PROFESSIONAL LAUNDRY

Torkrumsavfuktare
TA 2002

Egenskaper och fördelar
• Torkrumsavfuktaren arbetar med en kompressor och
fläkt som endast förbrukar 1,9kW/h
• 5-6 kg centrifugerad tvätt torkas på 1-1,5h med 0,37
kWh/kg tvätt, gäller med extra väggfläkt (tillbehör)
• Vid låg rumstemperatur under 24° tillförs i början av
torkprocessen tillsatsvärme med elementeffekt 2kW
• Levereras i vit färg och svarta ben
• Torkrumsavfuktaren startas med en väggmonterad
manöverenhet. Gångtiden är ställbar upp till 4 tim

Tillbehör
• Väggfläkt för montage ovanför torklinorna på vägg
mittemot torkaggregatet. Fläkten hjälper till att forcera
luft genom textilierna. Prod.nr. väggfläkt 988800162

Huvuddata
Avvattningsförmåga		
Arbetsområde temp.		
Luftfuktighet		

			

TA 2002
g/min
°C
rh

58
+17-+35
30-90

Elanslutningar

TA 2002

Uppvärmning Spänning
El.

400V 3N AC 50 Hz

kW(A)

3,9*(10)

Anslutningar
Kylmedium

R407C

Vikt
			

netto, kg

80

Dimensioner i mm
A Bredd		
B Djup
C Höjd
D

550
440
1270-1300
170-200

1 Elanslutning
2 Kondensavlopp ø32 mm
3 Luddfilter
*

Kompressor och fläkt 1,9 kW samt tillsatsvärme 2,0 kW.
Anslutningskabel ingår ej.

Kondensvattenpump

Funktionsbeskrivning
Funktionen för luftavfuktaren är enkel. Den fuktiga luften i torkrummet
sugs in i avfuktningsaggregatet med  hjälp av den tystgående fläkten
via ett effektivt luddfilter. Luften passerar genom förångaren där den
kyls ner. Vattenångan kondenseras och får rinna ut i dräneringsröret till
avloppet. Den avfuktade luften passerar därefter kondensorn, där den
torra luften värms upp och går ut i torkrummet för att på nytt ta med sig
fukten från tvätten.

art. nr. 988800172

Som tillbehör finns en kondensvattenpump.
Kondensvattnet från TA2002 rinner ner i kondenspumpens
tank. När denna är full startar pumpen och pumpar
kondensvattnet till en golvbrunn i ex. tvättstugan brevid.

Fläkt

3566A

art. nr. 988800162

B

A

C

Som tillbehör finns en fläkt för väggmontage. Fläkten
hjälper till att forcera luften genom textilierna, vilket sänker
torktiden. I stora torkrum (över 15m2) kan två väggfläktar
monteras.
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D

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles.
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