
Niezrównana Przemysłowa Niezawodność

• Duży bęben 
◦ Pozwala na swobodny przepływ powietrza
◦ Krótkie cykle suszenia

• Standardowo galwanizowany bęben 
◦ Owalne otwory bębna zapobiegają uszkodzeniom ze strony 

wkrętów fosfatowanych
• Wysoce wydajny element grzewczy

◦ Doprowadzane powietrze jest wstępnie podgrzewane przez ciepło z 
płyty grzejnej

◦ Zwiększona efektywność energetyczna
◦ Krótszy czas suszenia
◦ Bardziej komfortowe środowisko pracy

• Wysoka wydajność systemu ogrzewania
◦ Natychmiastowy zapłon palnika
◦ Szybkie i skuteczne osiągnięcie żądanej temperatury
◦ Równomierne rozprowadzanie ciepła
◦ Zredukowany czas suszenia
◦ Energooszczędność

• Promieniowy przepływ powietrza 
◦ Perforacje bębna na całej powierzchni
◦ Wysoka wydajność
◦ System napędu pasowego

• Rewers obrotów bębna 
◦ Zapobiega splątaniu bielizny

• CARE = Automatyczny System Zapobiegający Przypalaniu
◦ Reaguje w przypadku pojawienia się ognia w trakcie suszenia
◦ W przypadku zbyt wysokiej temperatury tkaniny spryskiwane są wodą

Łatwa w Użyciu Prostota
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SUSZARKA BĘBNOWA

DO UŻYTKU NA TERENIE FIRMY (OPL)

Technologia Zapobiegająca 
Przesuszeniu (OPT) oferuje 
niezrównane poziomy dokładności, 
dając idealną suchość w całym 
praniu. Specjalistyczne czujniki 
zlokalizowane w przewałach są 
podłączone do naszego rewolucyjne-
go przełącznika obrotowego, który 
ustala dokładny moment, gdy Twoja 
bielizna jest sucha, co pomaga 
wyeliminować przesuszenie i zwięk-
sza wydajność. Ponadto, zmniejsza 
zużycie mediów zasilających, co da-
je setki euro  oszczędności rocznie. 

OPT od IPSO jest dostępny w 
sterowniku OPTimum™, który oferuje 
30 programowalnych cykli suszenia
dla zwiększenia efektywności pracy, 
a także jest łatwy do przeszkolenia 
pracowników. Daje też elastyczność 
dzięki prostemu dostosowywaniu cykli. 
Sterownik OPTimum jest dostępny 
we wszystkich suszarkach ISPO.

www.ipso.be

• Sterownik OPTimum
◦ Łatwy w obsłudze
◦ Łatwy do zaprogramowania
◦ 30 programowalnych cykli
◦ 3 rodzaje cykli
◦ Suszenie na czas: zaprogramowany czas i temperatura
◦ Auto suszenie: 11 programowalnych automatycznych poziomów 

suchości oraz programowalna temperatura
◦ Suszenie uwzględniające wilgotność: suszenie do zaprogramowanego

poziomu wilgotności według zaprogramowanej temperatury 
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www.ipso.be

Ładowność suchego załadunku (25:1) (kg) 56.3
Ładowność suchego załadunku (20:1) (kg) 70.4
Bęben

Pojemność (l) 1408
Średnica (mm) 1289
Głębokość (mm) 1080
Odwracalne drzwi standard
Średnica otworu drzwiowego(mm) 683
Minimalna temperatura (°C) 38
Maksymalna temperatura (°C) 88
Moc silnika (bez rewersu)
Bęben (kW) NA
Wentylator (kW) NA
Moc silnika z rewersem
Bęben (kW) 0.56
Wentylator (kW) 2.24
Natężenie przepływu spalin(50 Hz) (l/s) 1156
Średnica (mm) 305
Moc
Podgrzew elektryczny (kW) NA

Podgrzew gazowy(Btu/h) 395,000
Podgrzew gazowy (kcal) 99,500
Podgrzew parowy
@ 6,9 bar (Btu/h) / (kW) 648.000 - 

189,7
@ 1.0 bar (Btu/h) / (kW) 433.000 - 126,9
Przyłącze pary wlot ¾”
Przyłącze pary wylot 1
Przyłącze gazowe 1
Przyłącze gazowe - Ciśnienie NG/LP (mb) 20 / 28,37
Wymiary opakowania
Wysokość (mm) 2515
Szerokość (mm) 1473
Głębokość (mm) 1892
Poziom hałasu (dBA) 70
Waga
Brutto (Gaz/elekt.) (kg) 812
Brutto (Para) (kg) 858
Netto (Gaz/elektr.) (kg) 714
Netto (Para) (kg) 760
C.A.R.E. opcjonalnie
Dostępne sterowniki     
OPTimum (tylko OPL) standard
** Pojedynczy wlot gazu i wydech eliptyczny
* * * Na każdy bęben

Specyfikacja techniczna

DYSTRYBUTOR W POSLCE
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A 860 mm H 2388 mm 
B 826 mm U 
C 1289 mm V 1076 mm
D 1314 mm W 171 mm 
E 1749 mm X 222 mm 
F 1324 mm Y 178 mm 
G 1349 mm Z

Podgrzew parowy/gazowy 380V - 415V/3/50 15 A
Podgrzew parowy/gaz. (rew.) 380V - 415V/ 3/50 15 A

Rodzaj podgrzewu


