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Detalus aprašymas  

BATŲ IR DRABUŽIŲ DŽIOVINIMO SPINTA MOD60 

 

                           techniniai duomenys: 

 

Techniniai duomenys Parametrai  

Matmenys, PxGxA mm. 600x600x1825 

Maksimali darbinė 

temperatūra 

60o C 

Nustatoma darbinė 

temperatūra oC 

0 

50, I programa 

60, II programa 

Džiovinimo laikas, 

val. 

6 

2,8 

1,8 

Vidinio ventiliatoriaus 

parametrai 

46 W, elektros 

maitinimas - ~230 V, 50 Hz. 

G=240 m3/h 

Vėdinimo angos 

skersmuo, mm 

100 

Naudojamas el. 

galingumas 

1,5 kW. Elektros 

maitinimas - ~230 V, 50 Hz. 

Garso slėgio lygis iki 

dB(A) 

45 

Durų skaičius, vnt. 1 

Svoris. kg. 57 (+-5) 

Automatika Automatikos valdymo blokas 

Konstrukcija Spintoje nesikaupia 

kondensatas. Džiovinimo 

procesas tolygus. 

 
Siūlome šią džiovinimo spintą su plačiomis panaudojimo galimybėmis, kuri Jums tarnaus kaip: 
- avalynės džiovinimo spinta; 
- batų džiovinimo spinta; 
Džiovinimo spinta skirta džiovinti kasdieniams darbo drabužiams, ypač tų profesijų atstovų, kurie 
atlieka darbus po  
atviru dangumi. Spinta specialiai sukurta šiam tikslui. Spinta yra techniškai moderni, išskirtinė rinkoje. 
Spintoje nesikaupia kondensatas kaip senesnių technologijų spintose. 
Spinta turi dvigubą apsaugą nuo korozijos, yra pagaminta iš cinkuotos skardos ir nudažyta 
elektrostatiniu (milteliniu) būdu. 
 
 



Spintos valdymas: 
 

 
 
1 - šildymo įjungimas; 
2 - ventiliatoriaus įjungimas; 
3 - išjungimas; 
4 - džiovinimo laiko nustatymas kas 15 min. iki 8 val. trukmės; 
5 - ekranėlis rodo nustatytą ir faktinį laiką bei temperatūrą; 
6 - temperatūros nustatymas nuo 10 °C iki 60 °C; 
7 - ekranėlyje rodoma faktinė drėgmė ir išmetamo oro temperatūra. 
 
Šildytuvas veikia tik tuomet, jei įjungtas ventiliatorius. Išjungus ventiliatorių, automatiškai išsijungia ir 
šildytuvas. 
Maksimali spintos darbinė temperatūra  60 ºC.  
 
Oro judėjimas spintoje: 
 

 
 
Dėl ypatingos vidinės oro cirkuliacijos, kurios metu tik dalis pašildyto oro yra išmetama per ventiliacinę 
angą, džiovinimo procesas yra tolygus, greitas ir ekonomiškai efektyvus. 
Žemiau lentelėje pateikiamas vidutinis drabužių džiovinimo laikas: 
 
 
 
 
 
 



Nustatyta temp., ºC Galia, W Džiovinimo laikas, val. 

0 0, praviros durys 6 

0 42 W, praviros durys 6 

50 ºC, I programa 792 W 2,8 

60 ºC, II programa 1542 W 1,8 

 
Lentelėje pateikiami džiovinimo spintos su 1,5 kW galia duomenys. 
 
Techniniai duomenys: 
 
Vidinio ventiliatoriaus parametrai: 46 W ir 240 m³/h; 
Durų skaičius: 1 vnt; 
Ventiliacijos angos skersmuo: 100 mm. 
 

Matmenys: 

 
Komplekte 1 lentyna reikalui esant lentynų kiekį galima didinti  
 
 

Pavadinimas Matmenys, mm  Galia, kW Durys, vnt. Svoris, kg 

MOD-60      

Plotis Gylis Aukštis Ø 

1,5 1 57 
600 600 1925 

100 
  

 

Garantinis terminas – 12 mėn. nuo pardavimo datos. Atliekamas pogarantinis aptarnavimas pagal atskirus 

susitarimus neribotą laiko tarpą. AB Mašinų gamykla Astra turi serviso tarnybą kuri esant poreikiui atvyks į 

jūsų instaliaciją ir pašalins bet kokias iškilusias problemas.  

 

Pagarbiai, 

Pavel Gulko Pardavimų vadovas 

Mob.: +370 61019601 

Fax: +370 315 75352 

pavel@astra.lt 
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