
Det sensorstyrda DC 120 WW är ett snabbtorkande och energisnålt 
torkskåp med frånluftsteknik. Skåpet arbetar med undertryck vilket 
eliminerar läckage av fuktig luft ut i lokalen. Luddfilter sitter i överdelen 
liksom all elektronik, vilket underlättar service. Dubbla fläktar och 
imkanaler ger jämnt torkningsresultat i hela skåpet.

Ergonomisk konstruktion med användarvänlig placering av dörrarnas handtag.

Enkelt handhavande med 2 automatiska torkprogram, vilka avslutas så snart tvätt-
godset är torrt.

Stora dörrar som har stor öppningsvinkel för lättare in- och urlastning.

Automatiskt torkprogram för impregnering av membran plagg såsom t.ex larm-
ställ som har ett impregnerat ytskikt. Programmet reparerar / återskapar ytskiktet 
vilket skyddar plagget vid nästa användningstillfälle.

Skåpet har även ett automatiskt torkprogram, normal, som passar bra för äldre 
vadderade arbetskläder / larmställ.

Fyra kraftiga avtagbara luftningsgalgar i rostfritt stål med plats för fyra uppsätt-
ningar arbetskläder.

Flexibel montering och justerbara fötter.

Torkskåp DC 120 WW

Artikelnummer   RSK-nr  E-nr

61910015-03/2021.04.23  803 57 40  9200069

*  Gäller 15 kg torrvikt vid 42% 
restfuktighet.

**  Torkskåpet kör impregne-
ringsprogram ca 25 min samt 
15 min rekonditionering efter 
att textilierna torkat. 

***  Med impregneringsprogram.

Lastkapacitet    Fyra arbetsställ

Avvattningsförmåga*   57 g/min

Torktid**    95 min

Elementeffekt    6 kW

Energiförbrukning/kg***   0,66 kWh

Energi kWh/kg borttorkat vatten*** 1,9 kWh



* Motsvarar 23 m rak rörkanal. 
 Vid ø 160 mm evakueringsanslutning gäller ca 70 m rak rörkanal.

** A-vägd emissionsljudtrycknivå vid arbetsstationer.

*** Ansluts fast till separat kanal eller allmän ventilation.

 Evakueringsrör ingår ej.

Färg på front och sidopaneler är vit med svart färg på handtag.
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Front            Vänster sida       Baksida

Vy ovanifrån

A B C D E F G H I J M N O P

mm 1200 750 1970 2035 820 600 300 185 1100 600 535 510 580 535

Elanslutning                         400V 3N AC 50 Hz                                     

Traditionell gängsäkring  6,2(10) kW(A)

Automatsäkring                           6,2(13) kW(A

Evakuering 125 ø mm

Evakuerad luftmängd                250 m³/h

Tryckfall*                                      70 max. Pa

Ljudtrycksnivå**                          <70 dB(A)

Vikt 134 kg netto 
Pos 1 Manöverpanel

Pos 2 Elanslutning för extern fläkt

Pos 3 Elanslutning

Pos 4 Evakueringsanslutning***
   Bästa torkresultat med fyra kraftiga luftningsgalgar som underlät-

tar luftgenomströmningen i kläderna. Varmluften blåser först via 
specialgalgarna genom klädernas insida och därefter utvändigt.  I 
innertaket finns även fyra luddfilter.


