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Kuivatuskapp
TS5121
Omadused ja eelised
• Kuivatuskapp tõhusaks suurte või õrnade rõivaste
kuivatamiseks.
• Mehhaanilise kuivatuseta, seega sobib kõiksugu esemetele,
näiteks kinnastele ja jalanõudele ning õrnadele kangastele
nagu siid ja linane riie.
• Tulemusena on õrnadel riietel / tööriietel pikem kasutusiga.
• Säästab aega võrreldes tavalise kuivama riputamisega või
laotamisega.
• Ökonoomne disain tänu kogu ukse ulatuses olevale
käepidemele ja kasutajasõbraliku kõrgusega juhtpaneelile, mis
mugav kasutada ka puuetega isikutel.
• Roostevabast terasest riputustorud ning tihendatud uksed
tagavad vaikse töö ja vastupidava konstruktsiooni.
• Kuivatuskapp töötab äratõmbega, mis väldib õhu pääsemist
ruumi.
• Topeltventilaatorid ja ventilatsioonitorud tagavad täiusliku
õhutasakaalu ja ühtlased kuivatustulemused kogu
kuivatuskapis.
• Kerge kasutada:
- 2 automaatset kuivatusprogrammi, mis katkestatakse siis,
kui riided on kuivad
- suur uks ja lai avamisnurk
- 18 pööratavat riputustoru kergeks riiete riputamseks ja
äravõtmiseks
- sisseehitatud valgustus
• Paindlik paigaldus:
- reguleeritavad jalad

Valikud
• Komplekt koos jalatsiriiuli ja kindakuivatusnagiga kergemaks
jalatsite, saabaste, kinnaste ja mütside jms kuivatamiseks.
Jalatsiriiul + kindakuivatusnagi: 988702980, 432730570.
• Riputustoru kergemaks rõivaste riputamiseks.
Riputustoru: 988703211, 432731032.
• Seinapealse juhendi leiate Electroluxi profiseadmete veebisaidilt.

Tehnilised omadused
Arvestuslik mahutavus
Aurustamine*
Kuivatusaeg, puuvill**
Nimikoormus
Energiatarve pesukoguse kohta
Energiatarve veeaurustamisel
*

Kehtib 8 kg kuivkaaluga puuvillastele riietele 50%-lise jääkniiskusega

TS5121
kg

8

g/min

84

min

47

kW

6,2

kWh/kg

0,6

kWh/l

1,14

Elektriühendus
Pinge

TS5121

400 V 3 N AC 50 Hz

Tavapärane keermekinniti
Kaitselüliti

kW (A)
kW (A)

6,2 (10)
6,2 (13)

Ø mm
m /h
max Pa

125
200
70

dBA

< 70

Ühendused
Ventilatsioonitoru
Väljatõmbemaht
Survekadu*

3

Helitugevus
Helirõhutase**
Kaal
neto, kg

134

Mõõtmed, mm
A Laius
B Sügavus
C Kõrgus
D
E
F
G
H
I
J

1200
580
1820
1635
185
811
529
430
215
600

1 Juhtpaneel
2 Elektriühendused
3 Ventilatsioonitoru***
Esi- ja küljepaneelide värvus:
sinine (NCS S2050-R90B), (RAL 250 6030)
helehall (NCS S3005-R80B), (RAL 260 7005)
Ühenduskaablit masinaga ei tarnita.
* Vastab 23 m pikkusele sirgele ventilatsioonitorustikule.
160 mm läbimõõduga ventilatsioonitoru ühendusele vastab ligikaudu
70 m pikkune sirge ventilatsioonitorustik.
** A-korrigeeritud helirõhutase töötamiskohas.
*** Ühendatud eraldi ventilatsioonitorustiku või üldventilatsiooniga.
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http://professional.electrolux.ee/
Uurige Electroluxi kohta lähemalt veebiaadressil
www.electrolux.ee

Parem pool
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Eestvaade

Jätame endale õiguse muuta spetsifikatsioone ilma etteteatamiseta.
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