
Tørreskabe til skånsom tørring af personligt beskyttelsesudstyr til  
brandvæsenet, redningstjenester, civilforsvar og katastrofeberedskab 
 
Miele Professional. Immer Besser.
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Miele Professional - tørreskabe til skånsom tørring og 
vedligeholdelse af personligt beskyttelsesudstyr (PPE)

Med professionelle tørreskabe udvider Miele Professional sit produktsortiment med en vær-
difuld ny produktkategori. Dette er frem for alt en interessant mulighed for udstyr, som ikke 
er egnet til tørring i tørretumbler. Næsten alt personligt beskyttelsesudstyr (PPE) kan tørres 
effektivt og pladsbesparende i et tørreskab. Da udstyret ikke udsættes for friktion under 
tørreprocessen, er denne form for tørring ligeledes særlig skånsom for materialet. Mange 
producenter anbefaler derfor, at der anvendes tørreskabe til genbehandling af personligt 
beskyttelsesudstyr.
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360PRO - systemløsning til genbehandling 
af personligt beskyttelsesudstyr (PPE)

En udrykning stiller store krav til både mandskab og materiale, hvorfor det er vigtigt, at du 
kan stole på din leverandør af produkter til genbehandling af mandskabets personlige beskyt-
telsesudstyr (PPE). Miele Professional tilbyder dig en optimal systemløsning til vask, rengø-
ring, desinfektion og tørring af personligt beskyttelsesudstyr (PPE). Omhyggeligt koordinerede 
maskiner, produkter, processer og tilbehør giver dig sikkerhed for en førsteklasses genhand-
ling af mandskabets beskyttelsesudstyr (PPE).
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Innovativ luftstyring
Luftcirkulationen i tørreskabet styres af elektronisk styrede luftspjæld. 
Systemet optimerer forholdet mellem recirkuleret luft og aftræksluft 
afhængigt af tørreprocessen. Dermed opnås den mest effektive og 
tidsbesparende tørringsproces.
•  I begyndelsen af tørringen lukkes aftræksklappen for at opnå hurtig 

opvarmning - luften strømmer allerede i denne fase gennem de spe-
cielle tørrebøjler.

•  Når den indstillede temperatur er nået, åbnes aftræksklappen, så den 
fugtige luft kan slippe ud. Derefter åbnes to luftspjælp i tørreskabet, 
så luften nu mere intensivt strømmer langs tøjets yderside.

•  I det videre forløb tørres tøjet skiftevis indvendigt og udvendigt, indtil 
den ønskede tørringsgrad er nået.

Specielle tørrebøjler med luftgennemstrømning
DC 120 WW-tørreskabet er udstyret med 4 specielle tørrebøjler, som 
leder den varme luft ind i det hængende tøj. Jakker og bukser m.m. 
tørres hurtigt og fuldstændigt på denne måde, også fra indersiden, 
uden at de skal vendes på vrangen.

Tørreskab 
DC 120 WW

Det rummelige DC 120 WW-tørreskab er den optimale løsning til 
tørring af forskellige former for beskyttelses- og indsatsbeklæd-
ning. Takket være specielle tørrebøjler med luftgennemstrømning 
sikres en grundig indvendig og udvendig tørring af tøjet. Andet 
udstyr, som fx handsker og røgdykkermasker, placeres optimalt i 
luftstrømmen ved hjælp af holdere. Takket være den specialudvik-
lede luftstyring er tørringen særlig hurtig og energibesparende.

•  Til 15 kg personligt beskyttelsesudstyr eller 4 sæt 
beskyttelsestøj samt andet tilbehør

•  Restfugtighedsstyret tørring (60 °C)
•  Imprægnering (75 °C)
•  Konstrueret af galvaniseret, korrosionsbestandigt 

stål, der kræver et minimum af vedligeholdelse
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En bred vifte af muligheder
Tørreskabet er udstyret med en række forskellige holdere til optimal 
placering af forskellige typer udstyr.
•  2 opklappelige holdere til ophængning eller placering af fx hjelme
•  6 dobbeltknager til ophængning af fx jakker, bukser og sikkerhedsliner 
•  2 rækker af handskeholdere i døren til fx handsker

Valg af tørretid og temperatur
Easy Dryer 1900 Extreme har en timer med op til 6 timers tørretid. 
Temperaturen kan indstilles i 3 trin.
•  Rumtemperatur: luftning af tekstiler
•  Opvarmning 35 °C: til temperaturfølsomt udstyr, 

fx våddragter, seler og udstyr i læder
•  Opvarmning 65 °C: til mere temperaturstabilt udstyr, 

fx beskyttelses- og redningsbeklædning

Tørreskab 
Easy Dryer 1900 Extreme

Det pladsbesparende tørreskab Easy Dryer 1900 Extreme er 
designet til nem og enkel tørring. Ud over beskyttelsesbeklædning 
er det særligt velegnet til udstyr som fx seler, hjelme, støvler og 
våddragter - disse kan placeres optimalt i luftstrømmen takket 
være en række forskellige knager og holdere.

•  Til 6 kg udstyr
•  Tidsstyret tørring med valg af temperatur  

(3 forskellige temperaturtrin) 
•  Fremstillet af galvaniseret, korrosionsbestandigt stål,  

der kræver et minimum af vedligeholdelse
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Genbehandlingsmuligheder 
til personligt beskyttelsesudstyr (PPE)

Det personlige beskyttelsesudstyrs høje funktionalitet er i høj grad 
et resultat af de forskellige materialer, der anvendes i udstyret. 
Hvert af disse materialer har en specifik følsomhed over for varme, 
fugt og kemikalier. En systemløsning fra Miele Professional er per-
fekt egnet til genbehandling af personligt beskyttelsesudstyr. Vores 
effektive maskiner, processer og tilbehør bliver løbende videre-
udviklet i tæt samarbejde med anerkendte producenter og erfar-
ne specialister på området. Resultatet er en sikker og skånsom 
genbehandling af det personlige beskyttelsesudstyr så udstyret 
bevarer sin beskyttende funktion.

Vask, rengøring, desinficering og tørring af personligt beskyttelsesudstyr 
Materiale til genbehandling Vask Rengøring Rengøring og

Desinfektion
Tørretumbler Tørreskab

Beskyttelsesbeklædning (jakker, bukser m.m.) • – – • •

Beklædning til redningstjeneste fx læge og 
ambulancemandskab – – • • 

Beklædning til teknisk redningstjeneste • – – • • 

Røgdykkermasker • • • •** •

Handsker • – – – •

Sikkerhedsseler • – – – •

Hjelme • – – • •

Lungeautomat (inkl. trykreduktionsventil) – • • – •

Trykluftsflasker – – • – •

Holder til rygskjold – • • – •

Våddragt •* – – – •

Skærebukser •* – – – •

Rednings-/evakueringstæppe •* – – • •

Underbeklædning • – – • •

Sikkerhedsliner • – – – •

Aktivering af imprægneringen – – – • •

• egnet, - ikke egnet
**med et vaskeprogram fra programpakken “Grundprogrammer” (fx “Finvask“ og “Strygelet”), ** muligt med tilbehør
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Tørreskab 
DC 120 WW
Kapacitet 15 kg  

Tørreskab 
Easy Dryer 1900 Extreme
Kapacitet 6 kg

Highlights
•  Rummeligt tørreskab med intuitiv betjening
•  Optimal løsning til hængende tørring og imprægnering
•  Med restfugtighedsstyring opnås nøjagtig tørringsgrad
•  Innovativ luftstyring til hurtig, energieffektiv tørring
•  Specielle tørrebøjler med luftgennemstrømning til effektiv 

tørring af indersiden af beskyttelsesbeklædning 
•  Holdere i dørene til fx handsker og røgdykkermasker
•  Afkøling (cool down) i slutningen af program

Highlights
•  Nem og enkel tørring af diverse typer af personligt  

beskyttelsesudstyr (PPE)
•  Optimal løsning til temperaturfølsomt udstyr
•  Tidsstyring med valg mellem 3 temperaturtrin
•  Forskellige placeringsmuligheder: opklappelige holdere,  

dobbelte knager og handskeholdere i døren
•  Ekstremt pladsbesparende opstilling
•  Ekstern aftræksstuds påkrævet

Tørreskab DC 120 WW

Tørresystem Udluftning med aftræk

Kapacitet 15 kg/4 sæt beskyttelsestøj

Styring Restfugtighedsstyring 
med touchbetjening

Programmer Standard, maks. 60 °C   
Aktivering af imprægneringen, maks. 75 °C

Eltilslutning 3N AC 400 V 50 Hz

Udvendige mål 
H/B/D [mm]

1980/1200/750

Matr.-nr.  12173360 

Artikel-nr. 52120001EU

Tørreskab Easy Dryer 1900 Extreme

Tørresystem Udluftning med aftræk

Kapacitet 6 kg

Styring Tids- og temperaturstyring 
med programvælgere

Programmer Luftning ved rumtemperatur,
lav temperatur 35 °C, høj temperatur 65  C°

Eltilslutning AC 230 V 50 Hz

Udvendige mål 
H/B/D [mm]

1900/595/610

Matr.-nr. 12173370

Artikel-nr. 52190001EU
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Børnehave, skole og universitet
Praktisk og sundt: tøj såsom jakker, bukser, 
handsker, sko og kitler kan tørres i tørreskabet 
eller luftes grundigt.

Miele Professionals tørreskabe
Perfekt til diverse brancher og brugere

Håndværk, landbrug og skovbrug
Bedste værdibevarelse: Sarte tekstiler som 
fx overtrækstøj eller arbejdstøj gøres klar til 
brug igen i tørreskabet på en måde, der er 
skånsom for materialet.

Tekstilrensning og hotel
Førsteklasses service: Selv særligt sarte 
tekstiler tørres yderst skånsomt eller luftes 
grundigt i tørreskabet.

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup

Tlf. 4327 1510

www.miele-professional.dk
professional@miele.dk


