
Torktumlare ProLine

Specialister på professionell tvättstugeutrustning sedan 1945

Garantier

Vid köp av produkten ingår 2 års heltäckande garanti. Det fi nns 
möjligheten att teckna avtal om 5 års heltäckande garanti. För full-
ständiga 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.

Tumlare med hög kapacitet 
T 201 E är en stor torktumlare med en 
trumvolym på 201 liter och en kapacitet på 
10 kg. Torktumlaren är speciellt framtagen 
för den gemensamma tvättstugan där det 
ofta ställs krav på robusta torktumlare med 
effektiva torktider och lång livslängd. 

T 201 E har fyra automatiska torkprogram 
och ett tidsstyrt. För varje torkprogram kan 
skontorkning väljas. Det är enkelt att utföra 
service på maskinen eftersom viktiga delar 
nås från framsidan samt ovanifrån. Dörren 
kan ändras från höger- till vänsterhängning 
och barnlås kan aktiveras. Maskinen kan 
enkelt anslutas till bokningssystem.

Egenskaper
• 201 l trumvolym
• Stor kapacitet och robust konstruktion 
• Fyra automatiska program och ett tidsstyrt 

program 
• Användarvänlig knappsats
• Knappsats med punktskrift
• Viktiga delar nås från framsidan och ovanifrån
• Luckan kan höger- eller vänsterhängas och 

öppnas 180°
• Förberedd för bokningssystem 
• Språkval (svenska, norska, danska, engelska, 

franska, tyska och spanska)

T 201 E

Huvuddata T 201 E

Trumvolym, l 201

Kapacitet 1:20, kg 10

Värmeeffekt, kW 4,5

Artikelnummer 121053

Förbrukningsdata normal temperatur, full last*

Torktid, min 60

Torkkapacitet, g/min 72

Energiförbrukning, kWh 4,1

*Gäller 10 kg torrvikt bomull med 43% restfuktighet torkad till 0%.



Modell T 201 E

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

Effekt, kW 4,9

Säkring, A 10

Elkabel längd, mm 2300

Luftanslutning Evakueringsanslutning,  Ø mm 100

Evakuerad luft, m³/h* 150

Tryckfall max, Pa* 50

Tillbehör/tillval Fundament, artikelnummer/höjd, mm 101212/300

Luftmixdon 1 ventil, artikelnummer 141009

Luftmixdon 2 ventiler, artikelnummer 141018

Ljudnivå Ljudnivå, dB(A) 54

Vikt Vikt netto, kg 65

Vikt med emballage, kg 74

Lucköppning Lucköppning, BxH, mm 522x426

* Rekommenderat luftflöde. Tryckfall motsvarar ca 13 m rak luftkanal med ø 100 mm.
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Mått i mm A B C D E F

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

T 201 E 687 730 1050 380 613 540

Framsida Vänster sida Baksida

1. Elanslutning
2. Evakueringsstos
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