
Any fabr�c �s dry when �t reaches a certa�n temperature. 
Th�s �nfra-red system automat�cally determ�nes the cycle once
the pre-set temperature �s reached.

Infra-red

Kumaşlar  bel�rl� b�r sıcaklığa ulaştığında kurur.
Bu kızılötes� s�stemde, kuruma döngüsü b�r kez otomat�k olarak bel�rlen�r.
Daha sonra önceden ayarlanmış sıcaklığa ulaşır, ürünün kuruma astını korur ve fazladan 
tüket�m� önler.

Kızılötes�

Programmable hum�d�ty controller, wh�ch detects the outlet a�r thereby determ�n�ng 
the dry�ng degree of the garments. The dry�ng cycle fin�shes once the pre-set 
res�dual hum�d�ty value has been reached.

Çıkış havasını algılayan ve bel�rleyen, programlanab�l�r nem kontrolörü
g�ys�ler�n kuruma dereces�n� ayarlar. Kurutma döngüsü, önceden ayarlanmış olan neml�l�k
skalasını yakaladığında, s�stem kend�s�n� otomat�k olarak durdurur. Böylece ürünler�n�z
fazla kurutmaya maruz kalmaz ve ülçümsel sorunlar yaşamazlar.

EWTT3 / U c�hazı �le nem kontrolü

Hum�d�ty control w�th �nstrument EWTT3 / U

Kurutma programlarının kolayca ayarlanmasını sağlayan,ve ürün farklılıklarına göre 
kurutma reçeteler� oluşturab�leceğ�n�z,kullanımı kolay dokunmat�k ekranlı kontrol panel�,
zamandan ve enerj�den tasarruf etmen�zede yardımcı olur.

Dokunmat�k ekran

Control panel w�th touch sens�t�ve screen wh�ch allows to eas�ly set the dry�ng programs 
and to control �n real t�me the mach�ne funct�on�ng

Touch-screen

Ass�stance remote control serv�ce wh�ch allows our techn�c�ans to check v�a �nternet 
from our offices �n Italy the funct�on�ng of each s�ngle mach�ne and plant and to program 
them accord�ng to the needs and requests.

Tutor” Remote control ass�stance

Tekn�syenler�m�z�n �nternet üzer�nden kontrol ve yardım etmes�n� sağlayan uzaktan 
kumanda h�zmet� �le İtalya'dak� ofisler�m�zden,müşter�ler�m�z�n �ht�yaç ve �stekler�ne göre,
her b�r mak�ne ve tes�s�n �şley�ş�n�n programlanmasına olanak tanır.

Eğ�tmen” Uzaktan kumanda yardımı

The drum and the doors of a dryer can be coated w�th Teflon wh�ch prevents p�gments 
and �mpur�t�es from st�ck�ng on the surfaces, makes clean�ng eas�er and avo�ds
obstruct�ons.

Teflon coated drum and door

Kurutucunun tamburu ve kapağı, p�gment oluşumunu önleyen Teflon �le kaplanı.
Bu sayede boya kalıntılarının, yüzeylere yapışmamasını sağlayarak tem�zl�ğ� kolaylaştırır
ve tıkanmaları önler.

Teflon kaplı tambur ve kapı

Rotat�ng drum w�th small perforat�on and pol�shed surface su�table for very 
del�cate garments.

Drum w�th small perforat�on

Küçük del�kl� tambur

The steam �nject�on system and the dev�ce for the speed regulat�on create a polar
fleece effect, wh�ch makes th T Tumbler su�table for the shr�nkage of rolls of fabr�c
and garments.

Tumbler convers�on

Bardak dönüştürme

Spec�al sta�nless steel grat�ng fixed �ns�de the drum, wh�ch d�v�des �t �n two 
compartments and makes �t su�table to dry two separated rolls of fabr�c at the 
same t�me avo�d�ng the�r tw�st�ng dur�ng the cycle.

Drum separator for rolls of fabr�c

Tamburun �ç�ne sab�tlenm�ş ve onu �k�ye bölen özel paslanmaz çel�k ızgara
bölmeler sayes�nde, �k� ayrı kumaş rulosunu aynı zamanda kurutab�l�r�z.
İşle sırasında bükülme ve kırılmalarda önlen�r.

Rulo Kumaşlar �ç�n tambur ayırıcı

F�xed trolley t�lter for the automat�c load�ng of the garments �nto the dryer. It reduces 
the load�ng t�me and opt�m�zes the work of the laundry operators.

Trolley T�lter

G�ys�ler�n kurutma mak�nes�ne otomat�k yüklenmes�n� sağlayan araba kaldırıcı 
mekan�zma, yükleme süres�n� azaltır ve çamaşırhanedek� operatörler�n çalışmalarını
opt�m�ze eder, enerj� ve güç �srafını önler.  

Eğ�ml� araba

Th�s offers the operator an ergonom�cally better control post and an eas�er access 
for the ma�ntenance operat�ons.

Electr�cal box on console

Bu ergonom�k tasarımlı kontrol panel�, operatörlere kullanım er�ş�m ve bakım 
açısından oldukça kolaylık tanır.

Konsoldak� elektr�k kutusu

Buhar enjeks�yon s�stem� ve hız regülasyonu �ç�n c�haz b�r kutup oluşturur.
Tumbler'ı (bardak s�stem�) kumaş rulolarının ve g�y�s�ler�n büzülmes�ne uygun hale
get�r�r ve �ht�yaç duyulan küçülmey� sağlar.

Küçük del�klere ve c�lalı b�r yüzeye sah�p olan bu tambur, hassas ve sentet�k
g�y�s� ve kumaşların zarar görmes�n� önler.

OPTIONALS

Add�t�onal equ�pments.
The opt�onal dev�ces ava�lable for our dryers �ncrease the poss�b�l�ty of control, �mprove the effic�ency 
of use and allow to �mplement the automat�on level. 
The many comb�nat�ons ava�lable g�ve us the poss�b�l�ty to supply mach�nes custom�zed accord�ng 
to the customer needs: noth�ng more than the necessary, noth�ng less than the �nd�spensable

OPSİYONLAR

Ekleneb�l�r ek�pmanlar.
Kurutucularımız �ç�n �steğe bağlı mevcut c�hazlar, kontrol olasılığını artırır, ver�ml�l�ğ� artırır,
ve kullanımın otomasyon düzey�nde uygulanmasına olanak tanır.
Mevcut b�rçok komb�nasyon, müşter� �ht�yaçlarına göre özelleşt�r�lm�ş mak�neler tedar�k etme
�mkanı sağlıyor.  Gerekl� olandan daha fazla değ�l, vazgeç�lmezden daha az değ�l

Uygun hafif b�r kurutma elde etmek �ç�n, tambur �ç�ne kontrollü buhar enjekte  
eden s�stem, ayrıca çok hassas kumaşlarda ve b�tm�ş g�ys�lerde daha yumuşak
b�r tuşe sağlar.

Buhar enjeks�yonu

Steam �nject�on

System that allows a controlled steam �nject�on �nto the drum to get a l�ght dry�ng
su�table also for very del�cate fabr�cs and greater softness of the fin�shed garments.

System that allows a programmed d�ffus�on of some products �nto the drum 
l�ke for example some perfumed and fragrance substances wh�ch are d�rectly fixed 
on the garments dur�ng the dry�ng phase avo�d�ng �n th�s way any add�t�onal step

Product �nject�on

Ürün enjeks�yonu

Ürün Enjektörü sayes�nde, kurutma aşamasında ürünler�n�ze �ht�yaç duyulan
k�myasalları (s�l�kon, yumuşatıcı, parfüm,ozon vb)maddeler�, daha önceden 
hazırlamış olan reçeteye göre s�stemat�k b�r şek�lde, tatb�k etmen�z� sağlar.
Örneğ�n, kurutma sırasında 15.dk sonra 3 dk 500ml s�l�kon, g�b� değerler g�reb�l�rs�n�z.


