
 

 

 

Mobile / stationære affugtere 

 

Beskrivelse: 

Affugtere type CR240B, CR290B, CR300B og CR400B består af fire affugtere, designet for 

mobile og stationære opgaver.  

Affugterne kendetegnes ved: 

Kabinet i rustfri stål. 

Lav vægt i forhold til kapacitet. 

Høj kapacitet ved de for bygningsudtørring aktuelle temperaturer og %Rf. 

Kun rør/slange for våd luft skal føres ud af rummet. 

Tryk til rådighed for tørluften for indblæsning under gulve, i vægge. 

Alle typer er for 230V, enfaset tilslutning (+PE). 

Hygrostat tilslutning med påmonteret connector. 

Affugterne er forsynet med nedklappelige håndtag så affugterne kan placeres ovenpå hinanden.  

 

Funktionsprincip er adsorption og rotoren er som standard silicagel. 

Funktionsområde er -20°C til +30°C, 2 til 100% Rf. 

 

Anvendelse: 

Denne typerække af affugtere er specielt designet til tørring af f.eks. bygninger i nybyggeri 

eller efter vandskade, mindre vandværksbygninger (inkl. filtersale) tørluftlagre (fugtstyring i 

uopvarmede lagre), museer m.m. 

Kendetegnet for disse adsorptionsaffugtere er høj kapacitet ved lavere temperaturer, og 

yderligere rumopvarmning er normalt ikke nødvendig. 

Affugterne er designet under hensyntagen til høj kvalitet, som giver brugeren stor 

driftssikkerhed, lave vedligeholdelsesomkostninger, servicevenlighed og høj ydelse. 

 

Styring af affugter: 

Affugterne kan styres af alle gængse hygrostater for on/off kontrol, f.eks. vores DR10, DH24 

og DA20. 

 

 

 



A: Reg./procesluft tilgang 

B. Tørluft afgang 

C: Reg. luft afgang 

Tekniske data: 

 

 

 

 

 

 

Tørluftmængder: Data er opgivet ved nominelle luftmængder, som er hhv. 240, 290, 300 og 400 m³/time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type L, mm B, mm H, mm Vægt, kg 
 

Reg. luft 
afgang 

Tørluft  
afgang 

CR240B 400 335 365 15 Ø80 Ø100 

CR290B 400 335 365 17 Ø80 Ø100 

CR300B 470 410 430 26 Ø80 Ø125 

CR400B 470 410 430 27 Ø80 Ø125 

Type Kapacitet  
v/20%/60%Rf 

kg/time 

Spænding 
V 

Tilsluttet 
Effekt 

kW 

Eksternt tryk 
Tørluft 

Pa 

Eksterne  
sikringer 

A 

CR240B 0,80 230 1,05 50 10 

CR290B 1,10 230 1,63 50 10 

CR300B 1,10 230 1,50 50 10 

CR400B 1,40 230 1,97 50 10 

Dimensioner: 
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