
P R Z E M Y S Ł O W E  S U S Z A R K I  B Ę B N O W E



Cynkowany cylinder w standardzie
- doskonała jakość
- owalne otwory zapobiegające
  uszkodzeniom przez śruby

Duże drzwi i otwór
- łatwe ładowanie i rozładowanie
- bardzo wytrzymałe zawiasy
- kąt otwarcia 180º
- możliwość montażu
  z prawej i lewej strony
- wytrzymałe czarne drzwi i klamka:

- ergonomiczne
- jednoczęściowe

Duży filtr strzępków
- odkładanie strzępków do dużego pojemnika

- łatwe opróżnianie
- wydajne suszenie
- filtr samoczyszczący: ręczne czyszczenie
  filtra nie jest konieczne

Modele DR25 - 30 - 35 - 50 - 55 S
- 335 - 445: unikalne zawieszenie
- tył: łożyska
- przód: łożyskowane rolki gumowe

Modele DR25 - 30 - 35 - 55 S - 335 - 445: osiowy przepływ powietrza
- perforacja bębna tylko z przodu i z tyłu
- maksymalny przepływ powietrza i niższe zużycie energii

- wydajność energetyczna i szybsze suszenie

Modele DR50 - 75 - 120 - 170: promieniowy przepływ powietrza
- perforacja całej powierzchni cylindra
- wysoka efektywność
- napęd pasowy

Odwracanie kierunku ruchu
- zapobiega splątaniu tkanin
- dla wszystkich modeli OPL

Podgrzew
- gazowy, parowy lub elektryczny



Duża ładowność
- DR120: 51 kg (1/20)
- DR170: 70 kg (1/20)
- duże cylindry pozwalają na swobodny ruch powietrza

- krótsze czasy suszenia

Podgrzew
- gazowy, parowy lub elektryczny

Cynkowany cylinder w standardzie
- doskonała jakość
- odwracanie kierunku ruchu w standardzie

- zapobiega splątaniu tkanin
- owalne otwory zapobiegające uszkodzeniom
  przez śruby

Wysokowydajny układ podgrzewu
- podawane powietrze jest ogrzewane wstępnie przez
  uciekające ciepło w górnej części obudowy

- wyższa wydajność energetyczna
- krótsze czasy suszenia
- bardziej komfortowe środowisko pracy

Wysokowydajny podgrzew
- natychmiastowy zapłon palnika

- szybkie i wydajne osiągnięcie żądanej temperatury
- równomierny rozkład ciepła
- krótsze czasy suszenia
- oszczędność energetyczna

System C. A. R. E.: odpowiedź na samozapłon tkanin
- system zapobiegający samodzielnemu zapłonowi tkanin
- dzięki stałej kontroli temperatury zapobiega pożarom spowodowanym przez przypadkowy zapłon
  lub błędy użytkownika
- w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury tkaniny spryskiwane są wodą
- sygnał wyjściowy może być podłączony do systemu alarmowego



Komputer DX4
- łatwy w użyciu, elastyczny sterownik mikroprocesorowy
- standard dla wszystkich modeli DR
- trzy dowolnie dostosowywane programy
- dowolne programowanie temperatury co stopień
- łatwa regulacja czasu suszenia i ochładzania

Komputer DX4 na monety
- duży pojemnik na monety, wzmocniona konstrukcja odporna na uszkodzenia
- łatwa regulacja czasu suszenia dla każdej monety
- dowolnie programowalne ceny

Technologia zapobiegania przesuszaniu OPTimum
- wyjątkowa w branży, nowatorska innowacja
- połączenie czujników w mieszadłach do nowoczesnego
  obrotowego przekaźnika
- w efekcie uzyskuje się bardzo dokładny odczyt wilgotności
  całego wsadu, co umożliwia uniknięcie kosztów
  wynikających z przesuszania

Komputer OPTimum
- najnowszy komputer IPSO wykorzystujący technologię
  zapobiegania przesuszaniu
- łatwość obsługi
- łatwość programowania
- 30 programowalnych cykli
- trzy rodzaje cykli:

- suszenie na czas: programowalny czas i temperatura
- suszenie automatyczne: 11 programowalnych automatycznych
  poziomów suchości i programowalna temperatura
- suszenie na podstawie wilgotności: suszenie
  do podanego poziomu  wilgotności przy wybranej temperaturze

Suszarki podwójne DR335 i DR 445
- podwójna ładowność na tej samej przestrzeni podłogi
- wysoka pojemność cylindrów
- opcja: panele przednie ze stali nierdzewnej



DANE TECHNICZNE I WYMIARY DR 25 - 30 - 35 - 55 S



DANE TECHNICZNE I WYMIARY DR 50 - 75



DANE TECHNICZNE I WYMIARY DR 120 - 170



DANE TECHNICZNE I WYMIARY DR 335 - 445



DANE TECHNICZNE I WYMIARY DR 25 - 30 - 35 - 50 - 55 S - 75

Ładowność - wsad suchy (25:1) [kg]

(20:1) [kg]

Cylinder Objętość [dm3]

Średnica [mm]

Głębokość [mm]

Odwracanie kier. ruchu opcja         opcja  opcja            opcja     opcja opcja

Średnica otworu drzwi [mm]

Temperatura min. [ºC]

maks. [ºC]

Moc napędu bez odwracania Bęben [kW]

Went. [kW]

Moc napędu z odwracaniem Bęben [kW]

Went. [kW]

Przepływ wentylowanego powietrza (50 Hz) [m3/h]

Średnica [mm]

Moc Podgrzew elektryczny [kW]

Podgrzew gazowy [Btu/h]

Podgrzew gazowy [kcal]

Podgrzew parowy 6,9 bar [Bth/h] / [kW]        n/d

1,0 bar [Bth/h] / [kW]        n/d

Podłączenie pary Wlot        n/d

Wylot        n/d

Podłączenie gazu Złącze

Ciśnienie NG/LP [mb]

Wymiary opakowania Wysokość [mm]

Szerokość [mm]

Głębokość [mm]

Poziom hałasu [dBA]

Waga Brutto [kg]

Netto [kg]

System C. A. R. E.* opcja         opcja  opcja            opcja     opcja opcja

Dostępne sterowniki DX4 (monety lub OPL)         standard      standard standard         standard   standard           standard

OPTimum (tylko OPL) opcja         opcja  opcja            opcja     opcja opcja

Rodzaj podgrzewu        Zasilanie - bezpieczniki

Podgrzew elektr. 230V/3/50

Podgrzew elektr. (odwr.) 230V/3/50

Podgrzew elektr. 400V/3/50

Podgrzew elektr. (odwr.) 400V/3/50

Podgrzew parowy/gazowy 230V/1/50

Podgrzew parowy/gazowy (odwr.) 230V - 400V/1/50

* System C. A. R. E. dostępny jest tylko dla modeli OPL z podgrzewem gazowym/parowym



DANE TECHNICZNE I WYMIARY DR 120 - 170 - 335 - 445
Ładowność - wsad suchy (25:1) [kg]

(20:1) [kg]

Cylinder Objętość [dm3]

Średnica [mm]

Głębokość [mm]

Odwracanie kierunku ruchu standard         standard      opcja opcja

Średnica otworu drzwi [mm]

Temperatura min. [ºC]

maks. [ºC]

Moc napędu bez odwracania Bęben [kW]    n/d               n/d

Wentylator [kW]    n/d               n/d

Moc napędu z odwracaniem Bęben [kW]

Wentylator [kW]

Przepływ wentylowanego powietrza (50 Hz) [m3/h]

Średnica [mm]

Moc Podgrzew elektryczny [kW]               n/d  n/d

Podgrzew gazowy [Btu/h]

Podgrzew gazowy [kcal]

Podgrzew parowy 6,9 bar [Bth/h] / [kW] n/d

1,0 bar [Bth/h] / [kW] n/d

Podłączenie pary Wlot n/d

Wylot n/d

Podłączenie gazu Złącze

Ciśnienie NG/LP [mb] n/d

Wymiary opakowania Wysokość [mm]

Szerokość [mm]

Głębokość [mm]

Poziom hałasu [dBA]

Waga Brutto (gaz./el.) [kg]

Brutto (par.) [kg] n/d

(gaz./el.) [kg]

Netto (par.) [kg] n/d

System C. A. R. E.*   opcja           opcja         n/d  n/d

Dostępne sterowniki DX4 (na monety lub OPL)    n/d              n/d   standard            standard

OPTimum (tylko OPL) standard         standard     opcja opcja

Rodzaj podgrzewu            Zasilanie - bezpieczniki

Podgrzew elektr.   n/d             n/d n/d

Podgrzew elektr. (odwr.)   n/d             n/d n/d

Podgrzew elektr.              n/d n/d

Podgrzew elektr. (odwr.)              n/d n/d

Podgrzew parowy/gazowy   n/d             n/d

Podgrzew parowy/gazowy (odwr.)   n/d             n/d

Podgrzew parowy/gazowy   n/d             n/d n/d

Podgrzew parowy/gazowy (odwr.) n/d

* System C. A. R. E. dostępny jest tylko dla modeli DR 120 i DR 170 z podgrzewem gazowym/parowym
** pojedyncze przyłącze gazu i eliptyczny przewód wentylacyjny
*** dla każdego z urządzeń

Zastrzegamy prawo do zmiany danych technicznych bez ostrzeżenia.

   D Y S T R Y B U C J A  W  P O L S C E


