Professionell tvätt
Professionell
Torkskåp tvätt
Torkskåp
TORKSKÅP FÖR laRmSTäll
Torkskåp
speciellt FÖR
utvecklat
för brandstationer
TORKSKÅP
laRmSTäll

samt för
andra industrier i behov av att torka grova och tunga plagg.
Torkskåp speciellt utvecklat för brandstationer samt för
Torkar effektivt och skonsamt, utan mekanisk bearbetning
andra industrier i behov av att torka grova och tunga plagg.
vilket förlänger livslängden på dragkedjor och reflexer. HärTorkar effektivt och skonsamt, utan mekanisk bearbetning
dar och reaktiverar impregneringen. Med kapacitet för sex
vilket förlänger livslängden på dragkedjor och reflexer. Härkompletta larmställ.
dar och reaktiverar impregneringen. Med kapacitet för sex
kompletta larmställ.
FC 18 Firedryer torkar

Humidity Tracking System (HTS) som anpassar torktiden
Utrustat med vårt högteknologiska fuktstyrningssystem,
automatiskt. HTS samt undertrycksprincipen (som minimeHumidity Tracking System (HTS) som anpassar torktiden
rar utströmning av varmluft) ger en energisnål och miljövänlig
automatiskt. HTS samt undertrycksprincipen (som minimetorkning.
rar utströmning av varmluft) ger en energisnål och miljövänlig
torkning.
I automatiskt läge kör skåpet 30 min reaktivering efter att
plaggen torkats. Övertorkningen återställer långtidsimpregneI automatiskt läge kör skåpet 30 min reaktivering efter att
ringen samt härdar ny impregnering efter tvätt.
plaggen torkats. Övertorkningen återställer långtidsimpregneringen samt härdar ny impregnering efter tvätt.
Tre manuella program med valfri torktid (40, 60 eller 80 grader),
samt specialanpassade automatiska torkprogram för larmställ
Tre manuella program med valfri torktid (40, 60 eller 80 grader),
av både membran- och vaddtyp. Med automatprogram för
samt specialanpassade automatiska torkprogram för larmställ
övriga plagg som stationskläder etc. Levereras i byggsats.
av både membran- och vaddtyp. Med automatprogram för
övriga plagg som stationskläder etc. Levereras i byggsats.
Programmen är framtagna i nära samarbete med Procurator
Textiles (Brage® larmställ) för att möta de krav som ställs vid
Programmen är framtagna i nära samarbete med Procurator
torkning av brandkläder.
Textiles (Brage® larmställ) för att möta de krav som ställs vid
torkning av brandkläder.

Standard
•Standard
Kapacitet 20 kg eller 6 st larmställ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Torkprocessen härdar impregneringen
Kapacitet 20 kg eller 6 st larmställ
Löstagbara galgar för enklare hantering
Torkprocessen härdar impregneringen
Dörrarna kan öppnas 190°
Löstagbara galgar för enklare hantering
Infälld belysning
Dörrarna kan öppnas 190°
Dubbelt överhettningsskydd
Infälld belysning
Toppen är avtagbar för enklare installation och service
Dubbelt överhettningsskydd
Felkoder och testprogram förenklar felsökning
Toppen är avtagbar för enklare installation och service
Servicemeny med möjlighet att anpassa skåpets funktioner
Felkoder och testprogram förenklar felsökning
Språkval (svenska, engelska, franska)
Servicemeny med möjlighet att anpassa skåpets funktioner
Levereras i byggsats och monteras på plats
Språkval (svenska, engelska, franska)
Levereras i byggsats och monteras på plats

AB Podab
miljöDIPLOMERAD
AB Podab
av Miljöförvaltningen i Göteborg
miljöDIPLOMERAD
av Miljöförvaltningen i Göteborg

Elektronisk display visar
information under hela
torkprocessen.
Elektronisk display visar
information under hela
torkprocessen.

Huvuddata
Huvuddata

FC 18

Lastkapacitet, kompletta larmställ, st

FC618

Elementeffekt,
kW
Lastkapacitet, kompletta
larmställ, st
Totaleffekt, kW
Elementeffekt, kW
Art nr
Totaleffekt, kW

12,0
6
12,45
12,0
131027
12,45

Art nr

131027

Tillval
Tillval

Hängare
Hängare i kvartsgrått för stövlar resp. handskar.
Hängare
Varm luft blåses via hängaren in i stövlarna
Hängare i kvartsgrått för stövlar resp. handskar.
(max 2 par) eller handskarna (max 4 par).
Varm luft blåses via hängaren in i stövlarna
För stövlarna, Art nr 131009
(max 2 par) eller handskarna (max 4 par).
För handskarna, Art nr 131008
För stövlarna, Art nr 131009
För handskarna, Art nr 131008

Garanti
1
års heltäckande garanti ingår alltid i maskinköp.
Garanti
Se Podabs Garantibestämmelser.
1 års heltäckande garanti ingår alltid i maskinköp.
Se Podabs Garantibestämmelser.

FIREDRYER
FIREDRYERFC
FC1818

plaggen både från utsidan
FC 18 Firedryer torkar
och från insidan (varm luft
plaggen både från utsidan
leds in via galgarna). Den
och från insidan (varm luft
effektiva torkprocessen
leds in via galgarna). Den
gör att larmställ av memeffektiva torkprocessen
bran och vadd torkar mycket snabbare.
gör att larmställ av membran
och
vadd
torkar
mycket
snabbare.
Utrustat med vårt högteknologiska fuktstyrningssystem,

Tekniska data
FC 18
Elanslutningar
Elanslutning
Säkring, A
Totaleffekt, kW
Värmeeffekt, kW

900

790

160
600

68
R7

Luftanslutningar
Evakueringsansl, ø mm
Evakuerad luft, m³/h

250

3~N, 400 V, 50 Hz
20
12,45
12

Vikt
Netto, kg

200

Emballage, kg
Skeppningsdata netto, kg
Fraktvolym m³

40
240
1,76

Hängare för handskar

131008

Mått i mm
Bredd
Djup
Höjd, inner
Höjd, ytter

200

141018
131009

800

1955

1800
800
1752
1955

800

200

1800

1955

FIREDRYER FC 18

1800

Tillbehör
Luftmixdon 2 vent., 160 mm
Hängare för stövlar
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