
Unikt torkskåp med värmepump
ProLine TS 63 VP är ett extremt energieffektivt torkskåp, med en ka-
pacitet på 8 kg och en hänglängd på 16 meter. Torkskåpet är utrustat 
med värmepumpsteknik, vilket ger en energiförbrukning på endast 
1,7 kWh. I jämförelse med traditionella torkskåp halveras energiför-
brukningen. 

Prioriteras energi och miljö är ProLine TS 63 VP den bästa lösningen. 
Torkskåpet är dessutom utrustat med HTS som känner av fuktnivån 
och avbryter torkprocessen exakt när tvätten är torr. 

Egenskaper
• Kapacitet 8 kg
• 16 meter hänglängd
• Bredd, 120 cm
• HTS känner av fuktnivån och avbryter torkprocessen exakt när 

tvätten är torr
• Dubbelplåt minimerar energiförlust
• Tidsstyrd torkning samt fyra automatiska program; extra torrt, 

skåptorrt, lätt torrt och stryktorrt
• Hängställningen kan roteras ut 180°
• Dörrarna kan öppnas 190°
• Infälld belysning 
• Språkval (svenska, norska, danska, fi nska, engelska, franska, tyska 

och spanska)
• Avtagbar topp för enkel installation och service
• TS 63 VP levereras färdigmonterat bortsett från toppen som levere-

ras som byggsats
• Finns som komplett byggsats levererad i kista (art nr 131039)

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 
TS 63 VP 
TS 63 är ett miljövänligt torkskåp med värmepump som i jämförelse med traditionella torkskåp halverar energiförbrukningen. 

Huvuddata TS 63 VP

Kapacitet, kg 8

Hänglängd, m 16

Artikelnummer 131031

Förbrukningsdata normal temperatur*

Torktid, min 58

Torkkapacitet, g/min* 45

Energiförbrukning, kWh* 1,7

*Gäller 6 kg torrvikt bomull med 43% restfuktighet efter tvätt, torkad till 0% restfuktighet.
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Modell TS 63 VP

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

Effekt, kW 1,7

Säkring, A 10

Elkabel längd, mm 2100

Värmepump Kondensavlopp, ø mm 26

Köldmedium R407C

Mängd köldmedium, gram 1125

Tillbehör/tillval Enkel klädstång, artikelnummer 131075

Kroklist, 3-pack, artikelnummer 131071

Byggsats, leverans i kista, artikelnummer 131039

Ljudnivå Ljudnivå, dB(A) 56

Vikt Vikt netto, kg 165

Vikt med emballage, kg 180

Takhöjd Lägsta takhöjd i rum, mm 2050
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Mått i mm A B C D E

Bredd Djup Höjd Bredd med hängställning Djup hängställning

TS 63 VP 1200 650 1995 1857 1465
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1. Elanslutning
2. Kondensavlopp


