TOP TROCK Handsktork PAH med varmluftsfläkt
â

Tack för ert intresse I TOP TROCK’s avancerade system.
TOP TROCK panel för handsktorkning med 18, 20, 35 eller 55 hängare ger en snabb och skonsam torkning. Varm
luft blåser genom stålrören och ut I strategiskt placerade munstycken. Förfarandet garanterar en effektiv och skonsam
tork, vilket förlängen materialets hållbarhet 2-3 gånger.

mått panel med
18 hängare:Br 67 x H 57 x Dj 38 cm
20 hängare: Br 19 x H 175 x Dj 38 cm
35 hängare : Br 51 x H 175 x Dj 38 cm
55 hängare : Br 75 x H 175 x Dj 38 cm
utrymmeskrav
18 hängare : Br 72
20 hängare : Br 24
35 hängare : Br 56
55 hängare : Br 80

xH
xH
xH
xH

72 x Dj 48 cm
190 x Dj 48 cm
190 x Dj 48 cm
190 x Dj 48 cm

Werma AB
Årbäck 409
660 52 Edsvalla

-

TOP TROCK varmluftsfläkt GF 900
230 Volt ~ 1300 Watt

-

garanti på fläkten GF 900
2 år eller 5000 driftstimmar

-

TOP TROCK varmluftsfläkt uppfyller gällande
normer och krav beträffande elektrisk säkerhet.

-

CE certifierad.

-

som tillval timer

-

garanti på paneler 10 år

-

munstycken I de parallella rostfria rören.

-

helt I rostfritt stål 304 (1.4301)

-

robust och nära på oförstörbar.

-

quality märken

-

tork tid för handskar:
1 till 3 timmar (beroende på material och
fuktgrad).

-

panelerna kan monteras på vägg eller på mobilt
stativ.

-

mängder med varianter.

-

spar utrymme.

Variant för trånga utrymmen

Våra system är designade för gör-det-själv montage. Bult, plugg mm ingår I
leveransen.
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TOP TROCK

â

Brushless warm-air blower GF 900

Tack för ert intresse i TOP TROCK’S avancerade system.
TOP TROCK borstlösa varmluftsfläkt kan användas med alla TOP TROCK produkter.

TOP TROCK varmluftsfläkt uppfyller gällande
normer och krav beträffande elektrisk säkerhet.
-

CE certifierad

-

passar alla TOP TROCK system.

-

låg ljudnivå, energisnål.
230 Volt ~ 50/60 Hz, 1300 Watt

-

Vår nya fläkt GF 900 opererar med en borstlös
underhållsfri motor. Tack vare det kan vi erbjuda
längre garanti.

-

garanti på fläkten:
2 år eller 5000 driftstimmar.

-

ekonomisk tack vare korta torktider.

-

som tillval extern timer 3h eller 24h

-

hus helt I rostfritt stål 304 (1.4301 V2A)

-

lufttemperatur. 38°C (vid rumstemp 20° )
ger skonsam torkning

-

En speciell hållare ger montage enkelt.

-

mått: Æ = 20 cm, H = 35 cm

mått Æ = 20 cm, H = 35 cm
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