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DK23FM DK39FM DK43FM DK60FM

100 m² 140 m² 190 m² 230 m²

10-60 m² 10-84 m² 10-115 m² 10-162 m²

196-342 m³/h 190-336 m³/h 180-315 m³/h 129-296 m³/h

7,9 liter 10,4 liter 13,1 liter 23,4 liter

13,5 liter 18,6 liter 25,1 liter 41 liter

144 (3,5 kWd) 297 (7,1 kWd) 381 (9,1 kWd) 437 (10,5 kWd)

189 (4,5 kWd) 370 (8,9 kWd) 574 (13,8 kWd) 684 (16,4 kWd)

0,44 0,68 0,70 0,45

0,34 0,48 0,54 0,40

+2 - +35 ºC +2 - +35 ºC +2 - +35 ºC +2 - +35 ºC

no yes yes yes

11,4 liter 11,4 liter 11,4 liter 11,4 liter

3/4”, 1/2” 3/4”, 1/2” 3/4”, 1/2” 3/4”, 1/2”

2 2 2 2

495x345x527 mm 495x345x527 mm 495x345x527 mm 495x345x527 mm

18,5 kg 21,5 kg 24 kg 24 kg

ca. 37-56 dB ca. 37-56 dB ca. 37-56 dB ca. 37-58 dB

R290 R290 R290 R290

IP21 (X1) IP21 (X1) IP21 (X1) IP21 (X1)

7332857500581 7332857500598 7332857500604 7332857500611

DS15F DS28F DS36F ED50F

DK serien er en videreudvikling 
af Wood’s mest populære og 
testvindende modeller.

DK-Serien er udstyret med et nyt intelligent 
afrimningssytem, i-EcoDefrost, patenteret 
af Wood’s, som affugter hurtigere og mere 
effektivt. Desuden kommer affugteren i et 
nyt nordisk design, samt i en forstærket 
konstruktion i forhold til DS serien. 

Affugterens kredsløbskort og styresystem 
arbejder udelukkende på svagstrøm, hvilket 
betyder at den f.eks. også kan anvendes i en 
hestestald.

Affugtningskapacitet og energieffektivitet 
varier fra den mindste til den største model. 
Hvor de mindste modeller har en bedre 
ydelse end DS serien. Eksempelvis er den 
mindste model DK23FM sammenlignet med 
DS15F, 46% mere energieffektiv, og har 18 
% større affugtningskapacitet.

Fremtidstilpasset kølemiddel
Modelserien er udviklet med henblik på at 
overholde EU’s miljøkrav i 2020 med det 

miljøvenlige kølemiddel R290. R290 har en 
GWP (Global warming potential) på blot 1, 
hvor f.eks. R134A og R410A har en GWP på 
hhv. 1430 og 1725. R134A, som er den gas 
der benyttes for DS maskinerne, tager ca. 
13 år om at nedbrydes i atmosfæren.

Øvrige forbedringer
• Integreret filterramme 
• Forstærket bund og hjulophæng 
• Nyt filter, made in Sweden 
• Forbedret styresystem 
• Integrerede håndtag 
• I drift ned til +2 grader

Miljøcertificeriet efter ISO 14001 
Kvalitetscertificeret efter ISO 9001

Få 6 års totalgaranti
Op til 6 års totalgaranti mod registrering på 
woodsdanmark, og udskiftning af luftfilteret 
én gang om året.

Leveres med adapter til schuko stik.

DK Serie
Tilpasset fremtidens miljøkrav

Maks. arbejdsområde

Anbeflalet. arbejdsområde

Luftgennemstrømning 

Affugtning ved 20ºC 70% RF l/d

Affugtning ved 30ºC  80% RF l/d

Effekt at 20ºC & 70% RF W/h

Effekt at 30ºC & 80% RF W/h

kWh/l ved 20ºC 70% RF

kWh/l ved 30ºC 80% RF

Arbejdsinterval temperatur

i-EcoDefrost

Tank størrelse

Slangedimension

Ventilatorhastigheder

Mål L x B x H mm

Vægt

Lydniveau

Kølemedie, freon freit

Sikkerhedsklassificering

EAN nr.

Tilsvarende model i anden serie

Se sammenligningsskema hér

http://woodsdanmark.dk/download/woods-dk-series-comparison-chart.pdf

