
FDC 6

20KG 
44LB

DROOGCABINE VOOR BRANDWEERKLEDIJ

FDC 6 is speciaal ontwikkeld om brandweerkledij te drogen door middel van 
een efficiënt en zacht droogproces. De droogcabine heeft een capaciteit voor 6 
grote overalls. Het proces kan aan de hand van symbolen en tekst rechtstreeks 
worden gevolgd via een groot scherm. In de kast bevinden zich 2 droogsystemen, 
het ene droogt de overalls aan de binnenkant en het andere aan de buitenkant. 
1 programma voor getimed drogen en 3 automatische programma‘s met 
het „Humidity Tracking System“ (HTS). HTS is een nieuw systeem dat de 
vochtigheidsgraad elke seconde meet zodat precies kan worden nagegaan 
wanneer het linnen droog is. Programma‘s kunnen ook worden aangepast voor een 
ander soort linnen.

KENMERKEN
■■ Droogproces zowel aan de buitenals aan de binnenkant
■■ Aanpasbare programma’s
■■ Droogcapaciteit van 6 grote overalls, gelijk aan 20 kg
■■ Het droogproces verstevigt de impregnatie
■■ Zacht droogproces zonder wrijvingen

■■ 3 automatishe programma‘s en 1 programma voor 
getimed drogen
■■ Verlichting binnenin
■■ Afneembare kapstokken en rekken voor eenvoudig 
gebruik
■■ Programma eindigt met “cool down” tot 
kamertemperatuur   

OPTIES
■■ Rekken uit roestvrij staal voor handschoenen en laarzen
■■ Kapstokken om handschoenen en laarzen te drogen
■■ Kapstokken voor andere kledingsstukken 

DOELGROEPEN
Brandweerkazernes, Luchthavens, Boorplatforms, Kerncentrales, 
Leger, Hulpverleningsdiensten 

TWEE VERWARMINGSSYSTEMEN
– KORTE DROOGTIJD.

FDC
REEKS



Primus behoudt zich het recht de machines en specifi caties in deze folder op elk ogenblik te wijzigen 
zonder voorafgaand bericht. Details en foto‘s zijn enkel informatief en nooit bindend.
www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems
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ALGEMENE SPECIFICATIES FDC6
Maximale laadcapaciteit kg 20
Aantal overalls pcs 6
Heating power  kW 12
Totaal vermogen  kW 12,45

TECHNISCHE SPECIFICATIES FDC6
ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN
Elektrische aansluiting* 380-415V/50/60Hz/3phase + N
Zekering  A 20
Totaal vermogen  kW 12,45
Verwarmingselementen kW 12
AANSLUITINGEN
Uitlaatpijp Ø mm/pol. 160/6,3
Luchtuitlaat m³/h 300
TRANSPORTGEGEVENS
Nettogewicht kg/lbs 200/441
Gewicht verpakking kg/lbs 40/88,2
Brutogewicht kg/lbs  240/529
Volume m³ 1,6
EXTRA’ S
Rek voor handschoenen bestelcode POD131008
Rek voor laarzen bestelcode POD131009
AFMETINGEN
Breedte mm/pol.  1800/71
Diepte mm/pol. 800/31,5
Hoogte binnenkant mm/pol. 1752/69
Hoogte buitenkant mm/pol. 1955/77
*Andere voltages op aanvraag




