
Stort torkskåp med värmepump
Värmepumpstorkskåp med en kapacitet på 10 kg. Torktiden ställs in 
enkelt med hjälp av ett vred. Max torktid är 4 h.

Prioriteras energi och miljö är ProLine TF 9 VP ett perfekt val. Torkskå-
pet har hela 55 m hänglängd och är dessutom utrustat med 30 krokar 
för mindre plagg.

Egenskaper
• Kapacitet 10 kg
• 55 meter hänglängd
• Bredd, 180 cm
• Tidsstyrd torkning 0-4 h
• Hängställningen kan roteras ut
• Säkerhetssystem som bryter strömmen till kompressorn om något 

fel detekteras
• Kondensavlopp på höger sida (vänster som tillval)
• Luddfi lter som rengörs enkelt
• Enkel installation och service

Specialister på professionell tvättstugeutrustning sedan 1945

Garantier
Vid köp av produkten ingår 5-års garanti. Vi står för 
fabrikationsfel och ersätter delar, arbete, frakt och 
material.

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.

Torkskåp

ProLine 
TF 9 VP
Stort torkskåp med värmepump och en kapacitet på 10 kg. Torktiden ställs in enkelt med hjälp av ett vred.
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Huvuddata TF 9 VP

Kapacitet, kg 10

Hänglängd, m 55

Artikelnummer 131047

Förbrukningsdata normal temperatur*

Energiförbrukning, kWh/kg* 0,4

*Gäller 10 kg torrvikt bomull med 50% restfukt efter tvätt, torkad till 0% restfukt.
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Modell TF 9 VP

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

Effekt, kW 1,7

Säkring, A 10

Värmepump Kondensavlopp, ø mm 32

Höjd kondensavlopp från golv, mm 810

Kondensvattenflöde, l/min 0,05

Vikt Vikt netto, kg 278

FramsidaHöger sida

1. Timer torktid
2. Indikatorlampa för drift
3. Indikatorlampa fel
4. Elanslutning
5. Kondensavlopp
6. Aternativt kondensavlopp (tillval)  


