
Torktumlare med värmepump

ProLine T 10 VP är en mycket energisnål torktumlare med 

värmepump. Den är robust och passar bra för krävande miljöer. Den 

är perfekt om man vill torka stora mängder tvätt snabbt till en låg 

energikostnad. Torktumlaren är dessutom enkel att använda med 

sina tre automatiska program. Den smarta fuktsensorn känner av när 

tvätten är torr och torktumlaren stängs av automatiskt. Trumman är 

reverserande vilket innebär att tvätten inte snor ihop sig och torkpro-

cessen blir ännu effektivare. 

Värmepumpsenheten kan snabbt plockas ur tumlaren vilket underlät-

tar för tekniker vid underhållsservice. ProLine T 10 VP har en vatten-

kyld värmepump som ger en mycket energisnål drift. 

Egenskaper
• 195 liter trumvolym 
• Automatiska program med fuktavkänning
•  Reverserande trumma – textilierna snor sig inte
•  Användarvänlig med stor lucköppning
•  Luckan kan vänster- eller högerhängas
•  Trippelt luddfi lter - vertikalt plus dubbelt horisontellt 
•  Långt intervall mellan underhållsservice - 12 mån eller 2000 cykler
• Utdragbar värmepumpsenhet från framsidan
•  Kraftiga gångjärn
• Kondensvatten leds till avlopp
• Kylningsfunktion (kräver vattenanslutning)

Specialister på professionell tvättstugeutrustning sedan 1945

Garantier
Vid köp av produkten ingår 5-års garanti. För full-
ständiga garantivillkor se www.podab.se.

Om PODAB
PODAB har specialiserat sig på professionell tvätt-
stugeutrustning sedan 1945. Våra produkter fi nns i 
fl erfamiljshus, inom städsektorn  och på brandsta-
tioner, för att bara nämna några platser.

Torktumlare

ProLine 
T 10 VP
ProLine T 10 VP är en energieffektiv torktumlare med värmepump. Den rymmer mycket tvätt med sin trumvolym på hela 
195 liter. Elförbrukningen vid varje torkomgång sänks med 68 % jämfört med motsvarande evakuerande modell. ProLine T 
10 VP är en torktumlare som ger låga driftskostnader och bidrar till en bättre miljö.  

Huvuddata T 10 VP

Trumvolym, l 195

Kapacitet 1:22, kg 9

Kapacitet 1:18, kg 11

Effekt, kW 2

Artikelnummer 122211

Förbrukningsdata normal temperatur, full last*

Torktid, min 51

Energiförbrukning, kWh 1,54

Torkkapacitet, g/min 82

*Gäller 9 kg torrvikt bomull med 47 % restfuktighet efter tvätt, torkade till 0 
% restfuktighet. Medelvärden från kall- och varmstarter.
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Modell T 10 VP

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

Effekt, kW 2

Säkring, A 16

Elkabel längd, mm 2200

Värmepump Kondensavlopp, ø mm 16

Köldmedium R134a

Mängd köldmedium, gram 1100

Vattenanslutningar kylsystem, tum 2 x 3/4

Tillbehör/tillval In-/utloppsslang vatten, L=1400 mm, art nr E530241B

Ljudnivå Ljudtrycksnivå, dB(A)* 55

Vikt Vikt netto, kg 193

Vikt med emballage, kg 208

Lucköppning Lucköppning, Ø mm 500

* Enligt standard EN ISO 3744.

Framsida Vänster sida Baksida

Mått i mm A B C D E F

Bredd Djup Höjd Höjd till lucköppning Avstånd mellan fötter (djup) Höjd till kondensavlopp

T 10 VP 710 845 1725 600 727 104

1. Elanslutning
2. Kondensavlopp
3. Retur kylvatten (OUT)
4. Anslutning kylvatten (IN)


