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DR335 – DR445
Suszarki bębnowe piętrowe

Funkcje
• Podwójna objętość wsadu na tej samej powierzchni 

podłogi
• Bardzo wysoka objętość cylindra
• Duży otwór drzwi ułatwiający ładowanie  

i wyładowywanie
• Standardowy ocynkowany bęben

- owalne otwory bębna zapobiegają uszkodzeniom 
przez standardowe wkręty do systemów gipsowo-
kartonowych

• Unikatowy układ zawieszenia
- z tyłu: łożysko
- z przodu: rolki gumowe z łożyskami

• Duży filtr włókien
- łatwe usuwanie włókien
- wydajne suszenie
- samoczyszczący filtr włókien

• Osiowy przepływ powietrza
- perforacje bębna tylko z przodu i z tyłu
- maksymalny przepływ powietrza, mniejsze 

zużycie energii i krótsze czasy suszenia
• Sterowanie DX4

- łatwość obsługi i elastyczne mikroprocesorowe 
sterowanie

- 3 swobodnie adaptowalne programy
- istnieje możliwość swobodnego programowania 

temperatury wg stopni i łatwego programowania 
czasów suszenia i schładzania

Opcje
• Sterowanie OPTimum (technologia zapobiegania 

przesuszaniu)
- łatwa obsługa, łatwe programowanie
- 30 cykli programowalnych
- 3 rodzaje cykli

. Time Dry: programowalny czas i temperatura

. Auto Dry: 11 programowalnych automatycznych 
poziomów suchości i programowalna 
temperatura

. Moisture Dry: suszenie do zaprogramowanego 
poziomu wilgotności przy zaprogramowanej 
temperaturze

• Wersja na monety do zastosowań w pralniach 
samoobsługowych
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ipso.comWszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.DR335-445_PL
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DR335 711 1245 1226 290 272 636 1086 695 800 1937
DR445 810 1280 1252 262 236 746 1235 775 876 2064
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DR335 DR445
Pojemność 25:1 2 x 12 kg 2 x 16,8 kg
Pojemność 20:1 2 x 15 kg 2 x 21 kg
Bęben
Objętość 301 l 2 x 421 l
Średnica 762 mm 838 mm
Głębokość 660 mm 762 mm
Średnica otworu drzwi 576 mm 683 mm
Min. temperatura 38°C 38°C
Maks. temperatura 88°C 88°C
Moc silnika bez rewersu
Bęben 0,19 kW 0,37 kW
Wentylator 0,19 kW 0,37 kW
Przepływ wylotu powietrza (50hz) 160 l/s 236 l/s
Średnica 203 mm (**) 254 mm
Moc
Elektryczny układ grzewczy 2 x 21 kW -
Gazowy układ grzewczy 73 000 Btu/h 87 000 Btu/h
Gazowy układ grzewczy 18 390 kcal 21 924 kcal
Parowy układ grzewczy
przy 6,9 Bar 111 000 Btu/h - 32,5 kW -
przy 1,0 Bar 74 000 Btu/h - 21,7 kW -
Przyłącze pary wlot 3/4" -
Przyłącze pary wylot 3/4" -
Przyłącze gazowe 1/2" (**) 1/2" (**)

Przyłącze gazowe – ciśnienie ng/
lp 20/28,37 mb -

Poziom hałasu 66 dBA 67 dBA
Dane transportowe
Masa netto 247 kg 305 kg
Masa brutto 264 kg 326 kg
Wymiary w opakowaniu 
wys. x szer. x gł. 2057 x 825 x 1194 mm 2159 x 902 x 1372 mm

Dostępne układy sterowania
DX4 (monety lub OPL) standard standard
OPTimum (tylko OPL) opcja opcja

(**) Pojedynczy wlot gazu i eliptyczny wylot


