
Torkskåp
ProLine FC 20

PODAB använder sig av Certways mallar och riktlinjer för  
miljö och kvalitetsledningssystem i enlighet med  
ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008.

1 års heltäckande garanti ingår alltid i maskinköp.
Se PODABs Garantibestämmelser.
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Huvuddata

Unikt torkskåp för larmställ
Torkskåp speciellt utvecklat för larmställ och skyddskläder. 
Torkar effektivt och skonsamt, utan mekanisk bearbetning 
vilket förlänger livslängden på dragkedjor och reflexer. Härdar 
och reaktiverar impregneringen. Med kapacitet på 20 kg eller 
sex kompletta larmställ.  

FC 20 Firedryer torkar plaggen 
både från utsidan och från insidan 
(varm luft leds in  via galgarna). 
Den effektiva torkprocessen 
gör att larmställ av membran och 
vadd torkar mycket snabbare. 

Utrustat med fuktstyrningssystemet, Humidity Tracking 
System (HTS) som anpassar torktiden automatiskt. HTS samt 
undertrycksprincipen ger en energisnål och miljövänlig torkning.

I automatiskt läge kör skåpet 30 min reaktivering efter att 
plaggen torkats. Övertorkningen återställer långtidsimpregne-
ringen samt härdar ny impregnering efter tvätt.

Tre automatiska program och ett program för tidstyrd tork-
ning. FC 20 har även automatprogram för plagg som stations-
kläder etc. 

Standard
•	Kapacitet på 20 kg eller 6 st larmställ
•	 Torkprocessen härdar impregneringen
•	 Löstagbara galgar för enklare hantering
•	Dörrarna kan öppnas 190°
•	 Infälld belysning
•	Dubbelt överhettningsskydd 
•	 Toppen är avtagbar för enklare installation och service
•	 Felkoder och testprogram förenklar felsökning
•	Servicemeny med möjlighet att anpassa skåpets funktioner
•	Språkval (svenska, engelska, danska, norska, franska, tyska, 

spanska)
•	 Levereras i byggsats och monteras på plats

Hängare
Hängare för stövlar resp. handskar. Varm 
luft blåses via hängaren in i stövlarna 
(max 2 par) eller handskarna (max 4 par). 
 
För stövlarna,  Art nr 131009
För handskarna, Art nr 131008

Tillval

FC 20

Lastkapacitet, kg 20

Lastkapacitet, kompletta larmställ, st 6

Torktid, min * 175

Max evakuerad luft, m³/h 600

Elementeffekt, kW 12

Totaleffekt, kW 12,45 

Energiförbrukning/kg, kWh* 0,98

Art nr 131035

*Gäller 6 larmställ av membrantyp (torrvikt 20 kg) med 50% restfuktighet 
efter tvätt, torkade till 4%.
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* Rekommenderat luftflöde för optimal funktion. Tryckfall 
motsvarar 140 m rak luftkanal med diameter 160 mm.
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2013-05-17. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.

AB PODAB, Ekonomivägen 9, 436 33 ASKIM. Tel 031 - 752 01 00, fax 031 - 752 01 50. E-post: sales@podab.se, www.podab.se

FC 20

Elanslutningar

Elanslutning 3~N, 400 V, 50 Hz

Säkring, A 20

Totaleffekt, kW 12,45

Värmeeffekt, kW 12

Luftanslutningar

Evakueringsansl, ø mm 160

Evakuerad luft, m³/h * 300

Tryckfall max, Pa * 210

Ljudnivå

Luftburen ljudnivå, dB(A) 65

Vikt

Netto, kg 200

Emballage, kg 40

Skeppningsdata netto, kg 240

Fraktvolym m³ 1,76

Tillbehör

Luftmixdon 2 vent., 160 mm 141018

Hängare för stövlar 131009

Hängare för handskar 131008

Kroklist, 3 pack 131071

Mått i mm

Bredd 1800

Djup 800

Höjd, inner 1752

Höjd, ytter 1955


