
FDC 6

Сушилен шкаф за тежки гащеризони

FDC 6 специално разработен за изсушаване на 
тежки гащеризони. Ефикасна процедура за де- 
ликатно изсушаване на 6 голями комплекта 
гащеризона. Широк дисплей показващ символи 
и текст с информация за процеса. Гащеризоните 
се изсушават със система отвътре и отвън. 
Една програма за избора на време на сушене и 
3 автоматични програми с система за следене 
влажността (HTS - Humidity Tracking System). 
HTS новата система която позволява измерване 
нивото на влажност на всяка секунда, за да  
определи кога текстила е сух. Програмите 
може да се настроят и за друг вид дрехи  
.

ПАЗАРИ

Пожарни, Летища, 
Нефтени платформи,
Ядрена централи, Армия, Бърза  помощ

ОПИСАНИЕ

•   Вътрешно и външно изсушаване на  
на дрехите
•   Настроиване на програмите
  Капацитет на шкафа : 6 големи 

пожарни гащеризона или  20 кг
•   Процеса на сушене заздравява  

импрегнацията
   Деликатно сушене без триене

•   три автоматични програми и една 
програма за избор на време за сушене

•   Вътрешно осветление
•   Закрепени закачалки и стойки за по 

лесно боравене
•   Програмата завършва с охлаждане до  

стайна температура

ОПЦИИ

•   Рамената за ръкавици и ботуши от 
неръждаема стомана

•   Допълнителни закачалки за ръкавици  
 и ботуши

            •    Допълнителни закачалки за друг
вид дрехи

Две системи 
за нагряване
- деликатен 
цикъл на 
сушене 
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Спецификация

Максимален капацитет                                             кг 20

Комплекти гащеризони                                                6

Мощност на нагреваемите елементи                   kW 12

Oбща мощност                                                        kW  12,45

Техническа спецификация FDC6

ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ

Електрическо свързване * 3~N, 400 V, 50 Hz

Защита                   A 20

Maксимална мощност                                            kW                                                                          12.45

Мощност на нягреваемите елементи kW 12

ВЪЗДУХОВОД

Диаметър ø мм         160

Обем                                                                   м3/час                                                                       300

ДАННИ ЗА ТРАНСПОРТ

Нето тегло                                                               кг                                                                          200

Брутоо тегло                                                           кг                                                                          240

Обем опаковка                     м3 1,76

ДОПЪЛНИТЕЛЬНИ ОПЦИИ

Въздуховод 1 вентилатор

125 мм/4,92 inch код детали 141009

Въздуховод  2 вентилатора

160 мм/3,6 inch код детали 141018

закачалка за ръкавици

закачалки за обувки

РАЗМЕРИ

Ширина мм 1800

Дълбочина                                                                мм                                                                           800

Височина отвътре  мм 1752

Височина отвън   мм 1955

* Други по заявка
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FDC6

Primus си запазва правото да променя машините и спецификацията 
в таи брошура по-всяко време, без предварително уведомление . 
Детайлите и снимките са само за информация и не са обвързващи 
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