud Ja Ja
Temperaturområde 1 til 37 C 1 til 37 C
Hygrostat Ja, elektronisk Ja, elektronisk
Elektronisk styresystem Ja Ja
Luftfilter Ja –antibakterielt Ja  - standard støvfilter
Ionisering af luften Ja – kan slås fra/til Nej – ikke muligt
Ventilatorhastigheder Tre Tre
Luftgennemstrømning/Airflow 80/100/115 m3/h 80/100/115 m3/h
Vedvarende dræn Ja, slange medfølger Ja, slange medfølger
Timer Op til 8 timer Op til 8 timer
Vandbeholder kapacitet Over 2 liter Over 2 liter
Støjniveau 39/43/48 dBA 39/43/48 dBA
Strømtilslutning 220-240/50 Hz 220-240/50 Hz
Effekt 30/330/650 Watt 30/330/650 Watt
trømforbrug (nominelt) 1,6 Amp 1,6 Amp
Kompressortype Ingen, kun tørrerotor Ingen, kun tørrerotor
Kølemedie kompressor intet intet
Automatisk afrimning Ikke nødvendigt Ikke nødvendigt
Dimensioner (BxDxH) 351 x 188 x 500 mm 351 x 188 x 500 mm
Nettovægt 6,4 kg 6,4 kg
Bruttovægt 7,4 kg 7,4 kg
Ophæng til væg Muligt, medfølger ikke Muligt, medfølger ikke

Tlf.  6915  3131
Super indeklima ApS
Søkærvej 8
8722 Hedensted
mail@superindeklima.dk
www.superindeklima.dk

”Når indeklima er vigtigt”
 ” vi hjælper gerne”


