
NIEUW!

Bouwdroger HighDry 300
Vochtige ruimten professioneel en efficiënt drogen

Eigenschappen  
	Sneller een droog object dankzij het grote ontvochtigingsvermogen van 50 l / 24 h  
	Eenvoudige en intuïtieve bediening dankzij de automatische functies 
	Duurzaam en gemakkelijk te transporteren dankzij de stabiele metalen omkasting  
 in het transportkader



In de levering inbegrepen 
Bouwdroger HighDry 300, incl. onder-
stel met montagemateriaal, transport-
handvat, luchtfilter, waterreservoir met 
condensaatslang 1 m en handleiding. 

Toepassingen 
 effectief drogen van beton, estrik en  
 pleister bij renovatie- en sanerings- 
 werken in nieuwbouw en oude 
 gebouwen

 verwijderen van vochtschade,  
 bv. waterschade door lekken in  
 leidingen

 voorkomen van schade aan  
 bepleistering en schimmels 

 vochtregulering voor het behoud  
 van een constante luchtvochtigheid 

Bijkomende voordelen  
 omvangrijke automatische   
 programma‘s:  
 timer start/stop, ontdooien, 
 regulering van de luchtvochtigheid,  
 geheugen bij stroompannes,  
 start/stop als de luchtvochtigheid  
 werd bereikt of overschreden,  
 condensaatreservoir vol

 lichte, compacte constructie  
 met onderstel dat geschikt is voor  
 steigers

 milieuvriendelijk koelmiddel 

 condensaatreservoir met 
 groot volume 

 transport en opslag in individuele  
 stand door rolzuigercompressor

Technische gegevens
Art.-Nr. 61 53 00

Netspanning 230 V / 50 Hz

Vermogen 0,9 kW

Beveiliging 4 A

Veiligheidsklasse IP 22

Luchtcirculatievermogen 300 m3 / h

Ontvochtigingsvermogen 
max.

50 l / 24 h (bij 30° C en 80 % rF)

30 l / 24 h (bij 27° C en 60 % rF)

Condensaatreservoir volume 7 l

Werkbereik temperatuur 5 - 35° C

Werkbereik luchtvochtigheid 10 - 95 % rF

Koelmiddel R290

Afmetingen toestel H 66 cm x B 45 cm x T 48 cm 
(H 90 cm, transporthandvat  
omhooggeklapt)

Gewicht 30 kg

Geluidsvolume 56 dB (A)

Kamertemperatuur en vochtgehalte van 
de ruimte evenals verschillende werkings-
standen verschijnen zeer duidelijk op de 
verlichte display met bewegende icoontje.

Continue ontvochtiging: door de aansluiting van de afvoerslang die deel uitmaakt  
van de levering, loopt het gecondenseerde water direct af en kan de HighDry 300 
ononderbroken werken.
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