
Meaco MEG-DD8L / Meaco MEG-DD8L Junior Desumidificador 
Dessecante A próxima geração de desumidificadores 
dessecantes inteligentes

“  Eu nunca soube que havia tanta água na minha casa! 
Em poucas horas é retirada bastante água do ar e 
agora não tenho nenhuma condensação. Também 
aquece o ar e torna a minha casa aconchegante e 
acolhedora.

Testemunho de cliente retirado do site Meaco

A versão atual da série Meaco MEG-DD8L representa 8 anos de 
desenvolvimento e a melhor tecnologia de desumidificação 
doméstica disponível nos dias de hoje. Nós usámos toda a nossa 
experiência e, não menos importante, escutámos os nossos 
clientes, redefinindo o que já era um desumidificador de topo.

Menor consumo de energia em até 80%

A série Meaco MEG-DD8L representa a melhor solução entre 
economia de energia e desumidificação precisa. Quando a 
humidade relativa pretendida é atingida, o seu ventilador 
começa a trabalhar por 5 minutos, para verificar se tudo está 
ok e, em seguida, desliga-se para poupar energia. Trinta minutos 
depois, este volta a funcionar e verifica o ar novamente por mais 5 
minutos. Se a humidade relativa tiver aumentado acima do 
pretendido, inicia-se a desumidificação novamente. Se a humidade 
relativa estiver ok, o equipamento desliga-se por mais 30 
minutos. Numa casa, barco, caravana ou garagem, bem vedados, 
isto significa que o ventilador funciona apenas 10 minutos em cada 
hora, usando apenas 1/6 da energia de outros desumidificadores 
deste tipo.

O equilíbrio perfeito entre proteger o seu ambiente e manter os 
custos no mínimo. 

Esta lógica de controlo exclusiva da Meaco está disponível no 
Meaco 20L, Meaco MEG-DD8L e Meaco MEG-DD8L Junior. 
Apenas a Meaco desenvolve desumidificadores dessecantes 
com este tipo de performance. 

O Meaco MEG-DD8L e MEG-DD8L Junior são os nossos 
desumidificadores mais vendidos porque são ótimos para 
apartamentos - ajudam a secar roupa, muito leves e silenciosos. 
Como um dessecante, não importa as baixas temperaturas, o que 
significa que é perfeito para cuidar de caravanas, barcos, 
garagens, carros clássicos, casas de férias e oficinas durante o 
inverno. Os proprietários de barcos apreciarão a falta de rodízios 
para que ele não role a bordo. Estas aplicações geralmente 
requerem drenagem contínua para que o tanque não precise 
ser esvaziado. O desumidificador vem com uma mangueira na caixa. 
Se a energia falhar, quando o desumidificador voltar a funcionar, 
começará novamente no modo em que o deixou. Um aspeto que os 
nossos clientes consideram muito importante é que o desumidificador

permite selecionar uma velocidade silenciosa da ventoinha, 
independentemente da humidade relativa que se pretende

atingir. Isso garante que o desumidificador permaneça em modo 
silencioso sempre que quiser, o que é ideal para o funcionamento 
durante a noite.

Finalmente, o desumidificador desliga-se quando o tanque estiver 
cheio e o próprio tanque possui uma tampa à prova de respingos para 
garantir que nenhuma gota seja dividida à medida que derrama a 
água.

A única diferença entre o MEG-DD8L e o DD8L Junior é que o MEG-
DD8L possui um filtro nano antibacteriano e um ionizador para ajudar a 
manter o ar limpo, especialmente importante para quem sofre de 
alergias. Estamos orgulhosos do Meaco MEG-DD8L e representa mais 
de 20 anos a ouvir os nossos clientes e 8 anos de 
desenvolvimento de desumidificadores dessecantes para o mercado do 
Reino Unido.

4 Até 80% na redução de consumo de energia
4 Controlos inteligentes para poupança de energia
4 8 litros de capacidade em qualquer temperatura
4 Perfeito para aplicações a baixa temperatura
4 Filtro nano antibacteriano (apenas MEG-DD8L)
4 Ionizador para ajudar a limpar o ar (apenas MEG-

DD8L)

4 Drenagem contínua e auto reinício
4 Painel de controlo simples e prático
4 Tanque tapado
4 Apenas 39 decibéis em modo baixo
4 Aquece o ar entre 10-12°C , enquanto seca o

ambiente

“



Air treatment solutions since 1991

Se pretende mais informações sobre esta gama de produtos e quer ajuda na 
escolha do seu desumidificador, ligue-nos para o número 219 253 300.

“O MEG-DD8L provou ser muito popular entre os clientes e atinge uma classificação média de mais de 9/10 no nosso site. Eu não 
estou surpreso porque o MEG-DD8L é excelente para barcos, garagens ou caravanas, bem como para aplicações 
domésticas mais tradicionais. Eu sei, ao ouvir os clientes, que aqueles que usam o MEG-DD8L para ajudar a secar a roupa 
estão "apaixonados" pelas suas máquinas. Passei muito tempo ao longo dos últimos oito anos a desenvolver a tecnologia do 
desumidificador dessecante e estou encantado que todo esse trabalho. Resultou em desumidificadores que realmente fazem 
a diferença e são apreciados por tantas pessoas. Com a introdução dos novos modos de poupança de energia, vimos um 
aumento maciço nas vendas e esta e a introdução do modelo Junior provaram mais uma vez que a Meaco realmente entende o 
mercado de desumidificadores e está um passo à frente de outros fabricantes.

Chris Michael - Diretor e Co-Fundador da Meaco (U.K.) Mais de 20 anos de experiência em desumidificação.

Modelo Meaco MEG-DD8L Desumidificador Dessecante Meaco MEG-DD8L Junior Desumidificador Dessecante

Para casas até 4/5 quartos 4/5 quartos

Capacidade de desumidificação 8 litros/dia (a todas as temperaturas) 8 litros/dia (a todas as temperaturas)

Higróstato Sim, eletrónico Sim, eletrónico

Controlos eletrónicos Sim Sim

Filtro de Ar Sim- filtro nano antibacteriano Sim- filtro de pó standard

Ionizador Sim Não

Ventiladores Três Três

Caudal de ar (nominal) 80/100/115 m3/h 80/100/115 m3/h

Opção de drenagem contínua Sim Sim

Temporizador Até 8 horas Até 8 horas

Capacidade do Tanque 2 litros 2 litros

Nível de pressão sonora 39/43/48dBA - cada 6dBA é aproxidamente uma 
duplicação do nível de ruído

39/43/48dBA - cada 6dBA é aproxidamente 
uma duplicação do nível de ruído

Limites de funcionamento 1 – 37°C 1 – 37°C

Potência elétrica 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz

Consumo de energia 30/330/650 Watts 30/330/650 Watts

Corrente (nominal) 1.6 A 1.6 A

Tipo de compressor não disponível - Dessecante não disponível - Dessecante

Tipo de refrigerante/carga não aplicável não aplicável

Descongelação automática não aplicável não aplicável

Dimensões(L x P x A) 351 x 188 x 500mm 351 x 188 x 500mm

Peso Líquido 6.4kg 6.4kg

Peso Bruto 7.4kg 7.4kg

“



video 7"video 2"

Delegação de Lisboa 
Tel: 219 151 792 
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz 
Tel: 21 925 00 28 
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais
Rua Francisco Ribeirinho, 28
Centro  Empresaria Abrunheira – Escritório 11            
Abrunheira 2710-736 Sintra 
www.megaclima.pt

Tel:219 253 300 
        geral@megaclima.pt

30 Anos na climatização e tratamento de ar 

https://youtu.be/pi0CnVxFFyg
https://youtu.be/4v8pD_xwqp0
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