KUIVAUSKAAPPI

ESTERI FÖHN 61

Ainutlaatuinen ilmankierto - kuiva ja
lämmin ilman puhalletaan vaatteiden
sekaan takaseinän aukoista.

ESTERI FÖHN 61 on kotimainen
kondensoiva kuivauskaappi, joka
soveltuu päiväkoteihin, siivouskeskuksiin, pukuhuoneisiin jne.
Hellävarainen kuivaus
Kaapissa saa kuivata erikoiskuituisia tekstiilejä (esim. Gore-Tex,
Reimatec). Lämpöpumpputoiminen
kuivaus tehdään miedossa lämpötilassa, jolloin tekstiilit säilyttävät
ominaisuutensa.
Tehokas ilmankierto
Ainutlaatuisen ilmankiertojärjestelmän ansiosta kuivaustulos on
tasainen. Kuiva ja lämmin ilma
puhalletaan kaapin takaseinän
aukoista suoraan vaatteiden
sekaan. Ilma kulkee tekstiilien
lävitse, sillä imu kondenssiyksikköön on kaapin alaosassa.
Ilmakierron ansiosta kuivaus on

nopeampaa, etenkin erikoiskuituisia
vaatteita kuivattaessa.
Monipuoliset ripustimet
Kaapissa on 18 kaksipuolista
ripustinta. Suuret tekstiilit ripustetaan molempien lankojen yli, jolloin
liepeiden väliin jää ilmatila.
Ripustimet voi kääntää alas pitkiä
tekstiilejä kuivattaessa.
Pientekstiilit ripustetaan molemmin
puolin ripustinta, jolloin ripustuspituus tuplaantuu. Oven 12 lapastelinettä soveltuvat lapasten,
sukkien, saappaiden yms.
kuivaukseen.
Säästää energiaa
Kondenssilaite on energiaa talteenottava lämpöpumppu, joka käyttää
lämmön uudestaan kuivaukseen.
Energiansäästö tavalliseen kaappiin
verrattuna on 50 %.

Kestävä ja turvallinen
Kaappi on tukevarakenteinen ja
valmistettu pulverimaalatusta
sähkösinkitystä teräksestä. Oven
lapsiturvallinen lukitus mahdollistaa
avaamisen myös sisäpuolelta.
Häiriötilanteessa CPS-järjestelmä
suojaa koneen sydäntä, kompressoria, vaurioitumiselta.
Helppo asentaa ja huoltaa
Lämpöpumpun avulla kondensoiva
kaappi ei tarvitse hormiliitäntää eikä
tehostettua ilmanvaihtoa.
Vedenpoistoliitäntä on kaapin
takana, josta poistoletkun voi johtaa
molemmille puolille kaappia.
Lisävarusteena on saatavissa
kaapin sisälle sijoitettu vedenkeräystankki sekä kondenssivesipumppu.
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1. Sähköliitäntä
2. Ajastin 0-4 h
3. Merkkilamppu-käynnissä
4. Merkkilamppu-häiriö
5. Oven kahva
6. Vedenpoistoliitäntä

Malli
Täyttömäärä
Ripustimet
- tangot
- lapastelineet
- suurin ripustuspituus
Energiankulutus/kuivaus
Sähköliitäntä
- virtalaji
- sulake
- nimellisteho
- liitäntäjohdon pituus
Poistovesiliitäntä
- halkaisija
- korkeus
- teho
Mitat
- leveys
- syvyys
- korkeus
Paino
- netto
Lisävarusteet
- vedenkeräystankki
- vedenpoistopumppu
* 4,0 kg puuvillapyykkiä (korkeateholingottu, kuivaus kaappikuivaksi)
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