
Bygg-
avfuktere

Luftavfuktning - 
effektivt og energivennlig
El-Bjørn produserer effektive og energivennlige byggavfuktere for ulike 

formål, dette er et resultat av mer enn 20 års erfaring fra bransjen. 

Konstruksjonen er vel utprøvd og pålitelig. 

Avfuktning er en energisparende metode, sammenlignet med oppvarming 

og ventilasjon av fukt og varme. I en byggavfukter får du tilbakeført det 

meste av energien i form av varme, og metoden fungerer i likhet med et 

varmepumpesystem. 

* Nå gir vi fagmannen 5 års garanti 
ved kjøp av nye produkter.

 



Avfuktning er en energivennlig metode, 
sammenlignet med oppvarming og ventilasjon av fukt. 
I en kondensavfukter får du tilbakeført all tilført energi, 

samt kondensatorvarmen fra kjølekretsen. 
Dette fungerer nesten som en varmepumpe.

 
Ettersom den samme luften sirkulerer kontinuerlig 
er metoden enkel å styre og svært energivennlig. 

Konstruksjonen på avfukterne er utviklet i samarbeid med profesjonelle brukere 
innenfor bygg- og utleiesektoren.

	 •	 Kondensavfuktning	er	en	energisparende	metode	for	avfuktning,	
  da det meste av energien reproduseres i varme.
	 •		 Velutprøvd	konstruksjon	og	svært	driftssikker.
	 •		 Enkel	å	vedlikeholde.
	 •		 Varmgassavriming	for	høy	avfuktningskapasitet	
  selv ved lave temperaturområder



Med
slangetilkobling

A 125BT 

- Kondensavfuktning er en energivennlig metode for avfuktning, 
 da det meste av energien reproduseres i varme
- Konstruksjonen er vel utprøvd og svært driftssikker
- Fordampere med lameller
- Egnet for rom på opp til 425m3

- Vannet ledes bort via tilkoblingen, med en slange
- Enkel å vedlikeholde
- Varmgassavriming for høy avfuktningskapasitet 
 selv ved lave temperaturområder

A 75BT 

- Kondensavfuktning er en energivennlig metode for avfuktning,
 da det meste av energien reproduseres i varme
- Konstruksjonen er vel utprøvd og svært driftssikker
- Enkel å vedlikeholde
- Varmgassavriming for høy avfuktningskapasitet 
 selv ved lave temperaturområder
- Rørfordampere
- Egnet for rom på opp til 350m3

- Vannet ledes bort via tilkoblingen, med en slange

A 60BTB

- Kondensavfuktning er en energivennlig metode for avfuktning,
 da det meste av energien reproduseres i varme
- Konstruksjonen er vel utprøvd og svært driftssikker
- Enkel å vedlikeholde
- Varmgassavriming for høy avfuktningskapasitet selv ved lave temperaturområder
- Rørfordampere
- Oppheng for skjøteledning som standard
- Utstyrt med 2 stk hjul samt bøye
- Vannet samles i en tank, med flotørstopp, eller ledes bort med en slange

A 60BT

- Kondensavfuktning er en energivennlig metode for avfuktning
 da det meste av energien reproduseres i varme
- Konstruksjonen er vel utprøvd og svært driftssikker
- Enkel å vedlikeholde
- Varmgassavriming for høy avfuktningskapasitet 
 selv ved lave temperaturområder
- Rørfordampere
- Oppheng for skjøteledning som standard
- Kan kompletteres med 4 stk. hjul
- Vannet samles i en tank, med flotørstopp, 
 eller ledes bort med en slange

A 60BTS

- Tilkoblingsmulighet for 2 stk slanger opp til 5m, for å fordele den tørre luften 
 der det er behov
- Kondensatvannet samles i en tank, med flotørstopp, eller ledes bort med en slange
- Kondensatpumpe som pumper bort kondensatvannet opp til en pumpehøyde på 3,6m  
 (gjelder kun for A 60BTS VP og A 60BTS VDP)
- Utstyrt med driftidsmåler (gjelder kun for A 60BTS VD og A 60BTS VDP)
- Avfukteren er utstyrt med tilsatsvarme på 1330 W
- Foldbare håndtak som gjør den enkel å stable
- Utstyrt med 6m lang tilkoblingsledning samt kabelfeste

Byggavfuktere



Servicevennlig konstruksjon. 
F.eks. all strøm samlet - 
lett tilgjengelig på et sted.

Samtlige aggregater er 
CE- og S-merkede, for din 
sikkerhet.

Store, kraftige hjul og styre-
håndtak muliggjør forflytning 
i trapper og på ujevne 
underlag. Håndtaket er robust 
og kan løftes med kran.

Slangetilkobling med 
trykksterk vifte (A 60BTS).

Stablebar (A 60BTS). Kondensatpumpe med maks 
pumpehøyde på 3,6m.
Kan fås med pumpehøyde på 
5,3m. Drifttidsindikatorer 
(A 60BTS).

Type Artikkelnr. Maks 
total 
effekt

Spenning Sikring
(svak)

Luftstrøm Arbeids-
område

Kapasitet
l/døgn

Kjøle-
medie

Størrelse Vekt

W V,	Hz A m3/h C°
H

mm
B

mm
D

mm kg

A 125 BT 4930344 1560 230, 50 10 850 +8° - +35 ved 70% r.F+26°
ca 55 l/døgn R 407 c 980 630 530 49

A 75 BT 4930343 775 230, 50 10 700 +8° - +35 ved 70% r.F+26°
ca 27 l/døgn R 134 a 980 570 500 42

A 60 BTB 4930338 640 230, 50 10 500 +8° - +35 ved 70% r.F+26°
ca 16 l/døgn R 134 a 980 507 500 30

A 60 BT 4930337 640 230, 50 10 500 +8° - +35 ved 70% r.F+26°
ca 16 l/døgn R 134 a 590 350 390 26

A	60	BTS	VDP F156008 2135 230, 50 10 600 +8° - +35 ved 70% r.F+26°
ca 16 l/døgn R 134 a 990 505 490 41

A	60BTS	V	 E87 450 09 Tilsatsvarme

A	60BTS	VD F156006 Tilsatsvarme, driftstidsmålere

A	60BTS	VP E87 450 08 Tilsatsvarme, kondensatpumpe

Tillbehør E87 460 15 Hygrostatboks	EB	tilkoblingsklar

Tillbehør E87 450 49 Hjulsatser	passer	A	60	BT,	TF	15	og	TF	9

IP	X4-,	CE-	og	Semko-godkjent.	CB	testsertifikat.	Forbeholder	rett	til	konstruksjonsendringer.				
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Byggstrøm AS 

Tlf.: +47 67 17 58 70

E-post: firmapost@elbjorn.no 

www.elbjorn.no


