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Fisher F-DRY300AE Páramentesítő 30 liter/nap 

Müszaki adatok: 
Javasolt szobaméret: 40-55m2 (100-150m3) 
Kapacitás: 30 liter/nap (30°C 80% relatív páratartalom) 
Teljesítmény: 465W 
Áramfelvétel: 2,9A 
Légszállítás: 180/210m3/h 
Zajszint: 52/54dB(A) 
Víztartály: 3 liter 
Méret: 38,6 x 50 x 26 cm 
Súly: 15,3Kg 

3 év garancia 

 

 

A Fisher párátlanító működése, jellemzői: 

1. Kompresszoros elven vonja el a levegőből a nedvességet, párát .24 óra alatt maxi. 30 liter kivonására képes 
(fontos, hogy milyen hőmérséklet és páratartalom mellett!) 
2. Két üzemmód közül választható folyamatos üzem – ekkor a készülék addig működik míg meg nem telik a tartály 
Szabályozott üzem - ekkor a beállítható a kívánt páratartalom. Ha a készülék a kívánt szintre csökkentette a 
páratartalmat akkor energiatakarékos készenléti üzemmódra vált. Ha újra emelkedik a páraszint akkor újra bekacsol 
3. Világító fényjelzés figyelmezteti Önt a tartály telítettségére 
4. jelzőfény figyelmeztet, ha eltömődött a mosható szűrő 
5. 3 literes tartállyal rendelkezik, ha megtelt ürítse ki 
6. Folyamatos vízelvezetés is megoldható, csatlakoztathatja egyből akár lefolyóba is 
7. Magára hagyhatja a pincéjében, nyaralójában, mivel áramkimaradás esetén is újra indul 
+1 esztétikus, könnyen mozgatható kivitel 
Szárítsa meg ruháit mosás után FISHER páramentesítő által. Használjon zárt térben párakicsapatót, hogy ruhái 
illatosak maradjanak, s ne állott, kellemetlen szagúak. Festési, felújítási munkáknál segítségére lehet a FISHER 
páramentesítő, azonban a hatékony működéshez fontos, hogy a helyiségben meleg legyen. Lakásában, nyaralójában 
túl magas a páratartalom? Mérsékelje azt, használjon kompresszoros páramentesítőt! 
Szüntesse meg a magas páratartalmat, mely kedvező terep a mikroorganizmusok, penészgombák elszaporodásának. 
Ismerje meg a pára kicsapató berendezés használatának előnyeit, élvezze az optimális légkört! 
Jegyezze meg, hogy az ideális páratartalom 40-60% közötti relatív páratartalom érték. 
50% körüli értéknél jó lehet az Ön közérzete is, s többnyire ez az ideális az Önt körülvevő falaknak, bútoroknak, 
növényeknek és állatoknak is. 
Tartsa a páratartalmat az optimális 40-60% közötti szinten! 
Biztosítson otthonában optimális körülményeket, figyelje a páratartalmat. 
Magas páratartalom esetén használjon páramentesítőt, párakicsapatót. 
Szerezze meg most a Fisher párátlanító berendezést! 

A Fisher párátlanító, páramentesítő készüléket Önnek ajánljuk, ha: 

1. szeretné a már kialakult magas páratartalmat csökkenteni 
2. szeretne egy hatékony, automatikus megoldást a páramentesítésére, a pára elvonására 
3. nem elégszik meg a tablettás, granulátumos páramentesítők lassú folyamatával, alacsony hatásfokával, jobb 
hatásfokra vágyik 
4. olyan párátlanítót keres, mely áramkimaradás után is újraindul 
5. szeretné, hogy ruhái gyorsabban száradjanak, illatosak maradjanak 
6. festésnél a falak gyorsabban kiszáradjanak, jobban haladjanak a munkafolyamatok felújításnál, építkezésnél, 
festésnél 
7. olyan páramentesítőt szeretne, aminek van folyamatos vízelvezetési csatlakoztatási lehetősége. 


