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Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Ontvochtiger 

 
Vocht is de grootste vijand van uw woonruimtes. Maak komaf met muffe geuren, schimmelgroei, bacteriën en hout-
rot met de Sekoa van Air Naturel, de meest veelzijdige luchtontvochtiger op de markt. De Sekoa ontvochtiger werkt 
al vanaf een temperatuur van 1°C, dus ideaal voor onverwarmde ruimtes waar condensatievocht snel kan optreden 
zoals kelders, stallingen voor caravans of boten, vakantiehuisjes… Air Naturel, healthy air at home.  

 

 
 
 

Sekoa 
Advies VKP 
€ 329,99 
• 650 Watt  
• 8L/24u 
• 90 m² / 225 m³  

• 85-100-120 m³/u 

• 2 L 

• < 50 dB(A) 

• 50 x 35,1 x 18,8 cm 

• 6,4 kg 

SEKOA 
 
Artikelnummer 
117022 
 
EAN Code 
3700459000848 

Unieke productvoordelen 

- Ontvochtiger dmv dessicatie 
 

- Efficiënt bij lage temperaturen (1-35°C) 
 

- 4 instellingen 
 

- 3 snelheden 
 

- Luchtuitlaat richtbaar (tot 45°) 
 

- Ionisatie functie 
 

-Timer: 1-2-4-8 u 
 

- Auto Shut Off bij vol waterreservoir 
 

- Antistoffilter 
 

- Geïntegreerde hygrostaat (35%-70%) 
 

- Continue afvoer mogelijk 
 

- Auto Restart (na electriciteitspanne) 
 
*Ionisatie functie: De ionisatie van de zuurstof in de lucht (aanbreng van negatieve ionen) heeft een groot biologisch 
en fysiologisch belang:   
 - Energieboost en een verbeterde bloedcirculatie,   
 - Zuiverdere lucht, arm aan ziektekiemen  
 - Verwijdert toxische gassen binnenhuis   
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Technische details 

- 4 instellingen:  
     *Continu: maximale ontvochtiging 
     *Was drogen: 35% 
     *HygroSmart®: 44-55% 
     *Wijnkelder: 70% 
 Auto Restart (na electriciteitspanne) 
 Gebruik bij temperaturen tussen 1- 35°C 
 Geluidssterkte: < 50 dB(A) 
 Ontvochtiging: 8 L/dag 
 Luchtdebiet : 85-100-120 m³/u 
 Opp.: 90 m² 

- Inhoud: 2 L 

- Optie: Kalkattack 
 Kleur: wit 
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Ontvochtiger 

     

Dessicatie:  
De vochtige lucht wordt door ventilatie aangetrokken en door een absorberende gel geblazen. De 
lucht komt er droog terug uit. Het water wordt uit de gel gescheiden en afgevoerd en de gel wordt 
dmv warmte gedroogd. Deze gel dient, in tegenstelling tot niet elektrische varianten, dus niet ver-
vangen te worden.  
HygroSmart®: 
Deze functie regelt het toestel in functie van de omgevingstemperatuur voor het bereiken van de 
ideale vochtigheidsgraad, die zich situeert tussen 45 en 55%  
Negatieve ionisatie: 
Negatieve ionen zorgen voor een energietoevoer en verbeterde bloedsomloop. Dankzij de ionen 
worden vervuilde deeltjes en schadelijke stoffen in de lucht zwaarder en zakken ze, waardoor de 
lucht zuiverder is.  
Auto Restart:  
Indien het toestel onverwacht zou stilvallen, ten gevolge van bv. een stroomonderbreking, start het 
toestel terug op met behoud van de laatst gekozen functie zodra de stroomtoevoer hersteld is. Na-
dat het toestel onderbroken/afgezet werd, duurt het 3 min. voordat het toestel terug opstart.  Dit 
betreft een extra veiligheid van het toestel.  

Accessoires 

Wigo Ontkalker 
198700 

Pump it up 
117211 


