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Osuszacz powietrza                                                                  
Fersk Torr 20
 

            Zalety osuszacza powietrza Fersk Torr 20:

 Wydajność nawet do 40 m² ,
 Dwa tryby pracy – continous i tryb auto,   
 Pojemny 4- litrowy zbiornik na wodę,               
 Duża wydajność osuszania- 20l/doba,
 Możliwość sterowania za pomocą Wi-Fi przez

aplikację mobilną Smart Life - Smart Living, 
 Blokada rodzicielska,
 Timer,
 Wężyk do skroplin w komplecie,
 Higrometr i higrostat
 Czynnik chłodniczy R290
 Posiada filtr wstępny i filtr HEPA

 

        

                                                           

 
 

Precyzyjny  miernik  wilgotności  (higrometr)  i
higrostat dają pełną kontrolę nad osuszaniem. 

Podczas  osuszania  powietrze  jest  filtrowane
przez  filtr  HEPA,  który  skutecznie  wyłapuje
mikrocząsteczki  zanieczyszczeń  stałych,  w tym
zarodniki  pleśni,  które  często  występują  w
zawilgoconych  miejscach.  Proces  oczyszczania
wspomaga jonizator powietrza.

Wydajność do

40m²

Wydajność
do 

40 m²

Dodatkowe funkcje: higrometr i higrostat, jonizator 
powietrza, oczyszczanie powietrza (filtr HEPA), timer, 
blokada rodzicielska

Czynnik chłodniczy:  R290

Głośność:  od 42 dB

Sterowanie:  Wi-fi (aplikacja i, panel

Wymiary(szer/wys/gł): 510 x 330x 230 mm

Fersk Torr 20 - dane techniczne:

Wysoka wydajność i cicha praca

Osuszacz powietrza Fersk Torr 20 to osuszacz kondensacyjny, który w ciągu doby może
odprowadzić z powietrza 20l wody. 
Dzięki tak dobrej wydajności świetnie sprawdzi się w pomieszczeniach o powierzchni do
40 m².

Wentylator pracuje w dwóch prędkościach. Urządzenie zostało wyposażone w higrostat,
który  umożliwia  pracę  w  trybie  automatycznym.  Osuszacz  sam  dąży  wówczas  do
uzyskania wyznaczonej wilgotności powietrza. Docelową wilgotność można regulować
w zakresie od 30 do 80% w odstępach wynoszących 5%. Domyślnie higrostat ustawiony
jest na 50%.

Aktualna  wilgotność  prezentowana  jest  na  wyświetlaczu  znajdującym  się  pośrodku
panelu sterowania. Można ją sprawdzić także w aplikacji.

 
Obsługa  jest  intuicyjna  i  prosta.
Można  sterować  osuszaczem
powietrza  Fersk  Torr  z  poziomu
panelu  sterowania  lub  przez
aplikację mobilną po odpowiednim
sparowaniu  urządzenia  ze  swoją
siecią  Wi-Fi.  Urządzenie  jest
obsługiwane  przez  aplikację
mobilną Smart Life – Smart Living.

Dodatkowe funkcje Wygodne sterowanie 

Zalecany rozmiar pomieszczenia:  do 40 m²

Wydajność:  20 l/24 h

Przepływ powietrza: 230 m³/h

Pojemność zbiornika na wodę: 4 litry

Moc znamionowa:  400W
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+48 22 230 21 27

 sklep@homespot.pl

mailto:sklep@homespot.pl
https://homespot.pl/
https://homespot.pl/

	+48 22 230 21 27

