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Droogkast FC18 een droogkast met 6 hangers o.a. voor zware werkkleding
Droogkast voor zware werkkleding
De droogkast FC18 is speciaal ontwikkeld voor het
drogen van zware werkkleding.
Met een efficiënt droogsysteem en een
elektronische meting kan deze droogkast tot
maximaal 6 zware industriële pakken drogen.
Deze droogkast is speciaal ontworpen voor zware
werkkleding voor o.a. brandweer,
gemeentewerken, petrochemie, groenwerken,
vrieshuizen en alle andere bedrijven waarbij uw
buitenmedewerkers hun werkkleding snel
gedroogd willen hebben.
Het grote display geeft
d.m.v. symbolen en tekst
de informatie van het
droogproces. De
droogkast is uitgevoerd
met een dubbel
droogsysteem zodat uw
pakken zowel van binnen
als van buiten worden
gedroogd d.m.v warme
lucht dat door de speciaal
ontworpen hangers wordt
geblazen. Een perfecte
droging zonder
mechanische werking is
het resultaat. Dit zorgt
voor een langere
levensduur van uw ritsen
en reflectiemateriaal op
uw pakken.

Duidelijk display

Dubbel
droogsysteem

De droogkast is ingesteld met drie tijdgestuurde
programma’s en drie automatisch programma’s.
Het HTS systeem meet het restvochtgehalte in de
droogkast iedere seconde. Hierdoor wordt er
gecontroleerd wanneer de kleding droog is. De
automatische programma’s kunnen naar wens
worden ingesteld op normale droging, impregnatie
( extra heet) of cooldown modus. Aan het eind
wordt de temperatuur in de droogkast terug
gebracht naar kamertemperatuur. Programma’s
kunnen ook ingesteld worden voor het drogen van
andere textielsoorten en producten.

Belangrijke specificaties:









Maximaal belading 6 overalls / pakken
6 broeken en 6 jassen, 1 set per hanger
Capaciteit elektrische verwarming 12kW
Totaal vermogen 12,45kW
Bestelcode droogkast : 131027
Gedemonteerd geleverd past overal naar binnen
Optioneel leverbaar rack voor laarzen: 131009
Optioneel leverbaar rack voor handschoenen 131008

Uitrusting droogkast:
Dubbel droogsysteem
Programma’s instelbaar
Betere impregnatie door droging
Gentle droging zonder actie
Max.9 automatische programma’s

Binnen verlichting
Uitneembare hangers
Recirculatie systeem
Inhoud voor 6 pakken
Tijdprogramma’s

Optioneel leverbaar racks voor handschoenen en laarzen.
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Specificaties:
Electrische connecties:
Standaard voltage:
Fuse:
Totaal vermogen:
Verwarming

3+N+PE, 400 volt, 50Hz, *
3 x 20 Ampere
12,45 kW
12,00 kW

Aansluiting luchtafvoer:
Afvoerkanaal:
Airflow:

160mm
600m3/h

Afmetingen:
Breedte:
Diepte:
Hoogte binnenzijde kast:
Hoogte buitenzijde kast:

1800
800
1752
1955

mm
mm
mm
mm

Transport :
De kast wordt gedemonteerd geleverd in een krat:
Gewicht kast:
200 kg
Gewicht krat:
40 kg
Totaal bruto gewicht:
240 kg
Shipping volume:
1,76 m3
* Ander voltages op verzoek leverbaar
Bel Goud Laundry Solutions of email ons voor meer informatie:
info@laundrysolutions.nl of bel: 0186-576050
Let op ! indien niet op voorraad is de levertijd voor deze droogkast ongeveer 46 dagen
Specificaties kunnen ten aller tijde worden aangepast zonder voorafgaande aankondigingen

