
Torkrumsfläkt
Maxitork

PODAB använder sig av Certways mallar och riktlinjer för  
miljö och kvalitetsledningssystem i enlighet med  
ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008.

2 års heltäckande garanti  ingår alltid vid 
installation i fastighetstvättstugor. Dess-
utom finns möjligheten att teckna avtal om 
5 års heltäckande garanti. För fullständiga 
garantivillkor se www.podab.se.
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Huvuddata

Skonsam torkning i torkrummet
Vår torkrumsfläkt Maxitork är avsedd för användning i den 
gemensamma tvättstugans mindre torkrum. Maxitork har en 
kapacitet om 4-5 kg. Fläkten arbetar i intervall 30-35°C och 
temperaturen regleras genom en termostat som även styr från-
luften. Elvärmebatteri och frånluftsdon styrs av en växelkontakt 
som säkerställer rummets luftväxling. För att få bästa tork-
resultat rekommenderas vår torklinesats med dubbla torklinor.

Montering
Elvärmebatteriet monteras på väggen i rummets längdriktning 
och frånluftsfläkt med flexslang monteras i taket. Termostaten 
kombinerad med start- och stoppfunktion placeras på väggen 
närmast dörren.

MAXITORK

Torkkapacitet, kg 4-5

Torktid, max efter norm.centr., h 2

Totaleffekt, kW 6,0

Torktemperatur, °C 30-35

Cirkulerande luftmängd, m³/h 2500

Art nr 141008

Förbrukningsdata

Energiförbrukning/kg, kWh 0,75

Torklinesats
Komplett torklinesats med dubbla 
linpar av inplastad stålvajer och 
väggfästen.

90 m, Art nr 141019

Standard
•	Elvärmebatteri
•	 Frånluftsdon
•	 Flexslang 1,0 m
•	Manöverreglage
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MAXITORK

Elanslutningar

Elanslutning 3N, 400 V, 50 Hz

Säkring, A 10

Totaleffekt, kW 6,0

Effekt/kg, kWh 0,75

Värmeeffekt, kW 6,0

Luft

Tryckfall max, Pa 80

Frånluftsfläkt 
nem. evakueringsflöde, m³/h 100

Ljudnivå

Luftburen ljudnivå, dB(A) 57

Vikt

Netto, kg 11

Emballage, kg 4

Skeppningsdata netto, kg 15

Fraktvolym, m³ 0,1

Tillbehör

Luftmixdon 1 vent., 125 mm 141009

Luftmixdon 2 vent., 160 mm 141018

Torklinesats 90 m 141019

Mått i mm

Bredd 500

Djup 300

Höjd 380

Kall och torr luft tas in genom 
en resp. två friskluftsventiler. 
Den avgående varma, fuktiga 
luften går ut genom donet och 
öppnar då friskluftsventilen när 
den passerar den värmekäns-
liga termostaten.

Luftmixdon  med 1 ventil, 125 mm Art nr 141009 
Luftmixdon med 2 ventiler, 160 mm Art nr 141018

Luftmixdon
Luftmixdonen har ytterst 
lite påverkan på miljön och 
är en energisnål torkutrust-
ningsdel för flerfamiljsfas-
tigheter. Luftmixdonen för 
bort varm fuktig luft från 
torkrummet eller torkskåpet 
och tillför uteluft till tvättutrymmet. Genom luftbytet sker torkning-
en snabbt och effektivt.

Torkrum
Rummet bör utrustas med dubbla torklinor med distansclips, 
50 mm. Linparen monteras i avfuktarens blåsriktning. Torktiden 
förkortas betydligt med dubbla linor. Högcentrifugerande tvätt-
maskiner eller separat centrifug rekommenderas i kombination 
med torkrumsavfuktare.

Torklinesats 90 m Art nr 141019
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