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DATA BLAD

DrizAir1200
Kondensaffugter m. pumpe

I over et halvt århundrede har Munters været den førende 
pioner inden for fugtkontrol, og vi er kun lige begyndt.

DrizAir 1200 er en mobil og kompakt kondensaffugter. 
Anvendelsesområderne er indenfor vandskader,  over-
svømmelser og byggeudtørring. 
Eftersom affugteren er både enkel at håndtere og har en høj 
affugtningskapacitet i forhold til sin størrelse, er DrizAir 1200 
en perfekt affugter til akutte opgaver. 
DrizAir 1200 har en lang række fordele i forhold til 
eksisterende modeller på markedet, bl.a.: 

• Indbygget pumpe m. 6 m løftehøjde
• Kompakt design og lav vægt.
• Høj affugtningskapacitet i forhold til størrelsen
• Kabinet i slagfast ABS-termoplast
• Fast håndtag og bløde hjul
• Digitalt betjeningspanel

En betingelse for hurtig og effektiv udtørring er kombinationen 
af stor luftcirkulation og tilstrækkelig affugtningskapacitet. Den 
høje luftcirkulation bevirker at fugten i materialer frigøres og 
overføres til luften, hvorefter en affugter, f.eks. DrizAir 1200, 
effektivt fjerner fugten fra luften. 
Til at cirkulere luften kan en af DriEaz’ fleksible og støjsvage 
ventilatorer anvendes (se separate datablade).

Egenskaber

• Kompakt design

• Høj kapacitet i forhold til størrelse

• Indbygget pumpe m 1,2 m slange

• Mobil med bløde ”non-marking”-gummihjul

• Støjsvag GA-kabinet i tyk plast

• 7,6 meter netledning

• Effektivt luftfilter

Tekniske specifikationer:

Model DrizAir1200 Kondensaffugter

Bestillingsnr. 160040  (F430)

Spænding 230V

Strømstyrke 3,0 A

Nominel effekt 0,69 KW

Højde x  bredde x dybde 73 x 50 x50 cm

Vægt 36 kg

Netledningslængde 7,6 m

Affugtningskapacitet:, max 55 L/døgn

Affugtningskapaciet  AHAM 28 L/døgn v. 26,6°C/60%RH6°C/60%RH

Anvendelsesområde 1-38°C

Luftmængde (målt): max. 325 m3/h

Konstruktion: Slag ABSfast -termoplast 
m. liv stidsgaranti
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