
Den siste versjonen av Meaco DD8L representerer 10 år med utvikling av tørkerotor-
baserte avfuktere med sorpsjonsteknologi. De har den aller beste avfuktingsteknologi 
tilgjengelig i dag. Vi har brukt vår erfaring og minst like viktig, lyttet til våre kunder, og 
videreutviklet det som allerede var en klasseledende avfukter.

Opp til 80% lavere strømforbruk
Meaco DD8L-serien gir en beste mulige løsning for energisparing og nøyaktig avfukting. 
Når målet for den relative luftfuktighet er nådd, går viften i ytterligere 5 minutter for å 
kontrollere luften og forvisse seg om at alt er OK. Etter dette slår den seg automatisk av 
for å spare strøm. Etter 30 minutters stillstand starter viften igjen automatisk og går 
i 5 minutter for å kontrollere luften. Dersom den relative luftfuktigheten har økt over 
ønsket nivå så starter den avfuktingsprosessen. Hvis den relative luftfuktigheten er OK 
så går den til hvile igjen i nye 30 minutter. I et tett hjem, båt, campingvogn eller garasje 
vil dette bety at viften bare kjører 10 minutter i timen i stedet for 60, med bare 1/6 av 
strømforbruket i forhold til andre tilsvarende avfuktere. Dette gir den  perfekte balansen 
mellom å beskytte ditt inneklima og holde kostnadene på et minimum.

Denne intelligente kontrollen fra Meaco er tilgjengelig på både Meaco DD8L Standard 
og DD8L Junior, samt på den kompressorbaserte Meaco 20L. Så vidt vi vet er det bare 
Meaco som har avfuktere med tørkerotor som har denne funksjonen.

Meaco DD8L Standard og DD8L Junior er våre bestselgende avfuktere fordi de 
er perfekte til bruk i en leilighet – de er stillegående, kan tørke tøy, har lav 
vekt og fungerer godt i alle temperaturer. 

Sorpsjonsavfuktere med tørkerotor har ikke noe imot lave temperaturer, noe 
som betyr at de er perfekte for bruk til kjeller – båt – campingvogn – garasje 
– klassiske biler – bobil – fritidsbolig – verksted – lager.

Dette er steder der det normalt er kjølig om vinteren og hvor en kompressorbasert 
avfukter kan ha for liten effekt. Disse bruksområdene krever som regel kontinuerlig 
drenering slik at tanken ikke behøver å tømmes. Meaco DD8L kommer med en slange 
inkludert i boksen.

Det er også viktig å tenke på følgende egenskaper ved disse bruksområdene:
Båteiere vil sette pris på at den ikke har hjul slik at den ikke vil rulle rundt om bord.
Veggfeste for fast montasje er tilgjengelig. Hvis strømmen svikter, så starter avfukteren 
automatisk i samme modus når strømmen kommer tilbake.

Et poeng våre kunder forteller oss er at det er veldig viktig at avfukteren kan brukes med 
den mest stillegående viftehastighet uavhengig av nivået for relativ fuktighet som du 
ønsker å velge. Dette sikrer at avfukteren er stillegående når du ønsker det, for eksempel 
om natten.

Luftavfukteren stopper selvfølgelig når den interne vannbeholderen er full, og behold-
eren har et  sprutsikkert deksel for å sørge for at du ikke søler når du skal tømme den.

Den eneste forskjellen mellom DD8L Standard og DD8L Junior er at DD8L Standard har 
et anti-bakteriellt luftfilter og mulighet for å ionisere luften. Dette er spesielt viktig for 
alle som lider av allergi. DD8L Junior mangler disse to funksjonene, men ellers er de 
identiske.

Vi er veldig stolte av Meaco DD8L og dette representerer over 20 år med å lytte til 
kundene og 10 år med utvikling av sorpsjonsavfuktere med tørkerotor.

Meaco DD8L Standard / Meaco DD8L Junior – Avfuktere med tørkerotor
Den neste generasjon avfukter, med tørkerotor og intelligent styringssystem

Opp til 80% reduksjon i driftskostnader
Energibesparende intelligente kontroller
Fjerner opp til 8 liter vann ved alle temperaturer
Perfekt for lave temperaturer
Anti-bakteriellt luftfilter  (DD8L Standard)
Ioniser luften og bidrar til å rense luften (DD8L Standard)
Kontinuerlig drenering mulig
Automatisk restart etter strømbrudd
Enkel betjening
Sprutsikret vannbeholder
Bare 39 desibel i lav modus
Varmer luften med 10-12°C mens den tørker

Meaco er best i test!
Meaco har blitt testet flere ganger i pressen og har fått 
mange gode omtaler. Eksempler:
Sailing Today, januar 2013: "Best Buy!"
Land Rover World, mars 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 performance.”
Practical Boat Owner, desember 2009: "Best i Test!"



      DD8L har vist seg å være svært populært blant våre kunde, og oppnår en gjennomsnittlig rating på over 9/10 på vår hjemmeside. Jeg er ikke 
overrasket av dette fordi DD8L er den komplette avfukter som trives godt i uoppvarmede områder slik som kjellere, båter,  garasjer, camping-
vogner eller feriehus, samtidig som den er godt egnet til tradisjonell bruk i oppvarmede lokaler. Etter å ha snakket med mange kunder vet jeg 
at de som bruker DD8L til å tørke klær er veldig fornøyde med maskinen. Jeg har brukt mye tid de siste ti årene på å utvikle tørkerotoravfuktere i 
nært samarbeid med fabrikkene, og jeg er glad for at alt dette arbeidet har resultert i avfuktere som virkelig gjør en forskjell, og er verdsatt av så 
mange mennesker. Med innføringen av de nye energibesparende moduser har vi sett en massiv økning i salget. Dette sammen med innføringen 
av Junior-modellen viser nok en gang at Meaco virkelig forstår avfuktermarkedet og er ett skritt foran andre produsenter. 

Chris Michael – direktør og medgrunnlegger av Meaco (UK) Limited, med over 20 års erfaring i avfukting.

For mer informasjon om avfuktere kan du se www.meaco.no , ringe 95 04 11 35
eller kontakte din lokale forhandler.

Meaco DD8L Standard

 4/5 soverom 

 8 liter / dag (i alle temperaturer) 

120 m²

10 - 80 m²

Ja

1 til 37 ° C

Ja, elektronisk

Ja 

Ja - anti-bakteriellt

Ja - kan slås av / på

Tre

80/100/115m3/h 

Ja, og slange medfølger

Opptil 8 timer

Over 2 liter

39/43/48dBA

220-240V/50Hz

30/330/650 Watt

1,6 Amp

Ingen, kun tørkerotor

Intet

Ikke nødvendig

351 x 188 x 500mm

6,4 kg

7,4 kg

Meaco DD8L Junior

 4/5 soverom 

 8 liter / dag (i alle temperaturer) 

120 m²

10 - 80 m²

Ja

1 til 37 ° C

Ja, elektronisk

Ja

Ja - standard støvfilter

Nei – ikke mulig

Tre

80/100/115m3/h

Ja, og slange medfølger

Opptil 8 timer

Over 2 liter

39/43/48dBA

220-240V/50Hz

30/330/650 Watt

1,6 Amp

Ingen, kun tørkerotor

Intet

Ikke nødvendig

351 x 188 x 500mm

6,4 kg

7,4 kg

Meaco i Norge:

Fishtail AS

Fagerholtveien 5

3222 Sandefjord

Telefon: 95 04 11 35

www.meaco.no

Modell 

For boliger opp til

Avfuktingskapasitet

Max arbeidsområde

Anbefalt arbeidsområde

Automatisk oppstart etter strømbrudd

Temperaturområde

Hygrostat 

Elektroniske kontroller 

Luftfilter

Ionisering av luften

Viftehastigheter

Luftstrøm (nominell)

Kontinuerlig drenering mulig

Timer

Kapasitet vannbeholder

Lydnivå

Strømforsyning

Effekt

Strømforbruk (nominelt)

Kompressortype

Kjølemedie kompressor

Automatisk avriming

Dimensjoner (bxdxh)

Nettovekt

Bruttovekt

Air treatment solutions since 1991
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Din lokale forhandler:


