
 
Arctus Arida Pro S8 

 
 
Bättre än traditionella avfuktare 
 
Kapaciteten hos sorptionsavfuktare är betydligt bättre än traditionella avfuktare med 
kompressorteknik vid låga temperaturer. Vid temperaturer som understiger 17-18 grader är 
Arctus Arida Pro S8 överlägsen kompressoravfuktare. 
 

 



 
Otroligt tyst 
Tack vare dess låga ljudnivå passar Arctus Arida Pro S8 även in i bostadsområden utan att störa 
någon. 
 

Kompakt 
Arctus Arida Pro S8 är en liten maskin som inte tar mycket plats (200mm x 200m x 200mm), 
vilket gör den mångsidig och lättanvändbar. Arctus Arida Pro S8 är en av dom allra minsta 
sorptionsavfuktarna som går att hitta. 
 

Filtret är lättillgängligt 
Det är väldigt enkelt att rengöra luftfiltret, något som är väldigt viktigt då det både förbättrar 
prestandan och förlänger livslängden. Dammfiltret är också enkelt att rengöra då det simpelt 
avlägsnas med två låsklämmor. Du behöver inga verktyg. 

 

 
 

Enkel att installera 
Arctus Arida Pro S8 är enkel att montera på en hylla eller på golvet, alternativt upp och ner i taket 
eller på väggen. Den väger enbart 5kg, och har fyra fötter som kan svängas i sidled, med hål för 
fastskruvning. 
 

Hygrostaten är inbyggd 
Själva syftet med avfuktning är förstås att ta bort fukt, men det är viktigt att det inte blir för torrt. 
Du kan själv bestämma hur torrt du vill ha det och Arctus Arida Pro S8 anpassar sig efter det. 
Denna sorptionsavfuktare stänger av sig tillfälligt för att hålla fukten på precis rätt nivå. Utöver det 



kan du med Arctus Arida Pro S8 även bestämma själv om du vill att fläkten ska fortsätta gå eller 
inte medan den är avstängd för att behålla luftcirkulationen. 
 

Extern hygrostat 
Du kan även lägga till en extern hygrostat om du vill ha en till, utöver den inbyggda. Detta är 
användbart om du till exempel vill se värdera någon annan stans än vart avfuktaren är placerad. 
 
 

Anslut enkelt luftslang 
Arctus Arida Pro S8 kan anslutas med en 125mm luftslang. Det betyder att den kan suga ut luften 
någon annanstans ifrån än där den är placerad. Genom att göra det kan man skapa luftcirkulation 
vilket kan vara användbart i bland annat vindsutrymmen. Den torra luften släpps ut där maskinen 
står. 
 
 

Sug ut den våta luften ur rummet 
Genom ett 41 mm stort munstycke så blåser Arctus Arida Pro S8 ut den fuktiga luften med ett 
dräneringsrör eller en slang, som du leder ut genom en ventil eller ett hål i väggen. Detta är bra 
för det innebär att man inte behöver tömma någon vattentank eller leda ut vattnet till ett avlopp. 
Detta passar perfekt till utrymmen där man ofta inte har uppsikt, så som garage, förråd, 
vindsutrymmen och krypgrunder. 
 
 

230 eller 12 Volt 
Arctus Arida Pro S8 anluts till ett jordat strömuttag på 22V/50Hz, och kommer med en sladd på 5 
meter. Dessutom kan Arctus Arida Pro S8 användas med en strömväxlare i en husvagn, båt eller 
husbil med 12Volt/230V och 350 watt. 
 
 

Startar om automatiskt 
Om det skulle ske ett strömavbrott så kommer Arctus Arida Pro S8 att starta om sig och fungera 
som vanligt igen när strömmen är tillbaka. 
 
 

Utomordentlig konstruktion 
Arctus Arida Pro S8 är byggd i ett metallchassi som är väldigt starkt. Dessutom är 
strömförsörjningen, anslutningspunkterna och kontrollpanelen bra skyddade. 
 
 

Bra säkerhet 
Du behöver aldrig öppna upp Arctus Arida Pro S8 eftersom allting finns på utsidan, vilket också 
innebär att det är en väldigt barnsäker produkt. 

 

  

 

 

 



Specifikation 

Modell 
Arida Pro S8 

Kapacitet vattentank 
8 L 

Maximalt luftflöde 
90 m3/h 

IP klass 
IP24 

Kapacitet (vid 35℃ och 90%RH) 
8 L / dygn 

Höjd 
20cm 

Bredd 
20cm 

Djup 
20cm 

Vikt 
4,8kg 

Filter 
Ja 

Arbetstemperatur 
Alla 

Ljudnivå 
40 dB(A) 

Garanti 
2 år 

 


