
Професионални перални с центрофуга
Професионални Сушилни

SD10SP10

Характеристики на пералня с центрофуга

•  Казан и барабан от неръждаема стомана
•   Водеща в индустрията с G-фактор 440 на центрофуга 

редуцира влагата, намалява времето 
за сушене и разходите за ползване 

•  Изцяло самостоятелно позоциониране: 
може да се инсталира на всякакъв под и ниво

•  Окачване с нова техннология за извън баланс 
•  Кутия с 4 отделения за перилни прапарати
•  Вратата се отваря на 180° за лесно  

зареждане и изваждане
•  Стандартно с изпускателна помпа,  

изпускателен клапан- опция
• Горни,предни и старанични панели 

са стандартно в цвят сив антрацит 
• Електрическо загряване или с топла вода

•  6 програми за пране
•  Възможност за програмиране на модификатора

опции » Добавено предпране » Допълнително
      време за пране » Допълнително плакнене

•  LED индикация за статуса на програмата 

•  Показва остатъчното време

Характеристики на сушилните

• Барабан от галванизирана стомана
•  Линт филтър с голям размер, разположен в 

предната част за лесно почистване
•  Мощен изпускателен вентилатор осигурява 

кратковременно сушене и ниски разходи
•  Широк отвор на люка 180° за лесно зареждане 

и изваждане на прането
•  Горен преден и странични панели стандартно,

налично в цвят сив антрацит
• Загряване с електричество и газ
• 4 програми
•  LED индикация за статуса на програмата 

• Показва остатъчното време

лесно функциониранекомпактен дизайн



Primus си запазва правото за промяна на машините 
и спесификациите в настоящата дипляна по всяко време без предварително известие. 
Данните и снимките са само информативни и необвързващи.

www.denex-service.com

0
9
 -

 2
0
1
4
 /
 5

4
8
4
1
5

TИП SP10

КАПАЦИТЕТ kg 10

ОБЕМ БАРАБАН I 96,8

ДВИГАТЕЛ

Честотен регулатор kW 0,67

СКОРОСТ НА ЦЕНТРОФУГА       об/мин          1200

G-ФАКТОР 440 

Eлектрическо  1x220-240V,50Hz

Свързване       3x220-240V,50Hz

3x380-415V 50Hz

EЛ. ЗАГРЯВАНЕ kW 4,8

Мръсна вода

Помпа                                                         стандартно

Отточна клапа                                          налично

РАЗМЕРИ

ВxШxД мм 1027×683×704 

ДАННИ ЗА ТРАНСПОРТ

Бруто тегло kг 122 

Нето тегло kг 113 

Обем  (опаковка )

Картонена опаковка  м 3 0,71

Размери (опакована) 

В×Ш×Д 
мм 1156×737×832 

TИП SD10 

КАПАЦИТЕТ kg 10

ОБЕМ БАРАБАН               лт                               198

ЕЛЕКТРИЧЕСКО 

СВЪРЗВАНЕ  

1x220-240V 50/60Hz

3x220-240V 50Hz

3x380-415V 50Hz

ЕЛЕКТРИЧЕСКО kW  5,2 (230V)

5,3 (400V)ЗАГРЯВАНЕ

ГАЗ ЗАГРЯВАНЕ kW 7,3

MОЩНОСТ ДВИГАТЕЛ kW       0,25

РАЗМЕРИ

ВxШxД     мм 1027×683×711 

ТАНСПОРТ ДАННИ

Бруто тегло kг 73 

Нето тегло kг  68 

Обем  (опакована )

Картонена опаковка м3  0,71 

Размери (опакована) 

ВxШxД 
мм 1156×737×832

Sp10  Oтпред

Sd10  Отпред

Sp10  Страна

Sd10  Страна

Sp10  Задна страна

Sd10  Задна страна
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