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ren kvalitet i anvendelse

Tørreskab FC 20

Specialtørreskab til branddragter

Dette specialskab er udviklet og designet til tørring af branddragter 
og beskyttelsesdragter. Tørringen foregår helt uden mekanisk be-
arbejdning og giver derfor en fantastisk skånsom tørring, der for-
længer levetiden betragteligt for lynlåse og reflekser. Hver tørring 
genaktiverer og hærder desuden imprægneringen. Kapaciteten er 
på 20 kg. som cirka svarer til 6 komplette udrykningssæt.   

Specialfremstillet bøjler sørger for at tøjet tørres både in-
defra og udefra. Dette system betyder, at dragterne tørres 
meget hurtigt samtidig med, at de udsættes for minimalt 
slid. Til FC 20 tørreskabet fås desuden specialbøjler, som 
gør det muligt at tørre støvler og handsker mv.

Nortec er profesionelle vaskeriløsninger, an-
erkendt for sin høje kvalitet i produkter, design 
og vaskeresultater. Miljøvenlige, fleksible og 
opdaterbare vaskeprogrammer kan kombine-
res med førende bruger- og betalingssystemer 
samt markedets bedste garantier, finansierings- 
og serviceløsninger.
Værdiskabende helhedsløsninger, som vi 
garanterer er – ren kvalitet i anvendelse!



Egenskaber og fordele:

Fire tørreprogrammer: Tre automatiske pro-
grammer og et tidsstyret, der alle specifikt kan 
indstilles til tørring af bestemte beklædnings-
genstande.

Humidity Tracking System (HTS) som er et sy-
stem, der hvert sekund måler fugtigheden i tø-
jet for præcist at kunne afgøre, hvornår tøjet er 
tørt. HTS princippet sikrer en energieffektiv og 
miljøvenlig tørring. 

Stor kapacitet på 20 kilo, giver mulighed for 
at tørre hvad der svarer til 6 komplette udryk-
ningssæt på en gang.

Hurtig og effektiv tørring med specialfrem-
stillede bøjler der tørrer tøjet både indefra og 
udefra. 

Forlængelse af tøjets levetid og funktionalitet 
idet tørringen er ekstrem skånsom, fordi den 
foregår helt uden mekanisk bearbejdning.

Avanceret tørresystem sørger for hærdning af 
imprægneringen. 

Belysning inde i skabet, aftagelige bøjler, 190° 
åbning af dørene samt cool down til rumtem-
peratur efter endt tørring, giver behagelige ar-
bejdsforhold. 

Toppen kan demonteres for nem installation og 
service. 

Fejlkoder og diagnostik forenkler fejlsøgning. 
Servicemenu med mulighed for at tilpasse ska-
bets funktioner.

Dobbelt overophedningssikring – både elek-
tronisk og elektromekanisk for øget sikkerhed.

Optioner:
Dørmonteret ramme med 
kroge til ophængning af 
”almindeligt” tøj. 

Bøjler til handsker og 
støvler. Varm luft blæses 
ind i hver enkel støvle 
(max 2 par) eller handske 
(max 4 par).

Nortec System A/S

VEST
Ellehammersvej 16

7100 Vejle

ØST
Arnold Nielsens Blvd. 68C

2650 Hvidovre

Tlf. 70 256 256
www.nortec.dk

tekniske data>

*  Tryktab modsvarer 140 meter lige aftræksrør med diameter på 160 mm
** Gælder 6 stk. komplette udrykningssæt med membran (tørvægt 20 kg) 
 med 50% restfugtighed efter vask, tørret til 4% restfugtighed. 
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Model ProLine FC 20

Produktnummer 10206001

Kapacitet 20 kg

Kapacitet, komplet udrykningssæt 6 stk

Tørretid 175 min**

Varmeeffekt 12 kW

Luftmængde, max 600 m3/time

Total effekt 12,45 kW

Energiforbrug 0,98 kWh**

Eltilslutning

Tilslutning 3F-N+J, 400 V, 50 Hz

Sikring 20 A

Total effekt 12,45 kW

Varmelegemer 12 kW

Lufttilslutning

Aftræk Ø 160 mm

Anbefalet luftflow 300 m3/time

Anbefalet max tryktab 210 Pa*

Lydniveau 65 dB(A)

Transportdata

Netto vægt 200 kg

Emballage 40 kg

Vægt ved standardemballering 204 kg

Volume ved standardemballering 1,76 m3

Dimensioner

Bredde 1800 mm

Dybde 800 mm

Højde, udvendig 1752 mm

Højde, indvendig 1955 mm


