
Torktumlare StreamLine

Specialister på professionell tvättstugeutrustning sedan 1945

Garantier

Vid köp av produkten ingår 5-års garanti. För fullständiga garanti-
villkor 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 finns i 
flerbostadshus, på hotell och restauranger, på brandstationer, sjukhem 
och ridhus, för att bara nämna några platser.

Energisnål torktumlare
T 7156 VP är en torktumlare med 
värmepump som har en trumvolym på 155 
liter och en kapacitet på 7,5 kg. Det är en 
av de mest energisnåla torktumlarna som 
finns. 

En unik torktumlare som är 40% energi-
effektivare än en torktumlare av evakuer-
ande modell, vid full last. Utrustad med 
aerodynamiskt utformade valkar som ger 
bättre luftgenomströmning och omfördel-
ning av tvätten.

Torktumlaren har ett system för rengöring 
som gör att den håller längre och behåller 
sin effektivitet, samtidigt som man inte 
behöver rengöra den manuellt lika ofta.

Egenskaper
•	 155 l trumvolym
•	 Kompakt värmepumpstumlare
•	 Ljudnivå 67 dB (A)
•	 4 standardprogram och 7 specialprogram
•	 Tilläggsfunktioner för ömtåliga material
•	 Aerodynamiskt utformade valkar
•	 Luckan kan höger- eller vänsterhängas och 

öppnas 215°
•	 Belysning i trumman
•	 Användarvänlig panel med knappar
•	 Display visar återstående tid, programval mm
•	 17 valbara språk i displayen, instruktionerna går 

alltid tillbaka till svenska
•	 Rengöringsfunktion
•	 Till- och frånluftsanslutning via ventilation behövs 

inte 

T 7156 VP

Huvuddata T 7156 VP

Trumvolym, l 155

Kapacitet 1:20, kg 7,5

Artikelnummer 122107

Förbrukningsdata normal temperatur, full last*

Torktid, min 75

Energiförbrukning, kWh 2,0

*efter högcentrifugerad tvätt med 1500 v/min



Modell T 7156 VP

Elanslutning Fas/spänning/frekvens 2~N/400V/50Hz

Effekt, kW 3,4

Säkring, A 10

Elkabel längd, mm 1500

Elanslutning alternativ Fas/spänning/frekvens/effekt/säkring 1~N/230V/50Hz/3,4kW/10A

Värmepump Kondensavlopp, Ø mm 22

Tillbehör/tillval Fundament, artikelnummer/höjd, mm 101217/300

Monteringssats pelarmontage, artikelnummer 102208

Ljudnivå Ljudnivå, dB(A) 67

Vikt Vikt netto, kg 90

Lucköppning Lucköppning, BxH, mm 360x310

Dimensioner A B C D E F

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

T 7156 VP 630 830 900 280 570 634

1. Elanslutning
2. Kondensavlopp
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