
Wood’s on erikoistunut siirrettäviin ilmankäsittelylaitteisiin

Estä kosteusongelmat ja home-

vauriot. Poista siitepölyn, pölyn 

ja haitalliset hiukkaset.

Kosteus

Home

Pöly

Si i tepöly
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Tuuleta asuntoa 
viisi minuuttia kaksi 
kertaa päivässä ja 
pidä koti puhtaana ja 
kuivana. Se tarjoaa 
parhaat edellytykset 
terveelliselle sisäil-
malle. 

Sisäilman laatuun vaikuttavat useat tekijät:
• Kosteus, jota vapautuu kehostamme, pyykinkuivauksesta, ruoanlaitosta  
 ja kylpyhuoneesta.
• Ulkoilman mukana kulkeutuvat epäpuhtaudet (liikenne ja puulämmitys)
• Pöly, siitepöly ja homeitiöt
• Lemmikeistä irtoava materiaali 

Näiden lisäksi sisäilmaan vaikuttavat myös puhdistusaineiden, kynttilöiden, 
huonekalujen, elektroniikan, lelujen ja rakennusmateriaalien sisältämät 
kemikaalit. 

Suurin osa nykyajan ihmisistä viettää 80-90 % elämästään sisätilois-
sa. Sisäilman laatu on siis tärkeää oman hyvinvointimme kannalta.

Terveellinen sisäilma
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Kosteus
Kosteus on tärkeimpiä kurissa pidettäviä 
tekijöitä terveellisen sisäilman varmista-
miseksi. Kosteus antaa hyvät kasvue-
dellytykset homeelle ja pölypunkeille, ja 
samalla se hajottaa myös rakenteiden 
materiaaleja. Näin ilmaan vapautuu 
orgaanisia aineita ja kemikaaleja, jotka 
voivat ärsyttää niille altistuvia ihmisiä.

Oireita ovat silmien, nenän ja ylähen-
gitysteiden ärtyminen, päänsärky, 
väsymys, yskä ja ihottumat. Heinänuhaa 
ja astmaa sairastavat ovat erityisen 
herkkiä. Lisäksi kosteus voi lisätä hengi-
tysteiden infektiovaaraa.

Jos huoneistossa on kosteutta, se näkyy 
usein veden tiivistymisenä kylmille pin-
noille, kuten ikkunoihin. Yksikerroksisiin 
ikkunoihin kosteutta tiivistyy aina, mutta 
monikerroksisissa energiaikkunoissa se 
ei ole normaalia. Kosteuden tiivistymistä 
voi esiintyä myös lämmittämättömien ja 
lämmitettyjen tilojen välisillä sisäseinillä. 
Huoneen lämpötilan tulisi olla vähintään 
17-18 °C. Tämä koskee myös makuuhuo-
neita. Yleensä huono ja ummehtunut 
haju on aina merkki homekasvustosta. 

Lämpötila olisi pyrittävä pitämään 
tasaisesti 20 - 22 °C:ssa ja suhteellinen 
kosteus (RH) 50-60 %:ssa talon kaikissa 
huoneissa. (Talvella RH:n tulisi olla noin 
40 % – myös tiloissa, joita käytetään 
harvemmin.) 

Home kasvaa erityisesti tapeteissa, 
puupinnoilla, maalatuilla pinnoilla ja 
kipsilevyissä (tai näiden takana). Edellä 
mainitut orgaaniset aineet muuttuvat 
kasvualustaksi, kun RH nousee 75-80 
%:iin. 

Sen vuoksi kaikki kosteusvauriot 
tulisi korjata mahdollisimman pian. Jos 
kosteusvaurioihin ei puututa moneen 
viikkoon, seurauksena on usein home-
kasvusto ja siitä vapautuvien itiöiden 
pääsy sisäilmaan.

Homeen lisäksi pölypunkit viihtyvät 
hyvin kosteassa ympäristössä, varsinkin 
makuuhuoneessa. Se on toinen hyvä 
syy pitää ilmankosteus alhaisena – sekä 
vaihtaa vuodevaatteet riittävän usein.

Kahden aikuisen ja kahden lap-
sen muodostama perhe tuottaa 
kotona noin 10 litraa vettä vuo-
rokaudessa. Sisätiloissa kuiva-
tettava pyykki lisää vesimäärää 
vähintään 2 litralla pesukertaa 
kohti. 

Asunnon suhteellinen kosteus on 
helppo mitata Wood’sin kosteus-
mittarilla. 
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Lisäkosteutta 
kylminä kau-
sina
Kylminä kuukausina sisäilma on kuivem-
paa, mikä rasittaa sekä ihon että puusta 
valmistettujen kalusteiden ja rakentei-
den kosteustasapainoa. 

Kuivuuden havaitsee yleensä ensimmäi-
senä huulista, mutta myös ärtyneet ja 
kuivat silmät sekä kutina ovat varmoja 
merkkejä. Ja kuten me ihmiset tarvit-
semme vettä ihon pitämiseksi vahvana 
ja terveenä, myös kalusteet ja rakenteet 
tarvitsevat kosteutta pysyäkseen hyväs-
sä kunnossa.

Kuivuutta voi tietenkin torjua hyvällä 
kosteusvoiteella, silmätipoilla, ja - ka-
lusteista puhuttaessa - huonekaluöljyä 
käyttämällä. Pysyvämmän ratkaisun 
tarjoaa kuitenkin ilmankosteuden pitä-
minen aina vähintään 45 %:ssa.

Suhteellinen kosteus 
ei saisi laskea talvella-
kaan alle 45 %:iin.

5 hyvää syytä pitää huoneiston suhteellinen 
kosteus 50-60 %:ssa:  
1 Ehkäisee homeen kasvua
2 Estää pahaa hajua
3 Pitää kodin ja sisätilat terveellisenä
4 Parantaa unta
5 Vähentää allergiariskiä
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Pöly
Asuinhuoneiden, varsinkin makuuhuo-
neen, ilmanpuhtaus vaikuttaa paljon 
yleiseen hyvinvointiin. Pölyinen ympäris-
tö voi aiheuttaa oireita, kuten pään-
särkyä, keskittymisvaikeuksia, silmien 
ärsytystä, allergioita ja astmaa. 

Pölyn pinta-ala on suuri ja tarjoaa pöly-
punkeille, siitepölylle, homeitiöille sekä 
ihmisistä ja elämistä irtoavalle materiaa-
lille runsaasti tilaa. Myös ftalaatit voivat 
tarttua talossa esiintyviin pölykertymiin. 
Mitä kauemmin pöly saa olla paikallaan, 
sitä enemmän aineita se kerää.

Vuonna 1998 tehdyt tutkimukset 
osoittavat, että 7,1 % ihmisistä kärsii pö-
lypunkkiallergiasta. Luku on luultavasti 
suurempi nykyään. On arvioitu, että pö-
lypunkkiallergikkojen määrä on nyt noin 
10 %. 50 % kaikista astmapotilaista on 
myös pölypunkkiherkkiä.

Siitepöly
Jos olet allerginen siitepölylle, tuuletus 
kannattaa yleensä tehdä aikaisin aa-
mulla ja myöhään illalla, kun ilmassa on 
vähiten siitepölyä. Vaatteita ei kannata 
kuivattaa ulkona siitepölykaudella, koska 
siitepöly laskeutuu kankaille ja aiheuttaa 
myöhemmin huomattavaa ärsytystä. 

Siitepölyn kulkeutumista sisätiloihin 
ei voi kuitenkaan välttää. Se tarttuu 
hiuksiin, vaatteisiin, kenkiin ja laukkuihin 
sekä kulkeutuu ilmanvaihtokanavien ym. 
kautta ja sitoutuu pölyyn. Tämän vuoksi 

koti on imuroitava vähintään kerran 
viikossa. Koti kannattaa tehdä myös hel-
posti siivottavaksi. Tämä tarkoittaa, että 
pölynimurilla pääsee kaikkiin nurkkiin 
ja varsinkin vuoteiden ja sohvien alle, 
jonne pöly pyrkii kertymään.

Ionisoidulla HEPA-suodattimella varus-
tettu ilmanpuhdistin on hyvä ratkaisu 
koteihin, joissa sisäilma halutaan pitää 
allergisoimattomana ja pölyttömänä.
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 on kosteutta, ho-
metta, hajuja ja allergee-
neja torjuvien siirrettävien 
ilmankäsittelylaitteiden 
asiantuntija.
Wood’sin historia ulottuu 65 vuoden taakse Kanadan On-
tariossa sijaitsevaan Guelphin kaupunkiin, jossa aloitettiin 
kosteudenpoistajien valmistus vuonna 1950. Siitä lähtien 
Wood’sin kosteudenpoistajat ovat auttaneet lähes puolta 
miljoonaa kotia torjumaan kosteutta ja homevaurioita ja 
pitämään sisäilman terveellisempänä. Wood’s tuotteille on 
aina ollut ominaista korkea laatu, luotettavuus, tehokkuus ja 
mahdollisimman pieni energiankulutus.  

Puu on ns. hygroskooppinen 
materiaali. Tämä tarkoittaa 
sitä, että puu imee ja luovuttaa 
kosteutta ympäristön lämpö-
tilasta ja suhteellisesta kos-
teudesta riippuen. Puu elää 
koko ajan, lajista ja kappaleen 
koosta riippuen, ympäröivän 
ilman mukaan.
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Estää kosteus-
ongelmat ja 
homevauriot
Yli 65 vuoden kokemus kosteudenhal-
linnasta on opettanut meille, mikä toimii 
pohjoismaisessa ilmastossa. Kosteuden-
poistajamme ovat tehokkaita, luotettavia, 
energiataloudellisia ja tehty toimimaan 
monia vuosia. 

Wood’sin kosteudenpoistajissa on hy-
grostaattinen ohjaus, mikä tarkoittaa, että 
niiden toiminta perustuu ilman suhteelli-
seen kosteuteen (RH). Kun kosteus ylittää 
sallitun arvon, kosteudenpoistaja käynnis-
tyy automaattisesti ja sammuu sitten, kun 
RH on laskenut. Se on kaikkein luotettavin 
ja energiatehokkain tapa poistaa kosteutta.

Kaikki Wood’s-mallit löydät sivuilta 10-15.

Poista siitepö-
ly, pöly ja hai-
talliset hiuk-
kaset
Wood’sin ilmanpuhdistimet valmistetaan 
omassa tehtaassamme Ruotsin Alingsåsis-
sa, ja laitteiden osat ovat lähes poikkeuk-
setta peräisin ruotsalaisilta valmistajilta. 
Wood’sin ilmanpuhdistimet perustuvat 
patentoituun suodatusteknologiaan, joka 
takaa erittäin korkean puhdistusasteen 
ilmanvirtausta heikentämättä. Tämä tarkoit-
taa sitä, että energiankulutus ja äänitaso 
pysyvät mahdollisimman alhaisina.

Wood’sin ilmanpuhdistimet poistavat 
ilmasta pölyn, homeitiöt, pakokaasut, 
tupakansavun ja muut haitalliset hiukkaset. 
Jos ilmansuodattimessa on jokin Wood’sin 
tehokkaista aktiivihiilisuodattimista, se 
poistaa ilmasta myös hajuja ja kaasuja.

Wood’silla on pitkä kokemus ilmanpuhdis-
tusratkaisujen kehittämisestä elintarvike- ja 
lääketeollisuudelle, ja yritys soveltaa samo-
ja tiukkoja vaatimuksia myös kotitalouksien 
ilmanpuhdistimiin. Wood’sin ilmanpuhdis-
timet ovat erittäin tehokkaita ja niillä on 10 
vuoden takuu.

Lue lisää Wood’s-ilmanpuhdistimista ja eri 
malleista sivuilta 18 – 23.

Tutustu myös uuteen hybridi-
sarjaan sivulla 22: sen laitteet 
sekä kuivaavat että puhdis-
tavat ilman tehokkaasti ja 
hiljaa.
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6 vuoden laajennet-
tu takuu DS-, ED- ja 
TDR-kosteudenpois-
tajille
Jos ostat SMF-suodattimella varustetun kosteudenpois-
tajan ja vaihdat suodattimen vähintään kerran vuodessa, 
sinulla on mahdollisuus osallistua Wood’sin takuu-oh-
jelmaan. Näin voit laajentaa kosteudenpoistajan takuun 
kuuteen vuoteen. 

10 vuoden laajen-
nettu takuu kaikille 
ELFI-ilmanpuhdisti-
mille
Kun rekisteröit ilmanpuhdistimesi ja vaihdat sen 
suodattimen säännöllisesti, voit saada laajennetun 10 
vuoden takuun. 

Wood’s myöntää kuluttajille vähintään 2 vuoden 
valmistusvirhetakuun kaikissa malleissa. Takuuvaa-
timuksen yhteydessä on esitettävä voimassa oleva 
ostokuitti. Takuu ei koske tuotteen ammattikäyttöä.
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6 års udvidet  
garanti på DS, 
ED  
og TDR affug-
tere
Køber du en affugter med et SMF 
filter, og udskifter filtret mindst én 
gang om året, har du mulighed for 
at deltage i Wood’s garantiprogram. 
Du kan dermed udvide garantien 
på din affugter med op til 6 år. 

10 års udvi-
det  
garanti på 
alle  
ELFI luftren-
sere
Når du registrere din luftrenser 
og filtret løbende udskiftes når 
det er opbrugt, kan der opnås 
udvidet garanti på i alt 10 år. 

Sarjanumero on ilmoitetta-
va aina takuuvaatimusten 
yhteydessä. Se on ilmoitettu 
pienessä hopeanvärillisessä 
tarrassa. Uudemmissa malleissa 
tarra sijaitsee kosteudenpois-
tajan johtoliitännän vieressä. 
Vanhemmissa kosteudenpoista-
jamalleissa tarra sijoitettu takana 
olevaan vesisäiliöön. 

Kuinka saat 
laajennetun 
takuun?
Saat takuun, kun rekisteröit kosteuden-
poistajan tai ilmanpuhdistimen Wood’sin 
kotisivustolla ja vaihdat tuotteen suodatti-
met säännöllisesti.

SMF suodattimet on vaihdettava vähintään 
kerran vuodessa. Muista säilyttää kaikki 
suodatinkuitit, koska ne on esitettävä mah-
dollisten takuuvaatimusten yhteydessä.

Wood’s lähettää muistutuksen, kun on 
aika vaihtaa suodatin. Lue lisää sivustolta 
woodsdanmark.dk. 

https://warranty.woods.se/?lang=fi
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MD10 MD12 MRD-10 MRD-14 MRD-17 MRD-20

40 50 40 60 80 100 

2-30 2-40 2-30 2-40 2-50 2-60 

120 120 100 100 143 143 

- - - - 187 187 

5 6 5,1 7,7 10 10,6 

10 12 10 14 17 20 

200 (4,8 kWh) 220 (5,3 kWh) 176 (4,2 kWh) 220 (5,3 kWh) 209 (5 kWh) 242 (5,8 kWh)

260 (6,2 kWh) 270 (6,5 kWh) 245 (5,9 kWh) 260 (6,2 kWh) 257 (6,2 kWh) 307 (7,4 kWh)

+5 - +32 +5 - +35 +5 - +35 +5 - +35 +5 - +35 +5 - +35 

2,5 2,5 2,7 2,7 4,2 4,2 

1 1 1 1 3 3

17 17 10 10 10 10 

320x240x460 320x240x460 190x305x483 190x305x483 400x356x593 400x356x593 

9 10,5 9 9,3 12,5 12,5 

ca. 45 ca. 45 <46 <46 <46 <46 

R134A R134A R134A R134A R134A R134A

IP22 (X2) IP22 (X2) IP22 (X2) IP22 (X2) IP22 (X2) IP22 (X2)

7332857500048 7332857500055 7332857000005 7332857000159 7332857000623 7332857000555
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Erityisesti kylpyhuo-
neisiin ja märkäti-
loihin. 

MD-mallia suo-
sitellaan pieniin 
kylpyhuoneisiin

MRD-mallia suo-
sitellaan suurempiin 
kylpyhuoneisiin.

Sopii hyvin pyyk-
kien hellävaraiseen 
kuivatukseen. 

MD-mallia suo-
sitellaan vähäisiin 
kuivaustarpeisiin, eli 
pieniin kodinhoito-
huoneisiin tai kun 
pyykki kuivatetaan 
kuivaustelineessä 
asuinhuoneessa.

MRD-malli so-
veltuu keskisuuriin 
tarpeisiin. 

Laite toimii tehokkaimmin suo-
sitellulla toiminta-alueella.

HUONE & JA PIENIIN TILOIHIN

Maxi. Työskentely ala m2

Käyttöaluesuositus m2

Ilmavirran vaihe 1 m³/h

Ilmavirran vaihe 2 m³/h

Kuivaus 20ºC & 70 % RF l/d

Kuivaus 35ºC & 80 % RF l/d

Vaikutus 20ºC & 70 % RF W/h

Vaikutus 35ºC & 80 % RF W/h

Työ väli lämpötila ° C

Tankin tilavuus litra

Puhaltimen nopeus

Letku dimension mm

Mitat L x B x H mm

Paino kg

Äänen taso dB

Jäähdytys media, freonia Ilmainen

Turvallisuus luokka

EAN ei.
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MD10 MD12 MRD-10 MRD-14 MRD-17 MRD-20

40 50 40 60 80 100 

2-30 2-40 2-30 2-40 2-50 2-60 

120 120 100 100 143 143 

- - - - 187 187 

5 6 5,1 7,7 10 10,6 

10 12 10 14 17 20 

200 (4,8 kWh) 220 (5,3 kWh) 176 (4,2 kWh) 220 (5,3 kWh) 209 (5 kWh) 242 (5,8 kWh)

260 (6,2 kWh) 270 (6,5 kWh) 245 (5,9 kWh) 260 (6,2 kWh) 257 (6,2 kWh) 307 (7,4 kWh)

+5 - +32 +5 - +35 +5 - +35 +5 - +35 +5 - +35 +5 - +35 

2,5 2,5 2,7 2,7 4,2 4,2 

1 1 1 1 3 3

17 17 10 10 10 10 

320x240x460 320x240x460 190x305x483 190x305x483 400x356x593 400x356x593 

9 10,5 9 9,3 12,5 12,5 

ca. 45 ca. 45 <46 <46 <46 <46 

R134A R134A R134A R134A R134A R134A

IP22 (X2) IP22 (X2) IP22 (X2) IP22 (X2) IP22 (X2) IP22 (X2)

7332857500048 7332857500055 7332857000005 7332857000159 7332857000623 7332857000555

MYYDYIN  
MALLI HUONEIS-

TOIHIN

HUONE & JA PIENIIN TILOIHIN

Maxi. Työskentely ala m2

Käyttöaluesuositus m2

Ilmavirran vaihe 1 m³/h

Ilmavirran vaihe 2 m³/h

Kuivaus 20ºC & 70 % RF l/d

Kuivaus 35ºC & 80 % RF l/d

Vaikutus 20ºC & 70 % RF W/h

Vaikutus 35ºC & 80 % RF W/h

Työ väli lämpötila ° C

Tankin tilavuus litra

Puhaltimen nopeus

Letku dimension mm

Mitat L x B x H mm

Paino kg

Äänen taso dB

Jäähdytys media, freonia Ilmainen

Turvallisuus luokka

EAN ei.
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DS12F DS15F DS28F DS36F TDR28FS TDR36FS

90 100 140 190 140 250 

10-45 10-50 10-90 10-95 10-70 10-150 

256 256 190 197 190-336 197-347 

- 520 336 336 - -

6,1 6,7 10,4 13,2 10,4 15

11 12 17,5 20,8 17,5 28

170 (4 kWh) 180 (4,3 kWh) 270 (6,5 kWh) 290 (6,9 kWh) 270 (6,5 kWh) 290 (6,9 kWh)

220 (5,3 kWh) 240 (5,8 kWh) 460 (11 kWh) 510 (12,2 kWh) 460 (11 kWh) 510 (12,2 kWh)

+5 - +35 +5 - +35 +5 - +35 +5 - +35 +5 - +35 +5 - +35

10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

1 2 2 2 2 2

343x406x527 343x406x527 343x406x527 343x406x527 343x406x527 343x406x527 

22 22 24 26 24 24 

ca. 38 ca. 38-58 ca. 38-58 ca. 38-58 ca. 38-58 ca. 38-58 

R134A R134A R134A R134A R134A R134A

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

650737448585 650737086435 0650737086428 0650737448295 650737445362 0650737448813
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Sopii hyvin pyykki-
en hellävaraiseen 
kuivatukseen. 

DS-mallia suo-
sitellaan suuriin 
kuivatustarpeisiin, 
esimerkiksi kellare-
ihin ja ullakoille. 

Sopii erityisen 
hyvin kellareihin.  

DS-mallia suo-
sitellaan yleisesti 
kellareihin.

TDR-mallia suo-
sitellaan jaettuihin 
ja kulkukelvotto-
miin kellareihin. 

Laite toimii tehokkaimmin suo-
sitellulla toiminta-alueella.

KELLAREIHIN

Maxi. Työskentely ala m2

Käyttöaluesuositus m2

Ilmavirran vaihe 1 m³/h

Ilmavirran vaihe 2 m³/h

Kuivaus 20ºC & 70 % RF l/d

Kuivaus 35ºC & 80 % RF l/d

Vaikutus 20ºC & 70 % RFW/h

Vaikutus 35ºC & 80 % RFW/h

Työ väli lämpötila ° C

Tankin tilavuus litra

Puhaltimen nopeus

Letku dimension mm

Mitat L x B x H mm

Paino kg

Äänen taso dB

Jäähdytys media, freonia Ilmainen

Turvallisuus luokka

EAN ei.
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DS12F DS15F DS28F DS36F TDR28FS TDR36FS

90 100 140 190 140 250 

10-45 10-50 10-90 10-95 10-70 10-150 

256 256 190 197 190-336 197-347 

- 520 336 336 - -

6,1 6,7 10,4 13,2 10,4 15

11 12 17,5 20,8 17,5 28

170 (4 kWh) 180 (4,3 kWh) 270 (6,5 kWh) 290 (6,9 kWh) 270 (6,5 kWh) 290 (6,9 kWh)

220 (5,3 kWh) 240 (5,8 kWh) 460 (11 kWh) 510 (12,2 kWh) 460 (11 kWh) 510 (12,2 kWh)

+5 - +35 +5 - +35 +5 - +35 +5 - +35 +5 - +35 +5 - +35

10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

1 2 2 2 2 2

343x406x527 343x406x527 343x406x527 343x406x527 343x406x527 343x406x527 

22 22 24 26 24 24 

ca. 38 ca. 38-58 ca. 38-58 ca. 38-58 ca. 38-58 ca. 38-58 

R134A R134A R134A R134A R134A R134A

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

650737448585 650737086435 0650737086428 0650737448295 650737445362 0650737448813

RUOTSIN 
MYYDYIN 

MALLI

KELLAREIHIN

Maxi. Työskentely ala m2

Käyttöaluesuositus m2

Ilmavirran vaihe 1 m³/h

Ilmavirran vaihe 2 m³/h

Kuivaus 20ºC & 70 % RF l/d

Kuivaus 35ºC & 80 % RF l/d

Vaikutus 20ºC & 70 % RFW/h

Vaikutus 35ºC & 80 % RFW/h

Työ väli lämpötila ° C

Tankin tilavuus litra

Puhaltimen nopeus

Letku dimension mm

Mitat L x B x H mm

Paino kg

Äänen taso dB

Jäähdytys media, freonia Ilmainen

Turvallisuus luokka

EAN ei.
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ED50F DS40FS DSC-70ES WPF52 WPF100

230 235 280 380 760

10-125 10-120 10-180 24 (max pool size) 48 (max pool size)

129 max 345 450 600 800

296 - - - -

21,1 24 38 25 32

33,2 40 75 58 98

390 (9,4 kWh) 540 (12,9 kWh) - 700 (16,8 kWh) 1390 (33,4 kWh)

543 (13,0 kWh) 700 (16,8 kWh) max 830 (19,9 kWh) 950 (22,8 kWh) 1610 (38,6 kWh)

+10 - +35 +1 - +35 +1 - +35 +10 - +35 +10 - +35 

10,4 5,6 Only hoose Only hoose Only hoose

3/4” 10 mm 10 mm 3/4” 3/4”

2 1 1 1 1

343x406x527 310x400x540 620x410x480 1008x211x602 1218x247x737 

28 21 35,5 48 83 

ca. 38-58 ca.49 ca. 38-58 <46 <49 

R410A R410A (380g) R410A R410A R410A (850g)

IP21 (X1) IP21 (X1) IP21 (X1) IP22 (X2) IP22 (X2)

650737448301 7332857000173 7332857000647 7332857000449 7332857000760
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4 mallia erityisiin koteihin yhteistä niille 
kaikille on, että ne on suunniteltu laajoille 
alueille, esimerkiksi kellareihin, autotalleihin, 
verstaisiin, allashuoneisiin tai kesämökeille.

Laite toimii tehokkaimmin suositellulla toiminta-alueella.

LAAJOILLA ALUEILLA

Esimerkiksi kellareihin, autotallei-
hin, verstaisiin, allashuoneisiin tai 
kesämökeille.

Wood’s ED50F on ruotsalaisen  
teknisen tutkimuslaitoksen SP:n  
mukaan testatuista kosteuden- 
poistajista energiatehokkain  
kautta aikojen.

Wood’s DS40FS toimii jopa 
+ 1 °C:n lämpötilassa, ja 
sen kotelo on kaunista 
ruostumatonta terästä.

Kapasiteetti on suuri, 72 
litraa päivässä, ja siinä on 
automaattinen poistove-
denpumppaus. nomainen 
ratkaisu, kun poistovie-
märiä ei ole lähellä.

WPF-sarja on erittäin vahvarakenteinen ja kestävä, ja 
se on suunniteltu erityisesti allashuoneiden vahvasti 
kloorattuihin ja kosteisiin olosuhteisiin. Sitä voidaan 
kuitenkin käyttää kaikilla alueilla, joissa laite halutaan 
asentaa seinälle. 

Maxi. Työskentely ala m2

Käyttöaluesuositus m2

Ilmavirran vaihe 1 m³/t

Ilmavirran vaihe 2 m³/t

Kuivaus 20ºC & 70 % RF l/d

Kuivaus 35ºC & 80 % RF l/d

Vaikutus 20ºC & 70 % RF W/t

Vaikutus 35ºC & 80 % RF W/t

Työ väli lämpötila ° C

Tankin tilavuus litra

Puhaltimen nopeus

Letku dimension mm

Mitat L x B x H mm

Paino kg

Äänen taso dB

Jäähdytys media, freonia Ilmainen

Turvallisuus luokka

EAN ei.
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ED50F DS40FS DSC-70ES WPF52 WPF100

230 235 280 380 760

10-125 10-120 10-180 24 (max pool size) 48 (max pool size)

129 max 345 450 600 800

296 - - - -

21,1 24 38 25 32

33,2 40 75 58 98

390 (9,4 kWh) 540 (12,9 kWh) - 700 (16,8 kWh) 1390 (33,4 kWh)

543 (13,0 kWh) 700 (16,8 kWh) max 830 (19,9 kWh) 950 (22,8 kWh) 1610 (38,6 kWh)

+10 - +35 +1 - +35 +1 - +35 +10 - +35 +10 - +35 

10,4 5,6 Only hoose Only hoose Only hoose

3/4” 10 mm 10 mm 3/4” 3/4”

2 1 1 1 1

343x406x527 310x400x540 620x410x480 1008x211x602 1218x247x737 

28 21 35,5 48 83 

ca. 38-58 ca.49 ca. 38-58 <46 <49 

R410A R410A (380g) R410A R410A R410A (850g)

IP21 (X1) IP21 (X1) IP21 (X1) IP22 (X2) IP22 (X2)

650737448301 7332857000173 7332857000647 7332857000449 7332857000760

Wood’s ED50F on ruotsalaisen 
teknisen tutkimuslaitoksen SP:n mu-
kaan testatuista kosteudenpoistajis-
ta energiatehokkain kautta aikojen.

ERITYISESTI 
ALLASHUO-

NEISIIN

LAAJOILLA ALUEILLA

Esimerkiksi kellareihin, autotallei-
hin, verstaisiin, allashuoneisiin tai 
kesämökeille.

Wood’s ED50F on ruotsalaisen  
teknisen tutkimuslaitoksen SP:n  
mukaan testatuista kosteuden- 
poistajista energiatehokkain  
kautta aikojen.

Wood’s DS40FS toimii jopa 
+ 1 °C:n lämpötilassa, ja 
sen kotelo on kaunista 
ruostumatonta terästä.

Kapasiteetti on suuri, 72 
litraa päivässä, ja siinä on 
automaattinen poistove-
denpumppaus. nomainen 
ratkaisu, kun poistovie-
märiä ei ole lähellä.

WPF-sarja on erittäin vahvarakenteinen ja kestävä, ja 
se on suunniteltu erityisesti allashuoneiden vahvasti 
kloorattuihin ja kosteisiin olosuhteisiin. Sitä voidaan 
kuitenkin käyttää kaikilla alueilla, joissa laite halutaan 
asentaa seinälle. 

Maxi. Työskentely ala m2

Käyttöaluesuositus m2

Ilmavirran vaihe 1 m³/t

Ilmavirran vaihe 2 m³/t

Kuivaus 20ºC & 70 % RF l/d

Kuivaus 35ºC & 80 % RF l/d

Vaikutus 20ºC & 70 % RF W/t

Vaikutus 35ºC & 80 % RF W/t

Työ väli lämpötila ° C

Tankin tilavuus litra

Puhaltimen nopeus

Letku dimension mm

Mitat L x B x H mm

Paino kg

Äänen taso dB

Jäähdytys media, freonia Ilmainen

Turvallisuus luokka

EAN ei.
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EAN

8012804 DS, ED, TDR (not DS40FS) 7332857000043

8012804-5 DS, ED, TDR (not DS40FS) 7332857500017

8012805 DS, ED, TDR (not DS40FS) 7332857000050

8012806 DS40FS 7332857000081

8012807 DS40FS 7332857000098

Wood’sin ainutlaatuinen hometta torjuva 
SMF-suodatin on kaikissa kosteuden-
poistajissa, joiden mallinumerossa on 
kirjain F (WPF-sarjaa lukuun ottamatta). 
SMF-suodatin puhdistaa ilmasta siitepölyn, 
homeitiöt, pölyn ja haitalliset hiukkaset, 
joita vapautuu kosteiden alueiden kuivues-
sa. SMF-suodatin varmistaa todella hyvän 
sisäilman, koska se poistaa ilmasta kosteu-
den lisäksi myös epäpuhtaudet!

Lisäksi SMF-suodatin 
suojaa kosteudenpo-
istajaa pölyltä ja lialta, 
mikä pidentää laitteen 
käyttöikää. Pöly on 
yleisin syy kosteudenpo-
istajien ja muiden kodinkoneiden 
toimintahäiriöihin. SMF-suodatin tulee 
vaihtaa vähintään kerran vuodessa.

 SMF-suodatin

Article no.  Kuvaukset Seuraaville mallien

Suodatin ilman kehystä

Suodatin ilman kehystä value pack

Filter kehyksellä

Suodatin ilman kehystä

Filter kehyksellä
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EAN

SS7002 7350008610118

P-CV8005 4250225760227

17

SS-7002
SS-7002 on suunniteltu mittaamaan ilman 
suhteellista kosteutta vaikeasti tavoitet-
tavilta alueilta. Tämän vuoksi siinä on 2,5 
m:n kaapeli lämpötila- ja kosteusanturilla 
sekä sisäänrakennettu hälytys. Näytössä 
näkyy sekä nykyinen kosteusprosentti 
että lämpötila. Laite näyttää myös mit-
tausjakson korkeimmat ja alimmat arvot 
painikkeen painalluksella. Kun lämpötila 
tai kosteus poikkeaa nimellisarvosta, 
kosteusmittari antaa hienovaraisen häly-
tyksen. 

P-CV8005
Selkeällä näytöllä varustettu kosteusmitta-
ri, jossa Celsius/Fahrenheit-lämpötila-as-
teikko. Valitsemalla 24 tunnin toiminnon 
laite näyttää lämpötilasta ja kosteudesta 
vuorokauden korkeimmat ja alimmat 
mittausarvot. Kosteusmittari nollautuu 
automaattisesti keskiyöllä, jolloin alkaa 
uusi 24 tunnin mittausjakso. Sisältää 
AAA-pariston.

 kosteusmittari
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Wood’s-ilman-
puhdistimet: 
Toiminta
Ilmanpuhdistimen hiljainen ja energiate-
hokas puhallin kierrättää ilmaa huonees-
sa ilmanpuhdistimen kautta. 

Wood’sin ilmanpuhdistimet vetävät 
hiukkasia puoleensa ja sieppaavat ne 

ionisaation avulla. Hiukkaset ionisoituvat 
ilmanpuhdistimessa, jolloin niiden vara-
us muuttuu positiiviseksi ja ne tarttuvat 
toisiinsa. Siten hiukkasista tulee suu-
rempia ja helpommin poistettavia. 

Active ION HEPA -suodatin ionisoituu 
toiminnan aikana. Se vetää varautuneita 
hiukkasia puoleensa ja sieppaa se.

Active ION 
HEPA -suodatin
Active ION HEPA -suodatin on paten-
toidun tekniikan ansiosta perinteistä 
HEPA-suodatinta kevyempi, mutta 
puhdistaa ilman silti vähintään yhtä 
tehokkaasti. 

Active ION HEPA -suodatin koostuu 
useasta kanavoidusta suodatinmateriaa-
likerroksesta. Sen kokonaissuodatusala 
on erittäin suuri ja mahdollistaa poikke-
uksellisen hyvän suodatuskyvyn. 
Kun suodatin kevyempi, ilman kierrät-
tämiseen voidaan käyttää hiljaisempia 
ja energiatehokkaampia puhaltimia. 
Suodatin estää myös ilman kulkemisen 
laitteen läpi suodattamattomana (ei 
hiukkasvuotoa).
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Kaksi huomaa-
matonta ja hil-
jaista kumppania
ELFI 150 ja 300 on suunniteltu erityi-
sesti tiloihin, joissa tarvitaan todellista 
hiljaisuutta ja puhtautta. Ne soveltuvat 
esimerkiksi makuu- ja lastenhuoneisiin. 

Laitteiden 
kotelot 
ja kaikki 
sisäosat on 
valmistettu 
jauhemaala-
tusta metal-
lista. Siten 
niiden avulla 
vältetään 
tavallisten 
muovikoteloi-
den pehmen-
nysaineista 
vapautuvat al-
lergiaa aiheut-
tavat kaasut. 

ELFI 150 ja 300 ovat 12 V:n matalate-
hoisia laitteita, ja sekin estää osaltaan 
haitallisten hiukkasten ja kaasujen 
vapautumisen ilmaan.

Molempien mallien äänitaso on hyvin 
alhainen, parhaimmillaan vain 25 dB, ja 
niiden puhdistusaste on 99,98 %.

Suurempi malli 
puhdistaa 900 m3 
ilmaa tunnissa
Suurempi malli, ELFI 900, on markki-
noiden tehokkaimpia ilmanpuhdistimia. 
Se on suunniteltu suuria ja vaativia 
ympäristöjä varten. Ilmanpuhdistimessa 
on kaksi Active ION HEPA -suodatinta, 
ja siinä voi käyttää myös tehokkaita 
aktiivihiilisuodattimia, jotka poistavat 
lisäksi hajuja ja kaasuja. 

Tehokkuudestaan huolimatta ELFI 900 
kuluttaa energiaa hyvin vähän, ja sen 
äänitaso on alimmillaan vain 30 dB.
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ELFI 150 ELFI 300 ELFI 900

30 60 160 

15-20 30-40 60-80 

150 300 900 

3-11 (0,07-0,26 kWh) 4-25 (0,09-0,60 kWh) 24-80 (0,58-1,92 kWh)

From 25 From 25 From 30 

99,98 % 99,98 % 99,98 %

230 / 12 V 230 / 12 V 230 / 12 V 

3 Stepless 4

1 x Active ION HEPA 1 x Active ION HEPA 2 x Active ION HEPA

ELFIHEPA150 ELFIHEPA300 ELFIHEPA900

109 285 552

134 331 555

151 370 588

13,1 11,7 7,7

105x505x500 160x510x510 220x565x615 

6,9 12 15,4 

Legs for freestanding Carbon filter Carbon filter

7332857000579 7332857000708 7332857000586

For ELFI-150

Set of 2 pcs.

EAN 7332857000753

24 tuntia vuorokaudessa 
vuoden jokaisena päivänä 
käytettävän Wood’s-ilman-
puhdistimen energiankulutus 
on vain 26 kWh vuodessa. Se 
on neljä kertaa vähemmän 
kuin saman verran käytetyn 
energialampun kulutus.

Laite toimii tehok-
kaimmin suositellulla 
toiminta-alueella.

ILMANPUHDISTIMET

Maxi. Työskentely ala m2

Käyttöaluesuositus m2

Ilmavirta m³/t

Virrankulutus W

Äänen taso dB

Puhdistus tutkinto

Jännite

Vaiheet

Suodattimet

Korvaava suodatin

CADR savu

CADR pöly

CADR siitepöly 

CADR / Watt

Mitat mm

Paino kg

Tarvikkeet

EAN ei.

ELFI-150 JALAT
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ART: ELFI-HEPA150 ELFI-HEPA300 ELFI-HEPA900 ELFI-Kulfilter300P ELFI-Kulfilter300G ELFI-Kulfilter900

For ELFI-150 ELFI-300 ELFI-900 ELFI-300 130g ELFI-300 650g ELFI-900

Type 1 x Active ION HEPA 1 x Active ION HEPA 2 x Active ION HEPA 1 x Carbon filter 1 x Carbon granules 2 x Carbon filter

EAN 7332857000395 7332857000715 7332857000722 7332857000234 7332857200061 7332857000388

Suodattimia, 
joiden painehä-
viö on mahdol-
lisimman pieni
Wood’s-ilmanpuhdistinten erinomainen 
puhdistusteho, alhainen virrankulutus ja 
alhainen melutaso perustuvat Wood’sin 
Active ION HEPA -suodattimeen. 
Wood’sin Active ION HEPA-suodatin 

poistaa 99,98 % kaikista haitallisista 
hiukkasista kokoon 0,0003 mm asti. 
Koko on 50 kertaa pienempi kuin 
bakteeri. Sisältyy kaikkiin Wood’sin 
ilmanpuhdistimiin. Kun ilmanpuhdistin 
rekisteröidään ja suodatin vaihdetaan 
vähintään kerran vuodessa, takuuaika 
nousee 10 vuoteen. Lue lisää osoitteesta 
woodsdanmark.dk

Hiilisuodattimet 
poistavat hajuja 
ja kaasuja
Wood’s Chem Control -hiilisuodattimet 
valmistetaan Saksassa laadukkaasta 
puuhiilestä. Chem Control -hiilisuodatti-
milla voidaan poistaa savua, kaasuja ja 
hajuja sisäilmasta. Wood’sin hiilisuodat-
timet ovat erittäin tiheärakenteista hiiltä 
ja suodattavat ilmaa pitkään, luotetta-
vasti ja erittäin tehokkaasti.

Wood’s Chem Control -hiilisuodattimia 
on saatavana erikokoisilla aktiivihiilipa-

noksilla (suurempi määrä aktiivihiiltä 
merkitsee pidempää käyttöikää). Saata-
vana malleihin ELFI 300 ja ELFI 900.
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All-in-one-il-
manpuhdistimet 
ja kosteuden-
poistajat pitävän 
ilman mahdolli-
simman hyvänä
Uuden AD-sarjan kaksi mallia ovat 
kuivauskapasiteetiltaan jopa parempia 
kuin MRD-sarjan kaksi suurinta mallia. 
Samalla ne ovat tehokkaita ilmanpuhdis-
timia, joiden puhdistusaste on 99.98 %.

Patentoidun, Ruotsissa valmistettavan 
Active ION HEPA -suoda-
tusjärjestelmän an-
siosta Wood’sin 

AD-sarjan ilmanpuhdistimet puhdistavat 
ilman energiankulutus- ja äänitasovaati-
muksia heikentämättä.

AD-sarjan laitteissa on ilmanlaatumittari, 
joka mittaa ilman hiukkas- ja kosteuspi-
toisuuden. Kone toimii vain tarvittaessa, 
ja siksi sen energiankulutus on mahdol-
lisimman alhainen. 

Toinen suuri etu on, että koneen voi 
asettaa suorittamaan sekä kosteuden-
poistoa että puhdistusta, tai pelkkää 
puhdistusta. Ilmanpuhdistuksessa 
käytössä on viisi puhallinasetusta, ja 
pelkällä ilmanpuhdistuksella AD on 
erittäin hiljainen, koska sen kulutus on 
silloin vain 5.5-44 W. 

U U T I S E T
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AD20 AD30

80 100 

2-60 2-80 

100 - 250 100 - 250 

45 - 350 45 - 350 

13 16

20 23

250 540 W (ca. 13 kWt/d)

310 700 W (ca. 17 kWt/d)

5,5 - 44 W 5,5 - 44 W

+10 - +32 +10 - +35 

4 4 

Yes Yes

4 / 5 4 / 5

99,98% 99,98%

300 300 

ca 48 - 53 ca 48 - 53 

Pre-filter + Active ION HEPA filter Pre-filter + Active ION HEPA filter

R134A R410A

IP21 (X1) IP21 (X1)

343x300x617 343x300x617 

16 16 

7332857500062 7332857500079

Active ION 
HEPA -suoda-

tin on helposti 
käsiteltävissä ja 

yksinkertainen 
vaihtaa. Laajennettua 

kuuden vuoden takuuta 
varten kone on rekisteröitävä 

osoitteessa woodsdanmark.dk 
ja suodatin on vaihdettava kerran 

vuodessa (suodattimien ostokuitit 
on esitettävä takuuvaatimusten 
yhteydessä). Laite toimii tehokkaimmin suositellulla toiminta-alueella.

 HYBRIDI
Maxi. Työskentely ala m2

Käyttöaluesuositus m2 

Ilmavirran vaihe kuivaus

Ilmavirran vaihe ilma puhdistus

Kuivaus 20ºC & 70% RF l/d

Kuivaus 30ºC & 80% RF l/d

Vaikutus 20ºC & 70% RF 

Vaikutus 30ºC & 80% RF 

Vaikutus ilma puhdistus

Työ väli lämpötila ° C

Tankin tilavuus litra

Letkuliitäntä

Askeleelta kuivaus / ilmanpuhdistus

Puhdistus tutkinto

CADR (Clean Air Delivery Rate) m3/t

Äänen taso dB

Ilmansuodatin

Jäähdytys media, freonia Ilmainen

Turvallisuus luokka

Mitat L x B x H mm

Paino kg

EAN ei.
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