
FDC 6

20KG

SUŠICÍ SKŘÍNĚ PRO ZÁSAHOVÉ ODĚVY

FDC 6 je speciálně vyvinut pro sušení zásahových oděvů 
záchranných složek. Účinné a jemné sušení. Sušička má kapacitu 
na 6 zásahových oděvů. Velký displej zobrazuje symboly i text. 
Jeden systém vysušuje overaly zvenčí a jiný systém zevnitř. Tři 
manuální programy a tři automatické programy se systémem 
sledování zbytkové vlhkosti (HTS). HTS je systém, který měří 
úroveň vlhkosti průběžně, a tak je schopen přesně určit, kdy je 
textil usušen na požadovanou hodnotu. Programy lze také nastavit 
pro jiné typy oděvů a pracovní obleky.   

POPIS
■■ Horký vzduch je veden vně a uvnitř oděvu
■■ Volně nastavitelné programy
■■ Kapacita sušení činí 6 zásahových oděvů, tj. přibližně 30 kg
■■ Sušící postup fixuje impregnaci ve tkanině

■■ Jemné sušení bez tření
■■ Až devět automatických programů
■■ Vnitřní osvětlení
■■ Odnímatelná ramínka a regály pro snadnější manipulaci
■■ Program končí „ochlazením“ na pokojovou teplotu  
     

VOLITELNÉ   
■■ Věšáky na rukavice a boty z nerezové oceli
■■ Volitelné věšáky na sušení rukavic a bot

   

CÍLOVÉ SKUPINY
Hasičské sbory, letiště, ropné plošiny,
jaderné elektrárny, armáda, záchranné složky 

SYSTÉM DVOJÍHO
PROUDĚNÍ VZDUCHU
- KRÁTKÝ ČAS SUŠENÍ.

FDC
ŘADA



Primus si vyhrazuje právo změny specifikací, uvedených v tomto prospektu nebo změny strojů, a to kdykoli, 
bez předchozího upozornění. Detaily a snímky mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.
www.primuslaundry.com
Primus by Alliance Laundry Systems
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HLAVNÍ	SPECIFIKACE FDC6
Kapacita kg 20
Kompletní zásahové oděvy pcs 6
Ohřev  kW 12
Celkový příkon  kW 12,45

TECHNICKÉ	SPECIFIKACE FDC6
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
Elektrické připojení* 380-415V/50/60Hz/3phase + N
Jištění  A 20
Celkový příkon  kW 12,45
Topná tělesa kW 12
ODTAH
Vývod odtahu Ø mm/inch 160/6,3
Průtok vzduchu m³/h 300
PŘEPRAVNÍ HODNOTY
Hmotnost kg/lbs 200/441
Balení kg/lbs 40/88,2
Hmotnost včetně balení kg/lbs  240/529
Přepravní objem m³ 1,6
VOLITELNÉ DOPLŇKY
Věšák na rukavice kód POD131008
Věšák pro boty kód POD131009
ROZMĚRY
Šířka mm/inch  1800/71
Hloubka mm/inch 800/31,5
Výška vnitřní mm/inch 1752/69
Výška vnější mm/inch 1955/77
* jiné napětí na přání




