
WorkerComfort

WCDL_TEAM 4C (4 osoby)

WCDL_SINGLE C+ WCDL_TEAM 2C (2 osoby)

INDUSTRY | LOCKERS | WORKER COMFORT

WCDL_T 4C
work clothes drying locker - comfort
w1000 x h2050 x d600

WorkerTeam 4S
hot air dry ing system for work clothes

WCDL_T 4C
work clothes drying locker - comfort
w1000 x h2050 x d600

WorkerTeam 4S
hot air dry ing system for work clotheskomfortná úložná skrinka na pracovné 

oblečenie s rýchlym teplovzdušným sušením
a samostatným odkladacím priestorom

Rýchlosť, efektivita, účinnosť pre malé pracovné skupiny.
Praktické a pohodlné uloženie, vysušenie a dezinfekcia pracovného oblečenia.

 Hlavné benefity

 samostatné elektronické riadenie u každého 
 zariadenia „ZAVES A STLAČ“

 energeticky úsporné sušenie okolitým vzduchom
 extra rýchle sušenie s ohrevom vzduchu
 efektívna likvidácia zápachu ozónom
 centrálne riadenie 

 pre sušiace celky
 „SMART SOLUTION“

 WCDL_C - work clothes drying locker Comfort
❆ skrinka má samostatné elektronické riadenie, 
 systém „ZAVES A STLAČ“
❆ výnimočný prietok vzduchu umožňuje rýchle sušenie, 
 okolitým alebo ohrievaným vzduchom
❆ minimálne straty v izolovanom teplovzdušnom rozvode
❆ automatická regulácia nastavených parametrov 
 pre ochranu funkčných materiálov
❆ teplota sušenia od 20°C do 55°C (neplatí pri CDC)
❆ čas sušenia od 10 min. do 150 min. (neplatí pri CDC)
❆ možnosť predčasného elektronického vypnutia sušenia
❆ samostatné výduchy na obuv a rukavice
❆ perforovaná polica pre pasívne sušenie prilby (pre WCDL_C)
❆ nerezová tyč na zavesenie ramienka s odevom 
❆ odkladací priestor na civilný odev (pre WCDL_SINGLE C+)
❆ háčiky na dverách a nerezová tyč na uterák
❆ vyspádované nerezové dno skrine, nastaviteľné nožičky

hlavný vypínač, ovládanie sušenia a dezinfekcie, napojenie na vzduchotechniku

typ rozmery (Š x V x H) dezinfekcia/bez ohrevu/s ohrevom

WCDL_SINGLE C+ 40 x 205 x 62 cm 20/540 - 680*W
WCDL_SINGLE C+_O3G 40 x 205 x 62 cm 50/20/540 - 680*W
WCDL_TEAM 2C 50 x 205 x 62 cm 20/1080 - 1360*W
WCDL_TEAM 2C_O3G 50 x 205 x 62 cm 50/20/1080 - 1360*W
WCDL_TEAM 4C 100 x 205 x 62 cm 40/2160 - 2720*W
WCDL_TEAM 4C_O3G 100 x 205 x 62 cm 100/40/2160 - 2720*W


