
Huvuddata FC 20

Kapacitet, kg 20

Kapacitet, kompletta larmställ 6

Värmeeffekt, kW 12

Artikelnummer 131035

Förbrukningsdata normal temperatur*

Torktid, min 166

Torkkapacitet, g/min 55

Energiförbrukning, kWh 19,6

*Gäller 6 larmställ av membrantyp (torrvikt 20 kg) med 50% restfuktighet 
efter tvätt, torkade till 4%.

Unikt torkskåp för skyddskläder
ProLine FC 20 är ett unikt torkskåp med en 
kapacitet på 20 kg, som torkar arbetskläder 
och skyddskläder både effektivt och skon-
samt. Torkprogrammen minskar slitage på 
textilierna och är anpassade för torkning av 
skyddskläder. 

FC 20 är utrustat med specialgalgar, så 
att plaggen torkas både från utsidan och 
insidan. Det innebär att svårtorkade plagg, 
torkar mycket snabbt. Torkprocessen är 
dessutom utan mekanisk bearbetning 
vilket förlänger textiliernas livslängd. FC 20 
kan inredas på olika sätt t ex för att torka 
stövlar och handskar.

Egenskaper
• Kapacitet 20 kg eller 6 st arbetsställ
• HTS känner av fuktnivån och avbryter torkproces-

sen exakt när tvätten är torr
• Torkprocessen härdar och reaktiverar impregne-

ringen
• Löstagbara galgar för enklare hantering
• Dörrarna kan öppnas 190°
• Dubbelt överhettningsskydd
• Infälld belysning
• Språkval (svenska, norska, danska, fi nska, engel-

ska, franska, tyska och spanska)
• Levereras i byggsats och monteras på plats
• Toppen är avtagbar för enklare installation och 

service

FC 20

Torkskåp ProLine

Specialister på professionell tvättstugeutrustning sedan 1945

Garantier

Vid köp av produkten ingår 5 års garanti. För fullständiga garantivillkor 
se www.podab.se.

Om PODAB

Sedan 1945 har vi jobbat med professionell tvättstugeutrustning. Inget 
annat. Det är det som gör oss till specialister. Våra produkter fi nns i 
fl erbostadshus, på hotell och restauranger, på brandstationer, sjukhem 
och ridhus, för att bara nämna några platser.

ProLine FC 20 har utvecklats i nära sam-
arbete med Friskabrandmän. Friskabrandmän 
är en organisation som arbetar med att skapa 
en tryggare arbetsmiljö för brandmän.
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Modell FC 20

Elanslutning Fas/spänning/frekvens 3~N/400V/50Hz

Effekt, kW 12,5

Säkring, A 20

Elkabel längd, mm 2500

Luftanslutning Evakueringsanslutning,  Ø mm 160

Evakuerad luft, m³/h* 300

Tryckfall max, Pa* 210

Tillbehör/tillval Kroklist, 3-pack, artikelnummer 131071

Hängare för stövlar, artikelnummer 131009

Hängare för handskar, artikelnummer 131008

Luftmixdon 1 ventiler, artikelnummer 141009

Luftmixdon 2 ventiler, artikelnummer 141018

Ljudnivå Ljudnivå, dB(A) 65

Vikt Vikt netto, kg 200

Vikt med emballage, kg 240

Takhöjd Lägsta takhöjd i rum, mm 2215

* Rekommenderat luftflöde för optimal funktion. Tryckfall motsvarar 140 m rak luftkanal med diameter 160 mm.
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1. Elanslutning
2. Stos evakuering
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Mått i mm A B C D E

Bredd Djup Höjd Djup med dörr Centrum stos från rygg

FC 20 1800 800 1955 1590 250


