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Krüger Secomat
Sušičky prádla

Technická specifikace
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ŘADA CD

Malé, přenosné odvlhčovače pro Váš dům, chatu, kancelář…

Rodina může prostým dýcháním, vařením, koupelí či sušením prádla

vyprodukovat během dne až 15 litrů vlhkosti. Často je velmi obtížné se

s takovou vlhkostí vypořádat přirozeným způsobem, protože naše

moderní domy jsou velmi dobře izolovány. Výsledkem je nadměrná

vlhkost, plísně a hniloba, což ve svém důsledku má škodlivý vliv na vnitřní

klima a může být příčinou takových problémů, jako je astma a alergie.

Obecně existují dva způsoby, jak dosáhnout příjemného, suchého

vnitřního klimatu: nákladný a hospodárný.

Nákladným způsobem jednoduše otevřete okna a necháte vlhký,

nákladně vyhřátý vzduch vyvětrat a nahradit novým vzduchem

z venku.

Hospodárným řešením je však použití odvlhčovače. Ten zkondenzuje

vlhkost ze vzduchu a přitom uchová nákladně vytvořené teplo uvnitř

vašeho domu. A co víc, odvlhčovač vytvoří ve Vašem domě zdravé vnitřní

klima, které chrání i konstrukce domu a jeho vybavení před škodami

z nadměrné vlhkosti.

Ventilace Odvlhčování
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Krüger Secomat 75,
nástěnná sušička
prádla
Sušení prádla systémem Secomat je právě tak jemné, jako sušení
na slunci a větrem. Navíc spotřeba energie je ve srovnání
s konvenčními metodami sušení až o 50% nižší.

Cenným vedlejším účinkem této metody je fakt, že suterén či
místnost sušárny zůstává suchá.

Pro domácí sušičky prádla je prioritou zejména kompaktní design,
protože domácí sušárny jsou velmi často stísněné. Kompletní řada
sušiček prádla Krüger Secomat splní všechny požadavky na
velikost, výkon, úspornost a pohodlí.

SECOMAT 75 je menší model vhodný pro sušení prádla zejména
v rodinném domě.

Přístroj je vybaven ovládáním pomocí hygrostatu.

Klíčové vlastnosti
· Zadní panel z robustní oceli
· Přední a postranní panely z kvalitních plastů
· Vestavěné vlhkostní čidlo
· Vyjímatelný vzduchový filtr
· Souprava pro přímý odvod kondenzátu
· Nástěnná konzola pro montáž na zeď
· 3 metry dlouhý přívodní kabel se zástrčkou

Použití
· Domácnosti
· Bytové domy
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Technické údaje
Doporučené prostory rodiny 1
Odvlhčovací kapacita:
při 20°C, 60% r.h.

l/24h 9

Pracovní rozsah – teplota °C 10-30
Množství vzduchu m3/h 930
Doporučené prostory rodiny 1
Napájení V 230 (50Hz)
Chladicí výkon (+7,2°/+54,5°C) W 1100
Příkon W 345
Hlučnost d(B)A 64
Rozměry: šířka x výška x
hloubka

mm 565x620x330

Hmotnost kg 39

Energetická účinnost
kWh/

kg
0,27

Sušící výkon kg/h 1,36
Sušící cyklus 5h 36min
Hmotnost prádla kg 7,5
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Krüger Secomat 100,
nástěnná sušička
prádla
Sušení prádla systémem Secomat je právě tak jemné, jako sušení
na slunci a větrem. Navíc spotřeba energie je ve srovnání
s konvenčními metodami sušení až o 50% nižší.

Cenným vedlejším účinkem této metody je fakt, že suterén či
místnost sušárny zůstává suchá.

Pro domácí sušičky prádla je prioritou zejména kompaktní design,
protože domácí sušárny jsou velmi často stísněné. Kompletní řada
sušiček prádla Krüger Secomat splní všechny požadavky na
velikost, výkon, úspornost a pohodlí.

SECOMAT 100 je menší model vhodný pro sušení prádla zejména
v rodinném domě nebo pro menší nájemní dům s 1-3 rodinami.

Přístroj je vybaven ovládáním pomocí hygrostatu.

Klíčové vlastnosti
· Zadní panel z robustní oceli
· Přední a postranní panely z kvalitních plastů
· Vestavěné vlhkostní čidlo
· Vyjímatelný vzduchový filtr
· Souprava pro přímý odvod kondenzátu
· Nástěnná konzola pro montáž na zeď
· 3 metry dlouhý přívodní kabel se zástrčkou

Použití
· Domácnosti
· Bytové domy
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Technické údaje
Doporučené prostory rodiny 1-3
Odvlhčovací kapacita:
při 20°C, 60% r.h.

l/24h 28

Pracovní rozsah – teplota °C 10-30
Množství vzduchu m3/h 1200
Doporučené prostory rodiny 1
Napájení V 230 (50Hz)
Chladicí výkon (+7,2°/+54,5°C) W 2670
Příkon W 989
Hlučnost d(B)A 71
Rozměry: šířka x výška x
hloubka

Mm 655x670x395

Hmotnost kg 47

Energetická účinnost
kWh/

kg
0,3

Sušící výkon kg/h 2,98
Sušící cyklus 3h 24min
Hmotnost prádla kg 10
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Krüger Secomat 150,
nástěnná sušička
prádla
Sušení prádla systémem Secomat je právě tak jemné, jako sušení
na slunci a větrem. Navíc spotřeba energie je ve srovnání
s konvenčními metodami sušení až o 50% nižší.

Cenným vedlejším účinkem této metody je fakt, že suterén či
místnost sušárny zůstává suchá.

Větší model řady Secomat pro sušení prádla poskytuje rychlé
a rovnoměrné sušení prádla díky intenzivní cirkulaci vzduchu. Také
zabraňuje ztrátě tepla a vede tak k úsporám na nákladech za
topení.

Pro nasazení v nájemním domě je důležitý hlavně sušící výkon,
protože často je požadováno i několik sušících cyklů za den. Tyto
vysoce výkonné modely Krüger Secomat zaručují krátký sušící
cyklus i pro velké množství i velmi mokrého prádla. Všechny tyto
výhody jsou klíčové pro vysokou účinnost a tak spokojené
nájemníky, majitelé nemovitostí nebo správce.

SECOMAT 150 je univerzální přístroj s velkým výkonem vhodný pro
nájemní dům s 3-6 rodinami.

Přístroj je vybaven ovládáním pomocí hygrostatu.

Klíčové vlastnosti
· Zadní panel z robustní oceli
· Přední a postranní panely z kvalitních plastů
· Vestavěné vlhkostní čidlo
· Vyjímatelný vzduchový filtr
· Souprava pro přímý odvod kondenzátu
· Nástěnná konzola pro montáž na zeď
· 3 metry dlouhý přívodní kabel se zástrčkou

Použití
· Bytové domy
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Technické údaje
Doporučené prostory rodiny 3-6
Odvlhčovací kapacita:
při 20°C, 60% r.h.

l/24h 28

Pracovní rozsah – teplota °C 10-30
Množství vzduchu m3/h 1300
Napájení V 230 (50Hz)
Chladicí výkon (+7,2°/+54,5°C) W 2670
Příkon W 989
Hlučnost d(B)A 69
Rozměry: šířka x výška x
hloubka

mm 655x670x395

Hmotnost kg 47

Energetická účinnost
kWh/

kg
0,3

Sušící výkon kg/h 3,17
Sušící cyklus 4h 36min
Hmotnost prádla kg 15
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Krüger Secomat 200,
nástěnná sušička
prádla
Sušení prádla systémem Secomat je právě tak jemné, jako sušení
na slunci a větrem. Navíc spotřeba energie je ve srovnání
s konvenčními metodami sušení až o 50% nižší.

Cenným vedlejším účinkem této metody je fakt, že suterén či
místnost sušárny zůstává suchá.

Větší model řady Secomat pro sušení prádla poskytuje rychlé
a rovnoměrné sušení prádla díky intenzivní cirkulaci vzduchu. Také
zabraňuje ztrátě tepla a vede tak k úsporám na nákladech za
topení.

Pro nasazení v nájemním domě je důležitý hlavně sušící výkon,
protože často je požadováno i několik sušících cyklů za den. Tyto
vysoce výkonné modely Krüger Secomat zaručují krátký sušící
cyklus i pro velké množství i velmi mokrého prádla. Všechny tyto
výhody jsou klíčové pro vysokou účinnost a tak spokojené
nájemníky, majitelé nemovitostí nebo správce.

SECOMAT 200 je univerzální přístroj s velkým výkonem vhodný pro
nájemní dům s 6-9 rodinami.

Přístroj je vybaven ovládáním pomocí hygrostatu.

Klíčové vlastnosti
· Zadní panel z robustní oceli
· Přední a postranní panely z kvalitních plastů
· Vestavěné vlhkostní čidlo
· Vyjímatelný vzduchový filtr
· Souprava pro přímý odvod kondenzátu
· Nástěnná konzola pro montáž na zeď
· 3 metry dlouhý přívodní kabel se zástrčkou

Použití
· Bytové domy
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Technické údaje
Doporučené prostory rodiny 6-9
Odvlhčovací kapacita:
při 20°C, 60% r.h.

l/24h 28

Pracovní rozsah – teplota °C 10-30
Množství vzduchu m3/h 1400
Napájení V 230 (50Hz)
Chladicí výkon (+7,2°/+54,5°C) W 2670
Příkon W 989
Hlučnost d(B)A 65
Rozměry: šířka x výška x
hloubka

mm 655x670x395

Hmotnost kg 47

Energetická účinnost
kWh/

kg
0,27

Sušící výkon kg/h 3,08
Sušící cyklus 6h 18min
Hmotnost prádla kg 20
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