
DC 4

СУШИЛЕН ШКАФ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

•  Гъвкава конструкция позволяваща 

рамената за окачване на дрехи лесно 

да се плъзгат напред или надолу

за повече пространство. 

•  Лесен за инсталация; въздуховодът 

се свързва с вентилационната  

система и влажният въздух 

се извежда извън помещението. 

•  Всички електрически елементи са  

в горната част, което го прави лесен 

за поддръжка

• Лесно сваляща се висяща система

• 3 температури; висока, нормална, ниска

• Енергийно ефективен

  поставящи се на вратата

• Таймер регулируем до 4 часа

• Защита от прегряване

• IP 24 класификация                   CE-одобрен

•  Вратата може да бъде с ляво или 

дясно отваряне

ОПЦИИ

• Кошници за поставяне на дъното
• Закачалки за малки предмети

ПАЗАРИ

Дневни центрове, Училища, Ски училища  
Производствени ф-ми, Хотели, 
Къмпинги, Сигурност.



The company Primus preserves the right to change the machines 
and the specif cation in this leaf et at any time, without prior notice. 
Details and photographs are only for information and never binding.

www.primuslaundry.com
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Oсновни спецификации DC4

Капацитет         kg/lbs     4 kg/8,8 Ibs

Капацитет на сушене                                g/min*                                                                            17

Висяща дължина м/feet     16/52,5

Време за сушене, иконом.30º C                  мин*                                                                                  180

Време за сушене, еxpress 45º C                   мин*                                                                                    120

Ефект отопление                                          kW                                                                                    1,5

Общо ефект                                                kW                                                                                1,535

Консумация енергия иконом./kg  kWh  0,5

Консумация енергия express /kg kWh   0,6

* Отнася се за текстил обработен с висока центрофуга.

Техническа спецификация        DC4

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ

Електрическа връзка 1N, 230 V, 50 Hz

Защита

Общо ефект                                             kW                                                                              1.535

Нагревателни елементи                         kW                                                                               1,5

ВРЪЗКИ ИЗХОДЯЩ ВЪЗДУХ

Изходяща изпускателна                  мм/inch                                                                      100/3.94

Въздушен поток                                                                                                             50         м3/час  

  Спад на налягане                                      max Pa                                                                                    60

    Намаляване на влажността                      гр/мин                                                                                       17  

НИВО ШУМ

Airborne ниво шум dB(A)  60

ТРАНСПОРТНИ ДАННИ

Нето

Пакетирано kg/lbs              4/8,8

Доставка нетни данни kg/lbs       65/143

Обем доставка m³ 0,2

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСТРИ

въздушен топлобменник 1 отвор,

125 mm/4,9 inch part number  141009

въздушен топлобменник 2 отвора,

160 mm/6,3 inch part number  141018

РАЗМЕРИ

Ширина мм/inch      595/23,4

Дълбочина мм/inch             615/24,2

Височина мм/inch       1915/75,4

А 10

кг 61
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