
Suszarki PDR 908



PDR 908 [EL]

Prof. suszarka powietrza odl., Mały Olbrzym, nagrzewana elektrycznie 
z wyjątkowo krótkimi czasami trwania programów. Wydajność 8,0 kg w 42 minut.

• Objętość bębna 130 l,

ładowność 8,0kg

• Przetestowane pod kątem intens.

użytkow. – wyjątkowa jakość miele

• Najw. komfort obsł. z kolorowym

wyświe. Fulltouch – M Touch Flex

• Perfekcyjne suszenie wszystkich

tekstyliów – PerfectDry

• Przyszłościowa łączność za pomocą

WLAN

Rodzaj i wersja

Rodzaj
Ładowane od frontu, do
słupka

Linia Performance Plus

Front Stal nierdzewna

Wielkość ładunku w kg 8,0

Objętość bębna w l 130

System suszenia wydech

Otwór drzwi [Ø] w mm 370

Kąt otwarcia drzwi w stopniach 167

Otwieranie drzwi lewa strona

Bęben SoftCare ze stali szlachetnej •
Zastosowanie
Odpowiedni dla hotelarstwa i gastronomii •

Odpowiedni dla domów seniora i opieki •

Odpowiedni dla Facility Management •

Odpowiedni dla pralni •

Odpowiedni dla budownictwa i akademików •

Odpowiedni dla pralni chemicznych •

Odpowiedni dla pralni i zakładów maglowniczych •

Odpowiedni dla rzemiosła •

Odpowiedni dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli •

Odpowiedni dla szpitali •

Odpowiedni dla kempingu •

Odpowiedni dla klubu sportowego •

Odpowiedni dla branży Beauty, Wellness & Fitness •

Odpowiedni dla przychodni lekarskich i dentystycznych •

Odpowiednie do przemysłu petrochemicznego •

Odpowiednie do przemysłu przetwórstwa spożywczego •

Odpowiednie do parków rozrywki i ośrodków wczasowych •

Odpowiednie do instytucji państwowych/socjalnych •
Dane dotyczące mocy
Maksymalna moc parowania w l/godz. 5,5
Jednostkowe zużycie energii Bawełna/Do szafy,
wilgotność resztkowa 48% w kWh/kg 0,50

Jednostkowe zużycie energii Tkaniny mieszane/Do szafy,
wilgotność resztkowa 40% w kWh/kg 0,42

Czas trwania programu w min 42
Cykl programu Bawełna/Do szafy, wilgotność resztkowa
48% w min 42

Cykl programu Tkaniny mieszane/Do szafy, wilgotność
resztkowa 40% w min 37
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PDR 908 [EL]

Prof. suszarka powietrza odl., Mały Olbrzym, nagrzewana elektrycznie 
z wyjątkowo krótkimi czasami trwania programów. Wydajność 8,0 kg w 42 minut.

Sterowanie
Typ sterowania M Touch Flex

Maks. opóźnienie czasu uruchomienia w h 24

Wskazania czasu pozostałego •

Wskazanie przebiegu programu •

Możliwość wyboru języka w dowolnym momencie •
Standardowe przyłącze elektryczne
Rodzaj grzania Elektryczna

Przyłącze elektryczne 3N~ 400V 50/60HZ

Moc grzewcza elektryczna w kW 6,14

Moc przyłączeniowa w kW 6,40

Zabezpieczenie w A 10
Możliwy wariant napięciowy 1
Przyłącze elektryczne 230V~ 50/60HZ

Moc grzewcza elektryczna w kW 3,0

Moc przyłączeniowa w kW 3,24

Zabezpieczenie w A 16
Możliwy wariant napięciowy 2
Przyłącze elektryczne 3~ 230V 50/60HZ

Moc grzewcza elektryczna w kW 6,1

Moc przyłączeniowa w kW 6,40

Zabezpieczenie w A 16
Wymiary i masa
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm 850

Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm 605

Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm 717

Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm 940

Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm 660

Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm 820

Waga netto w kg 51,5

Waga brutto w kg 57

Maksymalne obciążenie podłogi w N 920
Wartości emisji
Poziom ciśnienia akustycznego emisji w miejscu pracy <70 dB(A) re 20 µPa

Emisja ciepła do pomieszczenia w Mj/h 0,76
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PDR 908 [EL]

Prof. suszarka powietrza odl., Mały Olbrzym, nagrzewana elektrycznie 
z wyjątkowo krótkimi czasami trwania programów. Wydajność 8,0 kg w 42 minut.

Wyposażenie
Inteligentne obroty bębna •

Osiowe prowadzenie powietrza •

Wielkopowierzchniowy filtr •

PerfectDry •

Żebra Softlift •

Funkcja Tryb łagodny •

Otwór komunikacyjny •

Kosz suszarniczy (opcja) •

Oświetlenie bębna •

Akcesoria niezależne od urządzenia •
Ekologia
Kwota recyklingu w % 95
Możliwości podłączenia
System pobierania opłat (opcja) •

Złącze optyczne dla dostępu serwisowego •
Wyłączenie ze względu na obciążenie
szczytowe/zarządzanie energią (opcja) •

Moduł LAN/WLAN (opcja) •

WiFiConn@ct •
Znaki jakości i oznaczenia
CE •

VDE •

VDE-EMV •

Ochrona przeciwbryzgowa IP X4 •

WEEE •

Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE •

3



PDR 908 HP [EL]

Profesjonalna suszarka z pompą ciepła, Mały Olbrzym
o bardzo niskim zużyciu energii i krótkich przebiegach. Wielkość załadunku 8,0kg.

• Objętość bębna 130 l,

ładowność 8,0kg

• Przetestowane pod kątem intens.

użytkow. – wyjątkowa jakość miele

• Najw. komfort obsł. z kolorowym

wyświe. Fulltouch – M Touch Flex

• Perfekcyjne suszenie wszystkich

tekstyliów – PerfectDry

• Przyszłościowa łączność za pomocą

WLAN

Rodzaj i wersja

Rodzaj
Ładowane od frontu, do
słupka

Linia Performance Plus

Front Stal nierdzewna

Wielkość ładunku w kg 8,0

Objętość bębna w l 130

System suszenia pompa ciepła

Otwór drzwi [Ø] w mm 370

Kąt otwarcia drzwi w stopniach 167

Otwieranie drzwi lewa strona

Bęben SoftCare ze stali szlachetnej •
Zastosowanie
Odpowiedni dla hotelarstwa i gastronomii •

Odpowiedni dla domów seniora i opieki •

Odpowiedni dla Facility Management •

Odpowiedni dla pralni •

Odpowiedni dla budownictwa i akademików •

Odpowiedni dla pralni chemicznych •

Odpowiedni dla pralni i zakładów maglowniczych •

Odpowiedni dla rzemiosła •

Odpowiedni dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli •

Odpowiedni dla szpitali •

Odpowiedni dla kempingu •

Odpowiedni dla klubu sportowego •

Odpowiedni dla branży Beauty, Wellness & Fitness •

Odpowiedni dla przychodni lekarskich i dentystycznych •

Odpowiednie do przemysłu petrochemicznego •

Odpowiednie do przemysłu przetwórstwa spożywczego •

Odpowiednie do parków rozrywki i ośrodków wczasowych •

Odpowiednie do instytucji państwowych/socjalnych •
Dane dotyczące mocy
Maksymalna moc parowania w l/godz. 2,8
Jednostkowe zużycie energii Bawełna/Do szafy,
wilgotność resztkowa 48% w kWh/kg 0,20

Jednostkowe zużycie energii Tkaniny mieszane/Do szafy,
wilgotność resztkowa 40% w kWh/kg 0,17

Czas trwania programu w min 79
Cykl programu Bawełna/Do szafy, wilgotność resztkowa
48% w min 79

Cykl programu Tkaniny mieszane/Do szafy, wilgotność
resztkowa 40% w min 67
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PDR 908 HP [EL]

Profesjonalna suszarka z pompą ciepła, Mały Olbrzym
o bardzo niskim zużyciu energii i krótkich przebiegach. Wielkość załadunku 8,0kg.

Sterowanie
Typ sterowania M Touch Flex

Maks. opóźnienie czasu uruchomienia w h 24

Wskazania czasu pozostałego •

Wskazanie przebiegu programu •

Możliwość wyboru języka w dowolnym momencie •
Standardowe przyłącze elektryczne
Rodzaj grzania pompa ciepła

Przyłącze elektryczne 220-240V~ 50HZ

Moc przyłączeniowa w kW 1,44

Zabezpieczenie w A 10

Wtyczka ze stykiem ochronnym •
Wymiary i masa
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm 850

Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm 605

Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm 777

Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm 940

Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm 660

Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm 820

Waga netto w kg 72,0

Waga brutto w kg 78

Maksymalne obciążenie podłogi w N 920
Wartości emisji
Poziom ciśnienia akustycznego emisji w miejscu pracy <70 dB(A) re 20 µPa

Emisja ciepła do pomieszczenia w Mj/h 3,60
Wyposażenie
Inteligentne obroty bębna •

Osiowe prowadzenie powietrza •

Filtr kłaczków w drzwiach •
Niewymagający konserwacji system filtrów wymiennika
ciepła •

PerfectDry •

Żebra Softlift •

Funkcja Tryb łagodny Plus •

Odprowadzanie wody kondensacyjnej •

Otwór komunikacyjny •

Kosz suszarniczy (opcja) •

Oświetlenie bębna •

Akcesoria niezależne od urządzenia •
Ekologia
Kwota recyklingu w % 95
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PDR 908 HP [EL]

Profesjonalna suszarka z pompą ciepła, Mały Olbrzym
o bardzo niskim zużyciu energii i krótkich przebiegach. Wielkość załadunku 8,0kg.

Możliwości podłączenia
System pobierania opłat (opcja) •

Złącze optyczne dla dostępu serwisowego •

Moduł LAN/WLAN (opcja) •

WiFiConn@ct •
Znaki jakości i oznaczenia
CE •

VDE •

VDE-EMV •

Ochrona przeciwbryzgowa IP X4 •

WEEE •

Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE •

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane •

System hermetycznie zamknięty •

Czynnik chłodzący R134a

Ilość czynnika chłodniczego w kg 0,61

Potencjał cieplarniany czynnika chłodniczego w kg CO2 e 1.430

Potencjał cieplarniany urządzenia w kg CO2e 872
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Porównanie produktów
Tylko różnice

PDR 908 [EL] & PDR 908 HP
[EL]

PDR 908 [EL] PDR 908 HP [EL]
Rodzaj i wersja

pompa ciepławydechSystem suszenia
Dane dotyczące mocy

2,85,5Maksymalna moc parowania w l/godz.

0,200,50
Jednostkowe zużycie energii Bawełna/Do szafy,
wilgotność resztkowa 48% w kWh/kg

0,170,42
Jednostkowe zużycie energii Tkaniny
mieszane/Do szafy, wilgotność resztkowa 40%
w kWh/kg

7942Czas trwania programu w min

7942
Cykl programu Bawełna/Do szafy, wilgotność
resztkowa 48% w min

6737
Cykl programu Tkaniny mieszane/Do szafy,
wilgotność resztkowa 40% w min
Standardowe przyłącze elektryczne

pompa ciepłaElektrycznaRodzaj grzania
220-240V~ 50HZ3N~ 400V 50/60HZPrzyłącze elektryczne
-6,14Moc grzewcza elektryczna w kW
1,446,40Moc przyłączeniowa w kW

-Wtyczka ze stykiem ochronnym •
Możliwy wariant napięciowy 1

-230V~ 50/60HZPrzyłącze elektryczne
-3,0Moc grzewcza elektryczna w kW
-3,24Moc przyłączeniowa w kW
-16Zabezpieczenie w A

Możliwy wariant napięciowy 2
-3~ 230V 50/60HZPrzyłącze elektryczne
-6,1Moc grzewcza elektryczna w kW
-6,40Moc przyłączeniowa w kW
-16Zabezpieczenie w A

Wymiary i masa
777717Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm
72,051,5Waga netto w kg
7857Waga brutto w kg

Wartości emisji
3,600,76Emisja ciepła do pomieszczenia w Mj/h

Wyposażenie
-Wielkopowierzchniowy filtr •
-Funkcja Tryb łagodny •

-Filtr kłaczków w drzwiach •

-
Niewymagający konserwacji system filtrów
wymiennika ciepła •

-Funkcja Tryb łagodny Plus •
-Odprowadzanie wody kondensacyjnej •

Możliwości podłączenia

-
Wyłączenie ze względu na obciążenie
szczytowe/zarządzanie energią (opcja) •
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Porównanie produktów
Tylko różnice

PDR 908 [EL] & PDR 908 HP
[EL]

PDR 908 [EL] PDR 908 HP [EL]
Znaki jakości i oznaczenia

-Zawiera fluorowane gazy cieplarniane •
-System hermetycznie zamknięty •

R134a-Czynnik chłodzący
0,61-Ilość czynnika chłodniczego w kg

1.430-
Potencjał cieplarniany czynnika chłodniczego
w kg CO2 e

872-Potencjał cieplarniany urządzenia w kg CO2e
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