
· Serbest duruşlu, hızlı sıkmalı yıkama makinesi
· Kompact ve modern yerden tasarruf sağlayan tasarım
· Kolay erişime olanak veren 180° açılma açısına sahip, geniş yükleme ve
  boşaltma kapağı
· Önde konumlandırılmış 6 bölmeli deterjan çekmecesi
· Dozajlama ünitesine deterjan miktarını otomatik ayarlayan kontrol ünitesi
· Dayanıklı, AISI 304 kalite, paslanmaz çelikten yapılmış tambur gövde ve
  tüm kabinet
· Şaft üzerinde yer alan ve sızdırmazlık yüzeylerinde sürtünmeyi azaltarak ürün
  ömrünü uzatan seramik kaplama
· Esnek ve serbestçe proglamşama yapabileceğiniz 7” renkli ekranlı
  kontrol paneli
· Basit, hızlı veri transferi ve csv formatında düzeltmesine imkan tanıyan USB
  bağlantısı
· Ekran üzerinde yer alan, fotoğraflı, sorun giderme kılavuzu
· Hızlı ve kolay görsel yönetime olanak veren ışıklı durum göstergesi
· Hızlı su tahliyesi ile daha kısa programlara olanak veren geniş  3”  (TWE 60)
  veya 4” (TWE 110) tahliye valfı
· Mükemmel denge sağlayan Akselerometre ile daha dengeli sıkma özelliği
· Hızlı dolum sağlayan yüksek akış giriş valfları

· Kontrol panelinden seçilebilen ikili ısıtma
  (elektrik & buhar) seçeneği
· Öne eğilme
· 3. su girişi (Yumuşak su)
· Hızlı dolum sağlayan pnömatik su giriş vanası
  (TWE 110 standart)
· Hızlı dolum sağlayan pnömatik buhar giriş vanası
  (TWE 110 standart)
· Su geri dönüşümüne olanak veren ikinci
  tahliye vanası
· Çamaşırı tartan ve su, enerji ve deterjan
  tüketimini buna göre azaltan tartım hücreleri
· Buhar giriş hortumları
· Su giriş hortumları

YIKAMA MAKİNESİ
TWE 60 · 110

OPSİYONLARSTANDART ÖZELLİKLER & AVANTAJLARI



YIKAMA MAKİNESİ
TWE 60 · 110

MODEL BİRİM TWE 60 TWE 110
Kuru ağırlık kg 60 110

Performans kg/saat 90 165

Program süresi dak. 30-45 30-45

TAMBUR
Tambur çapı mm 1100 1300

Tambur derinliği mm 610 830

Tambur hacmi l 579 1101

Yıkama hızı rpm 34 29

Sıkma hızı rpm 766 705

Sıkma kuvveti  360 360

KAPAK
Kapak çapı Ø mm 550 675

ISITMA
Elektrik kW 30 60

Buhar bar 4-6 4-6

ELEKTRİK
Elektrik tüketimi* kW/h 26,25 52,5

Motor kW 11 22

BUHAR
Buhar valfı bağlantısı Ø DN-BSP 25-1” 40-1½”

Buhar basıncı kPa 400-600 400-600

Buhar tüketimi kg/prog. 28 50

HAVA
Hava bağlantısı Ø mm opsiyonel/ 10 opsiyonel/ 10

SU
Giriş valfı bağlantısı Ø DN-BSP 2 x 25-1“ 2 x 50-2“

Su girişi (deterjan) Ø DN-BSP 1 x 25-1“ 1 x 25-1“

Su basıncı
Su akışı [Selonoid/Pnömatik]

kPa 200-400 200-400

l/dak. 160/400 540

Su tüketimi*

Tahliye akışı

Soğuk l/Prog. 175 310

 Sıcak l/Prog. 232 395

Tahliye valfı bağlantısı ø (dış) mm 76 114

l/dak. 230 600

PROGRAMLANABİLİR KONTROL
16 varsayılan program (max. 99)  Std Std

7“ renkli, yüksek çözünürlüklü LCD  Std Std

EBATLAR (ExDxY)
Standart  mm 1745x1570x1910 1910x2040x2060

Devrilme** mm 1825x1605x2070 1990x2040x2245

Standart model ambalajı mm 1900x1650x2060 2000x2150x2200

Devrilme model ambalajı mm 1900x1750x2220 2050x2300x2400

AĞILIK
Standart - Net kg 1925 3950

Devrilmeli - Net kg 2150 4025

Standart - Brüt kg 2000 4110

Devrilmeli - Brüt kg 2225 4185

SES SEVİYESİ
  db(A) 67-77 70-77

 

www.tolon.com

** Opsiyonel 

TOLON makinalarda ve bu veri sayfasında verilen spefikasyonlarda, dilediği zaman ve önceden bir bildirim yapmaya
gerek duymadan değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Verilen detaylar ve fotoğraflar sadece bilgi amaçlı olup bağlayıcı değildir.
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* Tüketim rakamları hesaplanırken Eco 60°C‘ programı esas alınmıştır(Ana yıkama, 2 durulama). 


