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KORT TØRRETID LAVT ENERGIFORBRUG EFFEKTIV TØRRING

BESKRIVELSE FEATURES

• Tromle i rustfrit stål

• Easy-to-use microprocessor (ECT)

• Aksial luftgennemstrømning

• FiberCare Dry™  teknologi

• 210° lågeåbning, for nem påfyldning og tømning

• Intuitivt betjeningspanel

Den nye Nortec EC Hydros ST12 er en topprofessionel 

industritørretumbler, som kombinerer ny, innovativ tekno-

logi med stilrent og brugervenligt dansk design. De bedste 

materialer og komponenter er anvendt for at sikre en drift-

sikker og lang levetid. 

Kombinationen af den store tromle, med en volumen på 

hele 195 l, og en nyskabende tromleudformning effektivise-

rer tørringen samtidig med, at tøjets fibre skånes. Teknolo-

gien hedder FiberCare Dry™ og sparer både tid og energi til 

stor gavn for miljøet og vaskeriets økonomi.

Tørretumbleren passer til alt lige fra små til store vaske-

riinstallationer og er designet til at matche den tilsvarende 

vaskemaskine, EC Hydros SW, både i størrelse og udseende. 

På den måde sikres ensartede og rene linjer i vaskeriet.

Betjeningspanelet er opbygget i et logisk og intuitivt de-

sign, enkelt og stilrent. Det giver både overskuelighed og 

brugervenlig betjening. 

 

TØRRETUMBLER

Betjeningspanelet er opbygget enkelt og stilrent, 
med få farver, tekster og symbolergiver. hvilket 
skaber overskuelighed ved betjening af maskinen.

LOGISK OG INTUITIV
BETJENING

Senso.dry® er intelligent overvågning, af tørringen. 
Den fuldelektroniske fugtstyring giver mulighed 
for at tørre tøjet lige præcis, som du ønsker det.

INTELLIGENT FUGT- 
STYRING MED SENSO.DRY®

Kombinationen af en ekstra stor tromle med helt 
unik udformning effektiviserer tørringsprocessen 
og forbedrer den aksiale luftgennemstrømning. 

FIBERCARE DRY™  
TEKNOLOGI

• Opvarmning fra 6 kW til 12 kW

• Senso.dry® teknologi, for styring af temperatur og tørhedsgrad

• Reverserende tromle

• Venstrehængt låge

• Sokkel for optimal indfyldningshøjde

OPTIONS
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TEKNISKE DATA FOR  EC HYDROS ST12
Kapacitet Kapacitet, tørt tøj 12 kg

Tromle Tromlevolumen 195 L

Tromledimension Ø x d 670 mm

Udførelse Rustfrit stål

Kabinet Udførelse Rustfrit stål

Lågeåbning Diameter 500 mm

Indfyldningshøjde (underkant lågeåbning) 330 mm

Opvarmning El 6 kW

9 kW

12 kW

El-tilslutning og Sikringsstørrelse Frekvens 50 Hz

60 Hz

Elopvarmet 3x380-415V +N +

6 kW 13 A

9 kW 16 A

12 kW 20 A

Elopvarmet 3x380-415V -N +

6 kW 13 A

9 kW 16 A

12 kW 20 A

Elopvarmet 3x220-240V -N +

6 kW 25 A

9 kW 32 A

12 kW 40 A

Motor Ventilationsmotor 0,25 kW

Drivmotor 0,25 kW

Aftrækstilslutning Diameter 150 mm

Luftmængde (ved 50 Hz) 300 m3/t

Max statisk modtryk (ved 50 Hz) 200 Pa

Lydniveau Lydniveau ved max. Belastning 55 dB

Betaling Forberedt til betaling på eksternt  
betalingssystem Ja

Styring Microprocessor EasyControl

Max. antal programkombinationer 45 stk.

Vægt Netto 125 kg

Dimensioner HxBxD 1150x710x945 mm

Transportdata Vægt brutto 135 kg

Volume 0,91 m3

HxBxD 1253x752x970

Levetid 30.000 timer

Standard Option


