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KORPUSAS SU ŠONINIU UŽKROVIMU,
DENGTAS MILTELINE ANTIKOROZINE DANGA,
VIRŠUTINIS DANGTIS PAGAMINTAS IŠ
NERŪDIJANČIO PLIENO

SU ŠONINIU UŽKROVIMU KORPUSAS,
PAGAMINTAS IŠ NERŪDIJANČIO PLIENO

SKALBIMO MAŠINOS

Mažesnis vandens panaudojimas

Skalbimo rezultatai

Skalbimo mašinos naudoja minimalų vandens kiekį iki 40% mažiau
nei kitų gamintojų siūlomos mašinos.

Horizontalus skalbimo mašinos dizainas sukuria geresnę sąveiką
tarp skalbinių, vandens bei skalbimo miltelių, tuo pačiu užtikrina
puikią skalbimo kokybę ir mažina ciklo trukmę.

Didelis pakrovimo liukas
Didelis pakrovimo liukas paspartina skalbinių užkrovimą ir
iškrovimą. Skaidrus durelių stiklas suteikia operatoriui galimybę
sekti skalbimo procesą. Patikima durelių spyna užtikrina mašinos
naudojimą industrinėje aplinkoje.

Patikima pakaba – ilgaamžiškumo garantas
Patikimi plieniniai mašinos komponentai (velenas, guoliai, būgnas
pagaminti iš nerūdijančio plieno) užtikrina mašinos tolygų ir
nepertraukiamą darbą. Patikima skalbimo mašinos pakaba reiškia
ilgus metus patikimo darbo Jūsų skalbykloje.

Galutinis gręžimas
Galutinis gręžimas sudaro 1.000 aps/min. Minimalus galutinis
skalbinių drėgnumas garantuoja mažesnį skalbinių džiovinimo
laiką tuo pačiu mažina elektros bei dujų sąnaudas.
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Paprasta mašinos instaliacija
Paprastas mašinos valdymas. Standartinės komplektacijos
mašinos gaminamos su išpylimo siurbliu, tai pat galima pasirinktis
- tiesioginis išpylimo vožtuvas labiau užterštiems skalbiniams.

DŽIOVYKLĖ SU BALTA ANTIKOROZINE DANGA
IR NERŪDIJANČIO PLIENO VIRŠUTINE PLOKŠTE

DŽIOVYKLĖ SU ANTIKOROZINE DANGA

DŽIOVYKLĖ SU MECHANINIŲ VALDYMU
GALINĖJE DALYJE

DŽIOVYKLĖS

Didelis pajėgumas

Lengva valyti

Greitis

8 kg pajėgumo džiovyklė yra pakankamai
atspari dideliems užkrovimams. Cilindro
pajėgumai taip pat suteikia greitą džiovinimo
efektą dėl padidinto būgno.

Medvilninis filtras yra laikomas priekio
viršuje, jis gerai matomas ir nesunkiai
valomas.

Tyliai, produktyviai veikiant ventiliaciniai
sistemai su aukštesniu oro srautu, kuris
sudaro 374m³/h per minutę, išgaunami
greitesnio džiovinimo rezultatai su
mažesnėmis eksploatavimo sąnaudomis.

Didelės durelės
Didelės durelės leidžia greičiau užkrauti ir
iškrauti skalbinius. Durelės yra dviejų krypčių,
suteikiančios lankstumo Jūsų skalbyklos
išdėstymui.

Lengva prižiūrėti
Dviejų dalių priekinė panelė sumažiną
prastovos laiką skiriamą servisui.
Džiovyklės variklis, ventiliatorius,
kaitinimo elementai, dujų vožtuvas ir
termostatas gali būti lengvai
pasiekiami per apatinę panelę
neatjungiant durelių jungiklio.
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STEKAS SU NERŪDIJANČIO PLIENO
KORPUSU

STEKAS SU ANTIKOROZINE
DANGA

STEKAI

Nesudėtinga instaliacija

Erdvės taupymas

Lengva prižiūrėti

Stekai turi tuos pačius sukabinimus ir
sujungimus kaip standartinės skalbimo
mašinos ir džiovyklės. Stekai surinkti taip,
kad juos būtų kuo paprasčiau instaliuoti.

Stekų veikimo galimybės yra tokios pačios
kaip ir standartinių skalbimo mašinų ar
džiovyklių, tik jie užima mažiau vietos.

Kaip ir standartinių skalbimo mašinų ir
džiovyklių, stekų pagrindines dalis galima
lengvai pasiekti ir tai leidžia sumažinti
prastovos laiką serviso metu.
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VALDIKLIAI

Daugiaciklis taimerio mygtukas
Patogus taimerio mygtukas startui ir ciklo parinkimui su
energijos taupymo žymėjimu.

MDC (Micro Ekrano Valdymas)

· Skaitmeninis ekranas rodantis likusį laiką ir skalbimo kainą
· 4 temperatūros/medžiagos pasirinkimo galimybės skalbimo mašinai ar džiovyklei
· Ciklo būsenos rodymas
· Mašinos programos gali būti keičiamos
Quantum

· 6 skalbimo programos (standartinės 90°/60°/40°, prailginta
60°, delikati 30° ir šalta)

· Galimybė programuoti ciklo modifikatoriaus pasirinkimus (pvz
pridėtinis skalbimas, papildomas skalbimo laikas,
papildomas skalavimas ir pan.) su mašinos
programatoriumi arba naudojant personalinį kompiuterį
· Išplėstinis ciklo programavimas leidžiantis ciklo pakeitimus priklausomai
nuo poreikio

· LED - programos statuso parodymai
· Likusio laiko skaičiavimas
· Programuojamas ciklo “Pabaigos” signalas
· Durų užrakto švieselė
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AKTYVINIMAS

Be standartinio veikimo (OPL), pramoniniai skalbyklų
produktai gali būti aktyvuojami 6 skirtingais būdais

1 Aktyvinimas kortele
Grynųjų pinigų nepriimančios skalbyklos gali būti visapusiškai patogios tiek klientams, tiek jų
savininkams. Atsiskaitymo kortele sistema leidžia klientams nebesinešioti pilnų kišenių su
smulkiais pinigais atsiskaitymui už skalbimo paslaugas. Sistemos intelektualioji kortelė
padidina vartotojo saugumą ir sukuria didesnį kliento lojalumo lygį.

2 Pasaulinė monetos įmetimo sistema
Ši aktyvacija siūlo didesnį universalumą negu standartinė monetos įmetimo sistema.
Panaudojant elektroninę parašo technologiją, Pasaulinė monetos įmetimo sistema išmatuoja
kiekvienos įdėtos monetos savybes ir atrenka jas pagal suprogramuotus standartus. Monetos
yra arba priimamos arba atmetamos mažiau nei per sekundę. Apmokymo funkcija leidžia
skalbyklų savininkams užprogramuoti mašinas priimti specifines monetas arba žetonus.

3 Vienos arba Dviejų rūšių monetų įmetimo sistema
Metalo konstrukcija sumažina monetų įstrigimo galimybę ir yra lengvai naudojama. Dviejų
rūšių monetų įmetimo sistema yra galima įvairiems monetų nominalams. Monetų įmetimo
sistemą galima priderinti prie skalbimo kainos pakeitimų, kuriuos savininkai atlieka
perprogramuodami valdiklius.

4 Monetos slydimo sistema
Monetos slydimo sistema siūlo nebrangią, patikimą aktyvavimo galimybę. Monetos slydimo
sistema buvo laikoma pramonės standartu daugybę metų dėl paprasto, patikimo
veikimo.

5 “Spausti iki pradžios” sistema
Alliance rankinio valdymo taimeriai tiek ant skalbimo mašinų, tiek ant džiovyklių yra
lengvai aktyvuojami su rankinio valdymo “spausti iki pradžios” operacija.

6 Centrinis mokėjimas
Šioje sistemoje visos mašinos monetų skalbykloje yra sujungtos į pagrindinį valdymo mazgą.
Vartotojas pasirenka savo mašiną ir nusiperka reikalingą skalbimo ciklų kiekį skalbyklos
centriniame terminale. Ši sistema nereikalauja kiekvienai mašinai ar džiovyklei turėti
individualų monetų ar kortelės skaitytuvą. Tai savininkams taip pat teikia saugumo, nes visi
surinkti pinigai yra saugomi vienoje vietoje.
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GABARITAI IR CHARAKTERISTIKOS
SKALBIMO MAŠINOS
Modelis

NF3L

Valdymo pasirinktys

Quantum

Pozicijos valdymas

priekinis

Įtampos pasirinktys

230/50/1 (30 A)
230/50/3 (15 A)

Aktyvavimo pasirinktys

400/50/3 (10 A)

kortelė

taip

Kaitinimo pasirinktys

pasaulio monetos metimas

taip

Durų tipas

vienos/dviejų rūšių monetos
rūmonetmnetosdrop
monetos slydimas

taip

Sukimosi greitis

ne

Korpusas

spausti iki pradžios

taip

Išmatavimai (mm)

H

1092

centrinis mokėjimas

taip

W

683

D

711

Neto

113

Gabenimo

123

Užkrovimas

(kg)

8

Cilindro talpa

(L)

80

Variklio galia

(W)

750

Kaitinimo elementas

Svoris (kg)

Elektrinis
Liukas
(rpm)

500, 650, 1000
Baltas / Nerūdyjančio plieno

230 V - 4800 W
400 V - 4800 W

Monetos/kortelės modeliai su nutekėjimo žarna

751 mm (29.6 in.)

1107 mm (43.
333 mm
(13.1 in.)

790 mm (31.1 in.)

610 mm
(24 in.)

711 mm (28 in.)

683 mm (26.9 in.)
FLW2194N

38 mm
(1.5 in.)

51 mm (2 in.)

Centrinio mokėjimo modeliai kartu su tiesioginiu išpylimo vožtuvu

711 mm (28 in.)

38 mm
(1.5 in.)

1

104.1 mm
(4.1 in.)

938 mm (36.94 in.)
106.7 mm
(4.2 in.)

371 mm
(14.6 in.)

751 mm (29.6 in.)

1046 mm (41.2 in.)
333 mm
(13.1 in.)

790 mm (31.1 in.)

610 mm
(24 in.)

1

FLW2197N

683 mm (26.9 in.)

38.1 mm (1.5 in.) vidinis skersmuo
47.2 mm (1.86 in.) išorinis skersmuo
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GABARITAI IR CHARAKTERISTIKOS
DŽIOVYKLĖS SU MECHANINIU VALDYMU
Modelis

LEN / LGN

Valdymo pasirinktys

Daugiaciklis taimerio mygtukas

Pozicijos valdymas

galinis

Įtampos pasirinktys

LEN: 230/50/1 (30 A)
230/50/3 (15 A)

Aktyvavimo pasirinktys

400/50/3 (10 A)

kortelė

ne

pasaulio monetos metimas

ne

vienos/dviejų rūšių monetos

ne

monetos slydimas

ne

Durų tipas

Vientisas

spausti iki pradžios

taip

Dviejų krypčių durys

Taip

centrinis mokėjimas

ne

Oro angos skersmuo (mm)

102

LGN: 230/50/1 (10 A)
Kaitinimo pasirinktys

LEN: Elektrinis
LGN: Dujinis

Užkrovimas

(kg)

8

Oro srautas

(m³/val)

374

Cilindro talpa

(L)

198

Išmatavimai (mm)

H

1092

Variklio galia

(W)

246

W

683

Korpusas

Baltas

D

711

Kaitinimo elementas

230 V - 4800 W

Svoris (kg)

400 V - 4800 W

Neto

Dujinis: 61 / Elektrinis: 59

Gabenimo

Dujinis: 66 / Elektrinis: 64

Elektrinės džiovyklės

59.7 cm
(23.5 in.)

71.1 cm (28 in.)

*109.2 cm (43 in.)

1.1 cm
(0.4 in.)

39.1 cm
(15.4 in.)

*39.2 cm
(15.44 in.)

*11.4 cm
(4.5 in.)

*91.4 cm (36 in.)

20.3 cm
(8.0m in.)

*102.24 cm (40.25 in.)

56.85 cm
(22.38 in.)

68.3 cm (26.9 in.)

* Su reguliuojamomis kojelėmis įsukamomis į pagrindą.

DRY2258N

*10.2 cm
(4.0 in.)

Dujinės džiovyklės

1.1 cm
(0.4 in.)
59.7 cm
(23.5 in.)
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71.1 cm (28 in.)
*10.2 cm
(4.0 in.)

* Su reguliuojamomis kojelėmis įsukamomis į pagrindą.
1
3/8 in. NPT Dujų jungtis

39.1 cm
(15.4 in.)

*39.2 cm (15.44 in.)

*109.2 cm (43 in.)

*11.4 cm
(4.5 in.)

*102.24 cm (40.25 in.)

20.3 cm
(8.0 in.)

*91.4 cm (36 in.)

56.85 cm
(22.38 in.)

*7 cm (2.8 in.)
6 cm
(2.3 in.)
68.3 cm (26.9 in.)

DRY2259N

1

Modelis

FEN / FGN

Valdymo pasirinktys

Daugiaciklis taimerio mygtukas

Pozicijos valdymas

priekinis

Įtampos pasirinktys

FEN: 230/50/1 (30 A)
230/50/3 (15 A)

Aktyvavimo pasirinktys

400/50/3 (10 A)

kortelė

ne

pasaulio monetos metimas

ne

vienos/dviejų rūšių monetos
rūosdrop
monetos slydimas

ne
ne

Durų tipas

Vientisas

spausti iki pradžios

taip

Dviejų krypčių durys

Taip

centrinis mokėjimas

ne

Oro angos skersmuo (mm)

102

FGN: 230/50/1 (10 A)
Kaitinimo pasirinktys

FEN: Elektrinis
FGN: Dujinis

Užkrovimas

(kg)

8

Oro srautas

(m³/val)

374

Cilindro talpa

(L)

198

Išmatavimai (mm)

H

1051

Variklio galia

(W)

246

W

683

Korpusas

Baltas

D

711

Kaitinimo elementas

230 V - 4800 W

Svoris (kg)

400 V - 4800 W

Neto

Dujinis: 68 / Elektrinis: 66

Gabenimo

Dujinis: 73 / Elektrinis: 70

203 mm
(8 in.)
597 mm
(23.5 in.)

391 mm
(15.4 in.)
683 mm
(26.9 in.)

11 mm
(0.4 in.)

711 mm
(28 in.)

*951 mm (37.44 in.)

*392 mm
(15.44 in.)

*102 mm
(4 in.)

*114 mm (4.5 in.)

*1077 mm (42.4 in.)

Elektrinės džiovyklės

DRY2226N

* Su reguliuojamomis kojelėmis įsukamomis į pagrindą.

203 mm
(8 in.)
597 mm
(23.5 in.)

711 mm
(28 in.)

11 mm
(0.4 in.)

391 mm
(15.4 in.)
683 mm
(26.9 in.)

*70 mm
(2.8 in.)

*951 mm (37.44 in.)

*392 mm
(15.44 in.)

60 mm (2.3 in.)

*102 mm (4 in.)

*1077 mm (42.4 in.)

*114 mm (4.5 in.)

Dujinės džiovyklės

DRY2227N

1
* Su reguliuojamomis kojelėmis įsukamomis į pagrindą.
1 3/8 in. NPT Dujų Jungtis
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GABARITAI IR CHARAKTERISTIKOS
PRAMONINĖS DŽIOVYKLĖS
Modelis

NDE / NDG

Valdymo pasirinktys

MDC

Pozicijos valdymas

galinis

Įtampos pasirinktys

NDE: 230/50/1 (30 A)
230/50/3 (15 A)

Aktyvavimo pasirinktys

400/50/3 (10 A)

kortelė

taip

pasaulio monetos metimas

taip

vienos/dviejų rūšių monetos
rūiųmonetmnetosdrop
monetos slydimas

taip
taip

Durų tipas

Vientisas

spausti iki pradžios

taip

Dviejų krypčių durys

Taip

centrinis mokėjimas

taip

Oro angos skersmuo (mm)

102

NDG: 230/50/1 (10 A)
Kaitinimo pasirinktys

NDE: Elektrinis
NDG: Dujinis

Užkrovimas

(kg)

8

Oro srautas

(m³/val)

374

Cilindro talpa

(L)

198

Išmatavimai (mm)

H

1092

Variklio galia

(W)

246

W

683

Korpusas

Baltas

D

711

Kaitinimo elementas

230 V - 4800 W

Svoris (kg)

400 V - 4800 W

Neto

Dujinis: 64 / Elektrinis: 61

Gabenimo

Dujinis: 68 / Elektrinis: 66

Elektrinės džiovyklės

203 mm
(8.0 in.)
597 mm
(23.5 in.)

711 mm
(28 in.)

391 mm
(15.4 in.)
683 mm
(26.9 in.)

10.2 mm
(0.4 in.)

*1092.2 mm (43 in.)

*392 mm
(15.44 in.)

*1020 mm (40.19 in.)

*914 mm (36 in.)

*114 mm (4.5 in.)

548 mm
(21.56 in.)

102 mm
(4.0 in.)

* Su reguliuojamomis kojelėmis įsukamomis į pagrindą.
Dujinės džiovyklės

597 mm
(23.5 in.)

711 mm
(28 in.)

60 mm
(2.3 in.)
391 mm
(15.4 in.)
683 mm
(26.9 in.)

*1092.2 mm (43 in.)

*392 mm
(15.44 in.)

*1020 mm (40.19 in.)

10.2 mm
(0.4 in.)

102 mm
(4.0 in.)

*114 mm (4.5 in.)
203 mm
(8.0 in.)

*914 mm (36 in.)

548 mm
(21.56 in.)

70 mm
(2.8 in.)

1
DRY2267N
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* Su reguliuojamomis kojelėmis įsukamomis į pagrindą.
1
3/8 in. NPT Dujų jungtis

Modelis

NFE / NFG

Valdymo pasirinktys

MDC/Quantum

Pozicijos valdymas

priekinis

Įtampos pasirinktys

NFE: 230/50/1 (30 A)
230/50/3 (15 A)

Aktyvavimo pasirinktys

400/50/3 (10 A)

kortelė

taip

pasaulio monetos metimas

taip

vienos/dviejų rūšių monetos
rūiųmonetmnetosdrop
monetos slydimas

taip
ne

Durų tipas

Vientisas

spausti iki pradžios

taip

Dviejų krypčių durys

Taip

centrinis mokėjimas

taip

Oro angos skersmuo (mm)

102

NFG: 230/50/1 (10 A)
Kaitinimo pasirinktys

NFE: Elektrinis
NFG: Dujinis

Užkrovimas

(kg)

8

Oro srautas

(m³/val)

374

Cilindro talpa

(L)

198

Išmatavimai (mm)

H

1092

Variklio galia

(W)

246

W

683

Korpusas

Baltas / Nerūdyjančio plieno

D

711

Kaitinimo elementas

230 V - 4800 W

Svoris (kg)

400 V - 4800 W

Neto

Dujinis: 70 / Elektrinis: 68

Gabenimo

Dujinis: 75 / Elektrinis: 73

Monetų modelis– Elektrinis kaitinimas

597 mm
(23.5 in.)

203 mm
(8 in.)
711 mm
(28 in.)

10 mm
(0.4 in.)

*938.3 mm (36.94 in.)

*392 mm
(15.44 in.)

*114 mm (4.5 in.)

*1097 mm (43.2 in.)

51 mm
(2 in.)

391 mm
(15.4 in.)
683 mm
(26.9 in.)

*102 mm
(4 in.)
DRY2230N

* Su reguliuojamomis kojelėmis įsukamomis į pagrindą.

203 mm
(8 in.)
597 mm
(23.5 in.)

711 mm
(28 in.)

11 mm
(0.4 in.)

391 mm
(15.4 in.)
683 mm
(26.9 in.)

*951 mm (37.44 in.)

*392 mm (15.44 in.)

*102 mm (4.0 in.)

60 mm (2.3 in.)

*1046 mm (41.2 in.)

*114 mm (4.5 in.)

Centrinio mokėjimo modelis– Dujinis kaitinimas

*70 mm
(2.8 in.)

1

DRY2229N

* Su reguliuojamomis kojelėmis įsukamomis į pagrindą.
1 3/8 in. NPT Dujų Jungtis
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GABARITAI IR CHARAKTERISTIKOS
STEKAS
Modelis

NT

Valdymo pasirinktys

MDC/Quantum

Įtampos pasirinktys

kortelė

taip

Kaitinimo pasirinktys

Elektrinis / Dujinis

pasaulio monetos metimas

taip

Durų tipas

Permatomos

vienos/dviejų rūšių monetos

taip

Dviejų krypčių durys

monetos slydimas

ne

Oro angos skersmuo

spausti iki pradžios

taip

Oro srautas

centrinis mokėjimas

tap

Korpusas
Išmatavimai (mm)

230/50/1 (30 A)

Aktyvavimo pasirinktys

400/50/3 (10 A)

Cilindro talpa

(L)

Skalbyklė: 80 / Džiovyklė: 198

Variklio galia

(W)

Kaitinimo elementas

ne
(mm)

102
374

(m³/val.

Baltas / Nerūdyjančio plieno

H

1946

Skalbyklė: 750 / Džiovyklė: 246

W

683

230 V - 4800 W

D

711

400 V - 4800 W

Svoris (kg)

Neto

Dujinis: 166 / Elektrinis: 163

Gabenimo

Dujinis: 179 / Elektrinis: 177

Monetų modelis– elektrinis kaitinimas
597 mm
(23.5 in.)

391 mm
(15.4 in.)

203 mm
(8.0 in.)

38.1 mm
(1.5 in.)

711 mm
(28 in.)

51 mm
(2.0 in.)

*938 mm (36.9 in.)

*333 mm
(13.1 in.)

*790 mm (31.1 in.)

*751 mm (29.6 in.)

*1163 mm (45.8 in.)

51 mm
(2.0 in.)

*1943 mm (76.5 in.)

610 mm
(24.0 in.)
*1416 mm (55.75 in.)

*1644.7 mm (64.75 in.)

178 mm
(7.0 in.)

683 mm
(26.9 in.)

*368 mm (14.5 in.)

Centrinio mokėjimo modelis – dujinis kaitinimas
597 mm
(23.5 in.)

391 mm
(15.4 in.)

203 mm
(8.0 in.)

60 mm
(2.3 in.)

38.1 mm
(1.5 in.)

711 mm
(28 in.)

51 mm
(2.0 in.)

* Su reguliuojamomis kojelėmis įsukamomis į pagrindą.
1 3/8 in. NPT Dujų Jungtis
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683 mm
(26.9 in.)

*1077 mm (42.4 in.)

*950 mm (37.4 in.)

*333 mm
(13.1 in.)

*790 mm (31.1 in.)

*751 mm (29.6 in.)

610 mm
(24.0 in.)

*1900 mm (74.8 in.)

1

*1120 mm (44.1 in.)

*1416 mm (55.75 in.)

*1644.7 mm (64.75 in.)

133 mm
(5.25 in.)

*368 mm (14.5 in.)
SWD925N

