Máquinas para
Lavandarias
Secadores
PT 8251

Dados técnicos
Capacidade de carga: 10 -13
relação de 1:25 - 1:20
Volume do tambor: 250 l

kg

Programação e comando
Comando
B ou
B COP
Fluxo de ar axial
Tambor de favos patenteado: garante a perfeita conservação da sua
roupa
Sistema patenteado Air recycling plus: 60% do ar já aquecido é
reaproveitado. Melhora o consumo e tempo de secagem.
Reverso automático: protecção anti rugas
Ressaltos Softlip: mais delicado com a roupa e melhora a distribuição
da roupa
Filtro de cotão com grande
facilmente acessível e de fácil
limpeza
B
Conceito de comando:
• Selecção de tempo através de um botão
• Passos de 5 minutos de 5 até 60 min.
• 4 níveis de temperatura: fria, baixa, média, elevada
• Visor com indicação do tempo de secagem seleccionado e tempo de
funcionamento restante
• Contagem do tempo restante em passos de 1 minuto
• Indicação do desenrolar do programa: Aquecimento, Arrefecimento,
Anti-ruga
desenrolar, Limpar
s
• Indicadores de controle:
Conceito de comando,
B COP
• Secador para funcionamento em lavandarias Self-Service
• Selecção de tempo através de mealheiro acoplado
• 4 níveis de temperatura: frio, baixa, média, elevada
• Visor com indicação do tempo de secagem seleccionado e tempo de
funcionamento restante (com mealheiro ligado em série)
• Contagem do tempo restante em passos de 1 minuto
• Indicação do desenrolar do programa: Aquecimento, Arrefecimento,
Anti-ruga
• Indicadores de controle:
desenrolar, Limpar
s
Aquecimento
Eléctrico e gás natural
Desenho e construção
Sistema de secagem Sensitive que prolonga a vida útil dos têxteis
Reverso automático
Tempos de reverso e pausa reguláveis
Principio de corrente de ar longitudinal
Ventoinha desactivável durante as pausas de inversão
ajustável
Ciclo de arrefecimento
Construção e Design
Sistema de saída de ar
revestimento exterior em azul Octo ou inox (Niro)
grande abertura de porta: 520mm
Dobradiça da porta amovível
Medidas: A 1400 - L 906 - P 836 mm
Peso: 148 kg
Ligação eléctrica
3N AC 380-415 V 50 Hz; 3 x 25 A
Potência total de ligação: 14,3 KW
Potência de aquecimento: 13,5 kW

s
VDE
CE
IPX4
WEEE
DVGW

R. Fernando Namora, 135, 4425-651 Pedrouços, Maia | Telefone: +351 22 540 0010 | Email: info@milplus.pt

