Torkpelare med två professionella
värmepumpstorktumlare Miele PT 5137 WP
Tumlare med värmepump ger mycket låg energiförbrukning. Placeras två värmepumpstumlare ovanpå varandra fås hög kapacitet på liten yta
• Kapacitet 2x6,5=13 kg tvätt, på en golvyta av endast                  
595x727 mm
• Torkkapacitet 9,2 kg torr tvätt per timme

• Reverserande rostfria skontrummor med trumvolym     
2x130=260 liter

• Förbrukning endast 1,55 kWh per last = 0,24 kWh/kg tvätt

• Tredubbelt filtersystem, inklusive finfilter. I displayen visas när
och vilket filter som ska  rensas av hyresgästen.

• Vanligtvis finns det två tvättmaskiner, i en tvättstuga, vilket brukar
innebära två laster med blöt tvätt som skall torktumlas samtidigt.
Två torktumlare ger en möjlighet för att användare att torka båda
lasterna effektivt och energisnålt. Finns endast en torktumlare i
tvättstugan tvingas användaren att hängtorka den ena lasten.
• Den genomsnittliga lasten är endast 2,5 kg, vilket exempelvis
motsvarar 5 st underlakan á 0,5 kg eller 10 st skjortor á 0,25 kg.
Att torka i en enda överdimensionerad torktumlare är att ”elda för
kråkorna”, vilket inte är bra för totalekonomin eller miljön.
• Dubbla tumlare kan också ge fastighetsägaren en möjlighet att
minska storlek och kapacitet på tvättstugans torkskåp, för att    
ytterligare styra över till torktumling.
• Tumlarna är enkla att installera då elkablar och kondensvattenslangar ingår. Torktumlarna kan anslutas till varsitt eluttag, för
stickpropp, alternativt till en gemensam trefasmatning, 3x10A.
Ingen forcerad ventilation eller annan extra kylning behövs.

• Den integrerade kondensvattenpumpen klarar en pumphöjd på
1000 mm, över maskinens nederkant.
• En komplett torkpelare består av två stycken värmepumps-    
tumlare PT 5137 WP och en pelarmontagesats WTV 5061.

• Tillbehör: Öppen sockel UO 5005-15 avsedd för pelarmontage
vilket innebär att tumlarna kommer upp i arbetshöjd och att det
blir städbart under maskinen. Självklart kan PT 5137 WP också
placeras fristående på en sockel alternativt pelarmonteras på en
tvättmaskin.
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Produktfakta
Modell			
Teknik                            
Kapacitet
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Patenterad rostfri skontrumma
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Lucköppning ø
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PT 5137 WP
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Värmepump
6,5
•
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l
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Emaljerad front

•

Programstyrning ProfitronicL Vario

•

Rostfritt topplock och manöverpanel
Mått och vikt

•

Höjd

mm

850

Djup

mm

727

Bredd
Nettovikt

Elanslutning

mm
kg

Anslutningseffekt, total     

kW

Anslutningskabel (lev. med
maskinen)

mm²

Kondensvattenslang (levereras
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mm

Säkring                           

Radioavstörd
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Ljudeffekt

Förbrukningsvärden
skåptorrt 50%
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Energi per kg
• Ja, finns

A

595
77,5

230 V 1N    
50 Hz
3,75

1 x 10

3 x 1,5
•

db(A)

min

kWh

DN10
R134a
<70

85

0,24

Innehåller flourerande växthusgas R134a.
Hermetiskt förluten.
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