WA-17
Profesjonalny stół prasowalniczy z wbudowaną wytwornicą pary, odsysaniem i nadmuchem powietrza,
regulowaną temperaturą blatu i automatycznym
przełączaniem nadmuchu / odsysania na formę.
W standardzie znajduje się oświetlenie, regulacja siły
odsysania / nadmuchu, dwa wyjścia parowe, pompa
wirnikowa oraz regulowana podstawka pod żelazko.
Kocioł parowy oraz zbiornik na wodę wykonany ze
stali kwasoodpornej. Produkowany również z płynną
regulacją wysokości blatu. Funkcja odsysania sterowana fotokomórką.
The professional ironing table with the built-in steam
generator, vacuum and air blowing, adjustable board
temperature and automatic switching-over of vacuum/
blowing onto the ironing form. In the standard version
are : lighting, regulation of a vacuum/blowing power,
two steam outputs, impeller pump and adjustable
stand under an iron. The steam boiler and water tank
are mufactured of a stainless steel. It may be produced
also with a continous regulation of a board height. The
vacuum is cotrolled by the photocell.
Oprzyrządowanie dodatkowe:
Additional accessories:
80021A
80060C
80038
80048
80542
80088

- forma prasowalnicza z przyłączem
ironing form with connection
- podwieszenie żelazka
iron suspension
- forma detaszerska
form for cold cleaning
- wyjście para-powietrze (do pistoletu)
steam – air output (for guns)
- zestaw do apretury
cleaning gun kit
- ramię do prasowania na wisząco
arm to ironing hanging cloths

Dane techniczne / Technical specification
Zasilanie / Power inlet
Moc elementów grzewczych
Power of a table heater
Moc wentylatora
Fan motor power
Moc elementów grzewczych kotła
Power of boiler heating elements
Moc pompy wodnej
Water pump motor power

400 V / 50 Hz
1000 W
370 W (550 W)
3000 W (4000 W)
500 W

Pojemność kotła / Boiler capacity

6,0 L

Ciśnienie pary rob. / Steam pressure

3,5 - 4,5 bar

Ciśnienie powietrza / Air pressure

6 - 10 bar

Wysokość blatu stała / fixed
Table height
regulowana / adjustable

90 cm
87-97 cm

Wymiary (z oprzyrządowaniem)
Dimensions (with accessories)
Waga (z oprzyrządowaniem)
Weight (with accessories)

Blaty:
Boards:

WA-17 A 187 x 67 x 206 cm
WA-17 B 173 x 67 x 206 cm
WA-17 A 240 kg
WA-17 B 237 kg
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