Lämpöpumppu kuivausrumpu

TW 8340

Kuivausrumpu Esteri TW 8340
Lämpöpumpun avulla toimiva Esteri TW 8340
kuivausrumpu kierrättää lämmön takaisin
kuivaukseen. Energiansäästö on 60% tavalliseen
rumpuun verrattuna.
Koneessa on neljä kosteusohjattua ohjelmaa ja
aikaohjelma. Siliävät-valinnalla ohjelmat sopivat
keino- ja sekoitetekstiileille. Lisäksi koneessa on 7
erikoisohjelmaa eri pyykeille kuten frotee,
liinavaatteet, paidat ja villa.
Suuri rumpu antaa pyykille tilaa oieta, ja kierteisen
muotoiset nostimet takaavat tasaisen ilmakierron
pyykissä. Uuden teknologian ansiosta kuivausaika
vastaa pesukoneen pesuaikaa, jolloin kuivauksesta
ei tule pesulan pullonkaulaa.

Tekniset tiedot

Selkeä käyttöpaneeli ja suomenkielinen näyttö
opastavat käyttäjää. Nappia painamalla voi valita 16
muuta kieltä. Ohjelman jälkeen näyttö palaa takaisin
suomenkieliseksi.
Rummun valaistus, iso täyttöaukko (halk. 36 cm) sekä
180o aukeava täyttöluukku tekevät koneen
mukavaksi käyttää.
Lämpöpumpun automaattinen puhdistusjärjestelmä
poistaa nukan koneesta, ja siten kuivausteho pysyy
koko koneen käyttöiän erinomaisena.
Kone voidaan asentaa pieneen tilaan. Pesutorni vie
alle 1 m2 tilaa. Poistokanavaliitäntää tai tilan
ilmanvaihdon tehostamista ei tarvita.

TW 8340

Toimintatapa

Lämpöpumpun avulla
kondensoiva

Kuivausrumpu TW 8340 edut:
- 60 % energiansäästö
- Automaattinen lämpöpumpun

Kapasiteetti
– täyttömäärä
– rummun tilavuus
1)
Kulutustiedot
- kuivausaika
- energiankulutus
Sähköliitäntä
Vakioliitäntä
- virtalaji
-liitäntäjohto
- sulakkeet
- suurin nimellisteho
Alennettu liitäntäteho
- virtalaji
- liitäntäjohto
- sulakkeet
- suurin nimellisteho
Poistovesiliitäntä
- liitäntä
- max. nostokorkeus
Ulkomitat
- leveys
- syvyys
- korkeus
Paino
- nettopaino

kg
l

7,0
153

min
kWh/kg

60
0,22

puhdistusjärjestelmä
- Helppo asentaa – vain sähköja poistovesiliitäntä
- Asennettavissa pieneen tilaan,
ilmanvaihdon tehostaminen

mm²
A
kW

2N 400V 50 Hz
4 x 1,5
2 x 10
3,4

mm²
A
kW

1N 230V 50 Hz
3 x 2,5
1 x 16
3,4

Ø mm
mm

22
1000

Torniasennussarja
- kuivausrummun asentamiseksi
pesukoneen 7620/8120 päälle
torniksi

mm
mm
mm

630
840
900

Rahastin
- kolikko-, poletti- tai
puhelinrahastin

kg

90

Rahastinsarja
- rahastimen liittämiseksi koneeseen

1) ohjelma kaappikuiva, 7,0 kg pyykkierä, jäännöskosteus linkouksen jälkeen 43%

tarpeetonta

Lisävarusteet
Jalusta KRJ 8340
- nostaa koneen luukun
miellyttävälle työkorkeudelle

