för räddningstjänst och yrkesfolk
Acceptera inte att ta på fuktig och otvättad utrustning ärvd eller övertagen från en kollega.,
Ansiktsmasker, och alla andra utrustningar som kan överföra bakterier och smitta.
OSMA – Torksystem är „friska“ alternativ som ger varje insats en „Frisk Fläkt“in i era skyddskläder,
handskar, skor och persedlar.
Skor, stövlar och insatskläder såväl som ansiktsmasker och kemdräkter, ventileras och torkas snabbt och
skonsamt med varmluft.

MTH 800 OSMA-MASKTORK MTH 900
Fö r 8 ansiktsmasker som torkas med
varmluftsfläkt och tidur
Höjd:
500 mm
Spänning:
230 V/ 50 Hz
Bredd: 730 mm
Effekt:
120 Watt
Djup:
360 mm
Torktid:
1 - 1,5 timmar
Vikt: ca. 10 kg Utförande INOX Rostfritt stål

MTS 1800 OSMA-Skåp för masktork
Masktorkskåp med dubbeldörr i rostfritt stål V²A med dörrförregling.; Enkelt styrbart tidur;
platsbesparande, förberedd för väggmontage; säkerhetsspärr som stänger alla funktioner
då en dörr öppnas.; levereras även med UV desinfektion.
Höjd:
900 mm
El anslutning:
230V/50 Hz
Bredd: 900 mm
Effekt:
1,2 Kw
Djup:
530 mm
Underhållsfri varmluftsfläkt
Viktt: ca. 60 kg
Underhållsfri Synchronmotor 1/min
Torktiden reduceras genom att maskerna ständigt roterar. Torktid 25 till 45 minuter.
Utförande: Dörrar i rostfritt alternativt plexiglas.

HT 302 OSMA – Anpassningsbar, mobilt tvätt desinfektion och
torkstation.
Tvättar, desinfekterar och torkar 2 kemdräkter i ett arbetsförlopp.
Den självsugande tvätt och desinfektionspumpen arbetar i ett eget slutet kretslopp.
Höjd:
2400 mm
Bredd:
800 mm
Längd: 2200 mm
Vikt: ca. 95 kg

Spänning:
230V/50 Hz
Effekt
1,8 Kw
Utförande INOX rostfritt stål

STS 900 OSMA – Skåp för slang, persedel och klädtork.
Tvådörrars torkskåp i pulverlackerad stålplåt; ; Torkar slangar och persedlar på kort tid.
Höjd:
2040 mm inkl. Füße
Bredd:
750 mm
Djup:
780 mm
Vikt: ca. 130 kg

El anslutning:
Effekt:

230V/50 Hz
1,2 Kw
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