PROFESSIONAL LAUNDRY

Hygrotork
HT 400 E

Takfläkt

art. nr. 988700313

HT 400 E

art. nr. 988700310

Egenskaper och fördelar
•

En miljövänlig och energisnål torkutrustning för flerbostadshus. Ger lika mjuk och behaglig tvätt som vid torkning av
tvätt utomhus

•

Torkmetoden är enkel och närmast genial. Kall och torr
luft tas in genom en friskluftsventil och värms upp av ett
elektriskt varmluftsbatteri till ca 35°C. Den uppvärmda luften
drar sedan maximal fuktighet ur tvätten

•

Genom sin enkla konstruktion är hygrotorken lätt att sköta.
HT 400 E är mycket lätt att installera och är i det närmaste
helt underhållsfri. Hygrotorken startas med en enda knapp
och stannar automatiskt när tvätten är torr

•

Driftekonomin blir ytterst låg i jämförelse med många andra
torkmetoder i torkrum.

•

HT 400 E skapar idealiska torkförhållande med värme och
lätt vind som går att jämföra med sommardagsklimat. Genom att hushålla med den uppvärmda luften minskar energibehovet avsevärt. HT 400 E arbetar med en lufttemperatur
på ca 35°, vilket väsentligt begränsar värmeförlusterna. När
fuktigheten i torkrummet är hög sugs den fuktiga luften ut
och ny torr luft tillförs. Luftbytet gör att torkningen blir snabb
och effektiv. Den uppvärmda luften hålls i rörelse med hjälp
av en fläkt, vilket ger optimala förutsättningar för att luften
snabbt skall
absorbera tvättfukten

•

HT 400 E måste installeras tillsammans med en takfläkt som
ventilerar ut den fuktiga luften ur torkrummet

Elanslutningar

HT 316

El.
400V 3N AC 50 Hz kW(A)
Värmeeffekt

6 (10)
6

Frånluftsfläkt
El.
230 V 1 AC 50 Hz
Luftmängd			
Lufttryck			
Frånluftskanal		

kW
m3/h
Pa
Ø mm

0,14
400
380
125

Mått i mm
Bredd
Höjd
Djup

TILLBEHÖR

1

2

420
500
410

Anslutningskabel ingår ej.

Så här fungerar HT 400 E
•

Kall och torr luft tas in genom friskluftsventilen.

•

Luften värms upp av värmefläkten till ca 35°C.

•

Den uppvärmda luften drar maximal fuktighet ur tvätten.

•

När luftfuktigheten överstiger inställt värde startas
frånluftsfläkten som suger ut den fuktiga luften.

•

Friskluftsintaget släpper in ny luft som värms upp.

•

Torkprocessen avslutas automatiskt när tvätten är torr.

MED SEPARAT VENTILATIONSTRUMMA

Luftmixdon till HT 400 E
art. nr. 988700305

Komplett sats tillbehör består av: Utomhusdel med fästram,
Inomhusdel med Velcoventil backspjäll fästram och flexibelt
rör.
Monteras i en ytterväggsventil alt. håltagning i yttervägg
200 x 200 mm eller runt hål Ø 250 mm.
1. Inomhusdel, NCS 0505 R70B, RAL 9003
2. Utomhusdel, NCS 5000, RAL 7037

Ljuddämpare och skarvrör 125
till frånluftsfläkt/luftmixdon

Intagsventil med backspjäll
art. nr. 988700315

art. nr. 988700316

MED LUFTMIXDON

Start- och stoppknapp
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Art. No. 438906840/2015.01.14

Placera manöverenheten innanför torkrumsdörren.
Detta underlättar manövreringen för användaren.

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles.

art. nr. 988700314

