
Szárítószekrények az egyéni védőfelszerelés kímélő szárításához 
tűzoltóságok, mentőalakulatok, a polgári és a katasztrófavédelem számára 
 
Miele Professional. Immer Besser.
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Miele Professional szárítószekrények – 
az egyéni védőfelszerelés kíméléséhez és funkcionalitásának megőrzéséhez

A szárítószekrényekkel a Miele Professional a termékportfóliót egy értékes opcióval bővíti. 
Ez nem csak a felszerelésnek azokra az elemeire nézve érvényes, amelyek nem alkalmasak 
mosó-szárítógépben való előkészítéshez. Majdnem a teljes egyéni védőfelszerelés haté-
konyan és helytakarékosan szárítható a szekrényekben. Mivel a felszerelést közben nem 
mozgatják, a szárítási folyamat ráadásul különösen textilkímélő. Ezért számos gyártó ajánlja 
szárítószekrények használatát az egyéni védőfelszerelés előkészítéséhez.



33

360PRO 
Rendszerszintű megoldás az ön egyéni védőfelszerelésének 
előkészítéséhez
A használat eléggé igénybe veszi az embert és az anyagot. Az előkészítésnél bízza magát egy 
erős partner támogatására: a Miele Professional kiforrott rendszerszintű megoldást ad az ön 
kezébe az egyéni védőfelszerelés mosásához, öblítéséhez, fertőtlenítéséhez és szárításához. 
A gondosan egymásra hangolt gépek és készülékek, valamint az átfogó tartozékok megfelelő 
biztosítékul szolgálnak önnek ahhoz, hogy a használat után kiváló eredményeket érjen el.
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Innovatív levegővezérlés
A szekrényben keringő levegőt elektronikusan vezérelt lamellák terelik. 
A rendszer a szárítás előrehaladása szerint optimalizálja a keringtetett 
levegő és az elhasznált levegő részarányát. Így a lehetőségekhez mér-
ten hatékony és időtakarékos szárítási folyamat érhető el.
•  A szárítás megkezdésekor a gyors felmelegedés érdekében a légkive-

zető lamella elzáródik – a levegő ebben a fázisban már a szellőztető 
állványon át áramlik.

•  A célhőmérséklet elérésekor a légkivezető lamella kinyílik, és a nedves 
levegő el tud távozni. Ezt követően megnyílik két oldalsó lamella a 
szekrényben, hogy a levegő most erősebben áramoljon végig kívül a 
ruha mentén.

•  A továbbiakban a ruha váltakozva szárad kívül és belül, amíg a kívánt 
szárítási fokozatot el nem éri.

Speciális szellőztető állvány
A DC 120 WW szárítószekrényt négy speciális szellőztető állvánnyal 
láttuk el. Ezek vezetik a meleg levegőt a felakasztott ruhába. A dzsekik 
és nadrágok ezzel a módszerrel gyorsan és teljes mértékben megszá-
radnak belülről is anélkül, hogy ki kellene fordítani őket.

Szárítószekrény 
DC 120 WW

A tágas DC 120 WW szárítószekrény az optimális megoldás 
védőruha, mentőruha, valamint műszaki segítségnyújtási ruha szá-
rítására. A speciális szellőztető állvány biztosítja a ruházat alapos 
belső és külső szárítását, a felszerelés további elemeit, mint pl. a 
kesztyűket és légzésvédő maszkokat a tartók optimálisan pozici-
onálják a légáramban. A kiemelkedően fejlett levegővezérlésnek 
köszönhetően a szárítás rendkívül gyorsan és energiahatékonyan 
zajlik.

•  15 kg egyéni védőfelszereléshez, ill. 4 szett ruhához, 
valamint az egyéni védőfelszerelés további elemeihez

•  Maradéknedvesség-vezérelt szárítás (60 °C)
•  Impregnálás (75 °C)
•  Kevés karbantartást igénylő konstrukció galvanizált, 

korrózióálló acélból
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Sokféle behelyezési lehetőség
A felszerelés különböző elemeinek optimális behelyezése céljából a 
szárítószekrényt számos különféle tartókészülékkel láttuk el.
•  Két felhajtható villacsúszka pl. sisakok és tüdőautomaták felakasztá-

sához, ill. elhelyezéséhez
•  Hat dupla ruhaakasztó pl. mentőruha és tűzoltókötelek felakasztásá-

hoz
•  Két sor kesztyűtartó az ajtóban pl. kesztyűknek és légzésvédő masz-

koknak

Idő és hőmérséklet előválasztása
Az Easy Dryer 1900 Extreme szárítószekrény max. 6 óra szárítási időre 
szólóidővezérléssel rendelkezik. A hőmérséklet három fokozatban 
állítható be.
•  Helyiség hőmérséklete: szellőztetés, ill. levegőztetés
•  Fűtés 35 °C: hőmérsékletre érzékeny felszereléshez, pl. neoprénru-

hákhoz, övekhez, és megfelelő bőrárukhoz
•  Fűtés 65 °C: hőállóbb felszereléshez, pl. védő- és mentőruhához, 

légzésvédőtartó alaplemezéhez

Szárítószekrény 
Easy Dryer 1900 Extreme

A helytakarékos Easy Dryer 1900 Extreme szárítószekrényt komp-
likációktól mentes szárításra tervezték. A munkaruházat mellett 
különösen jól használható a felszerelés olyan elemeihez, mint az 
övek, sisakok, tüdőautomaták vagy neoprénruhák – ezek a sokrétű 
tartókészülékeknek köszönhetően optimálisan pozicionálhatók a 
légáramban.

•  6 kg felszereléshez
•  Idővezérelt szárítás háromfokozatú hőmérséklet-előválasztással
•  Kevés karbantartást igénylő konstrukció galvanizált, korrózióálló 

acélból
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Előkészítési lehetőségek 
az egyéni védőfelszereléshez

Az egyéni védőfelszerelés nagyfokú funkcionalitása jelentős mér-
tékben a felszerelésbe beledolgozott különféle anyagok eredmé-
nye. Ezeknek az anyagoknak mindegyike specifikusan érzékeny a 
hőre, a nedvességre, és a vegyszerekre. Ezért a Miele Professional 
teljes portfóliója különféle, gondosan összehangolt megoldásokat 
foglal magában a teljes egyéni védőfelszerelés érték-, anyag- és 
funkciómegőrző előkészítése céljából.

Tűzoltóságoknál alkalmazott védőfelszerelés alkalmassága 
a gépi mosásra, öblítésre, fertőtlenítésre és szárításra

Előkészítendő termék Mosás Öblítés Tisztítás és
fertőtlenítés

Dobos
szárítógép

Szárító-
szekrény

Védőruha (munkadzsekik és -nadrágok) • – – • •

Mentőruha (katonaorvosi szolgálat) • – – • • 

Ruha műszaki segítségnyújtáshoz • – – • • 

Légzésvédő maszkok • • • •** •

Kesztyűk • – – – •

Övek/tartószíjak • – – – •

Sisakok • – – • •

Tüdőautomata (nyomáscsökkentő szeleppel) – • • – •

Sűrített levegős palackok – – • – •

Hordozókeretek sűrített levegős légzőkészülékekhez – • • – •

Neoprénruha •* – – – •

Vágásbiztos nadrág •* – – – •

Mentőhordágy •* – – • •

Napi ruha • – – • •

Tűzoltókötelek (fogókötelek) • – – – •

Az impregnálás aktiválása – – – • •

 • alkalmas, – nem alkalmas
** egy mosóprogrammal az „Alapprogramok“ (mint pl. „Finom mosás“ vagy „Könnyen kezelhető“) programcsomagból, ** tartozékkal lehetséges
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Szárítószekrény 
DC 120 WW
Töltési mennyiség 15 kg  

Szárítószekrény 
Easy Dryer 1900 Extreme
Töltési mennyiség 6 kg

Fő jellemzők
•  Tágas, intuitívan kezelhető szárítószekrény
•  Optimálisan alkalmas felakasztott ruhák szárítására és impreg-

nálására
•  Maradéknedvesség-vezérlés a pontos szárítási fokért
•  Innovatív fedélvezérlés a gyors, energiahatékony nedvesség-

mentesítésért
•  Szellőztető állvány rozsdamentes anyagból a védőruha haté-

kony belső szárításáért
•  Tartókészülékek az ajtókban kesztyűk és légzésvédő álarcok 

számára
•  Kényelmes lehűlés a program végén

Fő jellemzők
•  Az egyéni védőfelszerelés különböző elemeinek különösen haté-

kony szárítása
•  Hőérzékeny felszereléshez optimálisan megfelelő
•  Vezérlés idő előre megadása révén háromfokozatú hőmérsék-

let-beállítással
•  Sokféle behelyezési lehetőség: felhajtható villacsúszkák, dupla 

ruhaakasztók, tartókészülékek az ajtóban
•  Kifejezetten helytakarékos felállítás
•  Külső elszívócsonk szükséges
•  Tartókészülékek az ajtóban kesztyűk és légzésvédő álarcok 

számára

Szárítószekrény DC 120 WW

Szárítórendszer Levegőkeringtető elszívócsonkkal

Töltési mennyiség 15 kg/4 szett védőruha

Vezérlés Maradéknedvesség-vezérlés 
érintőfelületes kezeléssel

Programok Normál, max. 60 °C   az 
impregnálás aktiválása, max. 75 °C

Elektromos csatlakozás 3N AC 400 V 50 Hz

Külső méretek: ma./sz./
mé. [mm]

1980/1200/750

Cikkszám 52120001EU

Anyagszám 12173360

Ár [euró] N.NNN,-

Szárítószekrény Easy Dryer 1900 Extreme

Szárítórendszer Levegőkeringtető elszívócsonkkal

Töltési mennyiség 6 kg

Vezérlés Idő- és hőmérséklet-vezérlés 
forgókapcsolókkal

Programok Szellőztetés helyiséghőmérsékleten,
alacsony hőmérséklet 35 °C, magas hőmérséklet 
65 °C

Elektromos csatlakozás AC 230 V 50 Hz

Külső méretek: ma./sz./
mé. [mm]

1900/595/610

Cikkszám 52190001EU/52190001GB/52190001CH

Anyagszám 12173370/12173410/12173430

Ár [euró] N.NNN,-
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Óvoda, iskola és egyetem
Praktikus és egészséges: a ruhák, mint pl. a 
dzsekik, nadrágok, kesztyűk, cipők és kötények 
a szárítószekrényben száríthatók, vagy alaposan 
kiszellőztethetők.

A Miele Professional szárítószekrényei:
Számos ágazat és felhasználó számára tökéletes

Kézműipar, mező- és erdőgazdaság
Kiváló értéktartás: az érzékeny textíliák, mint 
pl. a vágásvédelmi, láthatósági vagy biztonsá-
gi ruházatot a szárítószekrény az anyagukat 
kímélve ismét használatra késszé teszi.

A textíliák tisztítása és a szállodák
Első osztályú szolgáltatás: a szárítószekrény 
még a különösen érzékeny textíliákat is 
kifejezetten kímélően szárítja, vagy még 
alaposan ki is szellőzteti.

Miele & Cie. KG, Gütersloh
www.miele.hu/professional


