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Meaco 50LM – Industriell Avfuktare 

Avfuktare för proffs som ställer högra krav på kvalitet och kapacitet. Byggd i ett robust metallchassi 

med kraftfulla hjul och fällbart handtag. Du finner fler produktbilder längst ned i dokumentet. 

 Hög kapacitet till låg kostnad 

 Kondensvattenpump ingår 

 Tidräknare 

 Hygrostat 

 Enkel drift 

 Slanganslutning med standard "trädgårdsslang" 

Meaco 50Lm är en robust avfuktare för proffs som ställer höga krav på kvalitet, kapacitet och 

användarvänlighet. Den kan staplas på höjden för att spara lagringsutrymme då den inte används, 

samt att den har en inbyggd pump för att pumpa bort det avfuktade vattnet upp till 3 meters höjd. 

Andra finesser är att handtaget är fällbart, robusta hjul och hjulaxel, timräknare som inte kan 

återställas samt att vattnet kan avledas genom en standardkoppling för vattenslangen. Den har ett 

rengöringsbart filter, så luften renas även då avfuktaren är igång. 

Meaco 50Lm använder en roterande kompressor för att öka effektiviteten, upp till 50 liter vatten per 

dygn, beroende på rumstemperatur och relativ fuktighet. Vattnet avlägsnas via en inbyggd pump 

som kan pumpa vattnet upp till 3 meter, vilket kan vara värdefullt vid användning i t.ex. källare. 

Slangkopplingen är en standardiserad ”trädgårdsslangkoppling”, vilket innebär att det är enkelt att 

ansluta valfri slanglängd och slangtyp.  

Den inbyggda timräknaren kan inte återställas, vilket gör att Meaco 50Lm passar perfekt för de 

företag som vill hyra ut en avfuktare, eller i de fall man vill se hur länge avfuktaren varit i drift, för att 

beräkna strömförbrukningen. Vid försäkringsskador kan användandet av en avfuktare i bostäder leda 

till högre strömförbrukning och timräknaren är i dessa fall viktig för att påvisa hur länge den varit i 

drift, för att rätt ersättning för strömförbrukning ska utgå.  
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Torkkapacitet Meaco 50Lm 
 

Temperatur Vatten/dygn Strömförbrukning 

10°C & 60 % RH 10.2 Liter 541 W 

15°C & 60 % RH 15.3 Liter 602 W 

20°C & 60 % RH 21.8 Liter 660 W 

27°C & 60 % RH 28.6 Liter 790 W 

32°C & 60 % RH 33.1 Liter 872 W 

10°C & 80 % RH 17.1 Liter 662 W 

15°C & 80 % RH 25.5 Liter 703 W 

20°C & 80 % RH 37.7 Liter 763 W 

27°C & 80 % RH 48.2 Liter 912 W 

32°C & 80 % RH 56.2 Liter 970 W 

 

Teknisk information: 

Rumsstorlek    10 - 200 m² 

Lämplig arbetstemperatur   +15 till +35 grader 

Möjlig temperatur   +5 till +35 grader 

Strömförbrukning maxvärde  970 W 

Ljudnivå    60 dB(A) 

Torkningsprincip   Kompressor 

Kapacitet 32° C 80 % RH   56 liter/dygn 

Kapacitet 27° C 60 % RH  29 liter/dygn 

Kapacitet 10° C 60 % RH   10 liter/dygn 

Dräneringspump  Ja  

Slang ingår    Ja 

Hygrostat    Ja 

Fläkthastigheter   1 

Luftflöde    510 m³/h 

Timräknare   Ja, ej möjlig att nollställa 

Vattentankens volym   Saknar tank. Endast pump 
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Filter   Ja, rengöringsbart 

Vikt netto/brutto  37 kg/42 kg 

Mått LxWxH mm   680x380x510 

Bilder http://81.149.146.117:8080/share.cgi?ssid=08oWd75#08oWd75 
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