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MINDRE VEDLIGEHOLDELSE 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

• Nem adgang til varmepumpeenhed fra fronten

• Trippel-filtersystem

EC Hydros ST12 HP er en miljøvenlig og energibesparende 

industritørretumbler, med indbygget varmepumpe. 

Varmepumpen er placeret i soklen, for simpel og hurtig 

adgang. Det lukkede varmepumpe-system affugter og 

tørrer luften, som herefter genanvendes og sendes tilbage 

i tromlen. Den tørre returluft medvirker, at tøjet kan tørres 

ved lavere temperatur, hvilket skåner tøjets fibre.

Tørringen effektiviseres yderligere gennem FiberCare Dry™ 

teknologien, som er kombinationen af en stor tromle, på 

hele 195 L og en nyskabende tromleudformning.

EC Hydros ST12 HP er bygget af robuste materialer, og 

konstrueret til 30.000 timers pålidelig drift. Betjenings-

panelet er opbygget i et logisk og intuitivt design, enkelt 

og stilrent. Det giver både overskuelighed og brugervenlig 

betjening. Et effektivt trippel-filtersystem opsamler alle 

støvpartikler og er placeret let tilgængeligt, så maskinen er 

nem at vedligeholde. 

TØRRETUMBLER

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

LOGISK OG INTUITIV
BETJENING

Varmepumpen kan nå en temperatur på 70 grader 
og kræver minimal energi. Den er placeret strate-
gisk i soklen, for nem og hurtig håndtering.

ENERGISPARENDE
VARMEPUMPESYSTEM

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

FIBERCARE DRY™  
TEKNOLOGI

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

• Reverserende tromle

• Venstrehængt låge

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

Tromle Tromlevolumen 195 L

Tromledimension Ø x d 670 mm

Udførelse Rustfrit stål

Kabinet Udførelse Antracitgrå skinplate

Lågeåbning Diameter 500 mm

Indfyldningshøjde (underkant lågeåbning) 840 mm

Opvarmning Varmepumpe 1,5 kW

El-tilslutning og Sikringsstørrelse Frekvens 50 Hz

Eltilslutning 3x380-415V +N +

2 kW 10 A

Motor Ventilationsmotor 0,17 kW

Drivmotor 0,25 kW

Afløbstilslutning Diameter 16 mm + ¾”

Vandtilslutning Indløbsventil ¾”

Vandtryk 1-8 bar

Anbefalet vandtryk 3-5 bar

Lydniveau Lydniveau ved max. Belastning 54 dB

Betaling Forberedt til betaling på eksternt  
betalingssystem Ja

Styring Microprocessor EasyControl

Vægt Netto 193 kg

Dimensioner HxBxD 1725x710x925 mm

Transportdata Vægt brutto 208 kg

Volume 1,32 m3

HxBxD 1815x752x970

Levetid 30.000 timer


