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Armários de secagem da Miele Professional 
para proteção e preservação das funções de EPI

Com os armários de secagem, a Miele Professional amplia a gama de produtos com uma 
valiosa opção. Isto não se aplica apenas aos equipamentos inadequados para o secador. É 
possível secar quase todo o tipo de EPI nos armários de um modo eficiente e com economia 
de espaço. Uma vez que o equipamento não é movimentado, o processo de secagem é tam-
bém muito delicado para o material. Muitos fabricantes recomendam, portanto, a utilização 
de armários de secagem para o reprocessamento de EPI.
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360PRO 
A solução de sistema para o reprocessamento do seu EPI

A tarefa é bastante exigente para os indivíduos e para o material. Conte com o apoio de um 
poderoso parceiro para o reprocessamento: a Miele Professional oferece-lhe a solução de 
sistema desenvolvida para a lavagem, enxaguagem, desinfeção e secagem de equipamento 
de proteção individual. Máquinas, aparelhos, processos, bem como acessórios abrangentes 
cuidadosamente coordenados dão-lhe a garantia de resultados de primeira classe, mesmo 
após a sua utilização.
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Controlo do ar inovador
A circulação de ar no armário é controlada por válvulas acionadas 
eletronicamente. O sistema otimiza as proporções da circulação de 
ar e saída de ar em função do progresso da secagem. Desta forma, é 
alcançado um processo de secagem mais eficaz e que poupa tempo.
•  No início da secagem, a válvula de saída de ar é fechada para um 

aquecimento rápido. Nesta fase, o ar já flui através dos suportes de 
ventilação.

•  Depois de atingir a temperatura alvo, a válvula de saída de ar abre-se 
e permite que o ar húmido escape. Depois abrem-se duas válvulas 
laterais no armário para que o ar flua de forma intensificada ao longo 
do exterior da roupa.

•  No decorrer do processo, as roupas são secas alternadamente por 
dentro e por fora até que o grau de secagem desejado seja alcança-
do.

Suportes de ventilação especiais
O armário de secagem DC 120 WW está equipado com 4 suportes de 
ventilação especiais. Estes guiam o ar quente para dentro do vestuá-
rio pendurado. Os casacos e as calças secam rápida e completamen-
te desta forma, mesmo no interior, sem serem virados do avesso.

Armário de secagem 
DC 120 WW

O espaçoso armário de secagem DC 120 WW é a solução ideal 
para a secagem de vestuário de proteção, vestuário de salvamen-
to e vestuário para a assistência técnica. Graças a suportes de 
ventilação especiais, é assegurada uma secagem interna e externa 
completa do vestuário e outros artigos de equipamento, tais como 
luvas e máscaras de proteção respiratória, são posicionados de 
forma ideal no fluxo de ar através de suportes. Graças ao controlo 
sofisticado do ar, a secagem é especialmente rápida e eficiente 
em termos energéticos.

•  Para 15 kg ou 4 conjuntos completos de Equipamen-
to de Proteção Individual

•  Secagem com controlo de humidade residual (60 °C)
•  Impermeabilização (75 °C)
•  Construção de manutenção reduzida em aço galvani-

zado, resistente à corrosão
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Múltiplas possibilidades de colocação
O armário de secagem está equipado com uma série de suportes dife-
rentes para a colocação otimizada dos mais diversos equipamentos.
•  2 barras de pendurar dobráveis para pendurar ou colocar, por exem-

plo, capacetes e válvulas de respiração
•  6 ganchos duplos para pendurar, por exemplo, vestuário de salva-

mento e linhas de bombeiros
•  2 filas de porta-luvas para, por exemplo, luvas e máscaras de prote-

ção respiratória

Pré-seleção de tempo e temperatura
O armário de secagem Easy Dryer 1900 Extreme possui um controlo 
de temporizador com tempo de secagem até 6 h. A temperatura é 
regulável em 3 níveis.
•  Temperatura ambiente: ventilar ou arejar
•  Aquecimento 35  °C: para equipamento sensível à temperatura como 

fatos de neoprene, cinturões e artigos de couro adequados a essas 
temperaturas

•  Aquecimento 65 °C: para equipamento mais estável em termos de 
temperatura como vestuário de proteção e de salvamento, placa de 
base de proteção respiratória

Armário de secagem 
Easy Dryer 1900 Extreme

O armário de secagem Easy Dryer 1900 Extreme foi concebido 
para uma secagem sem complicações. Para além do vestuário 
de trabalho, o armário de secagem é adequado para equipamen-
tos como cinturões, capacetes, válvulas de respiração e fatos de 
neoprene. Estes podem ser posicionados de forma ideal no fluxo 
de ar graças a uma variedade de dispositivos de retenção.

•  Para 6 kg de equipamento
•  Secagem temporizada com pré-seleção de temperatura em 3 fases
•  Construção de manutenção reduzida em aço galvanizado, resistente à 

corrosão
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Possibilidades de reprocessamento 
de EPI

A elevada funcionalidade do EPI resulta, em grande parte, dos 
diferentes materiais utilizados no equipamento. Cada um destes 
materiais tem uma sensibilidade específica ao calor, humidade e 
produtos químicos. Por este motivo, o portefólio completo da Miele 
Professional inclui várias soluções cuidadosamente coordenadas 
para o reprocessamento de todos os EPI de forma a preservar o 
valor, os materiais e a funcionalidade.

Adequação do equipamento de proteção para bombeiros 
para a lavagem, enxaguagem, desinfeção e secagem em máquina

Material de reprocessamento Lavagem Enxaguagem Limpeza e
desinfeção

Secador de
tambor

Armário de
secagem

Vestuário de proteção (casacos e calças de serviço) • – – • •

Vestuário de salvamento (serviços sanitários) • – – • • 

Vestuário para a assistência técnica • – – • • 

Máscaras de proteção respiratória • • • •** •

Luvas • – – – •

Cinturões/cintos de retenção • – – – •

Capacetes • – – • •

Válvula de respiração (incl. válvula redutora de pressão) – • • – •

Garrafas de ar comprimido – – • – •

Estrutura de suporte de aparelhos respiratórios de ar comprimido – • • – •

Fato de neoprene •* – – – •

Calças resistentes a cortes •* – – – •

Pano de resgate/evacuação •* – – • •

Roupa diária • – – • •

Linhas de bombeiros (linhas de captura) • – – – •

Ativação da impermeabilização – – – • •

 • adequado, – não adequado
** com um programa de lavagem do pacote de programas «Programas básicos» (como, p. ex., «Roupa delicada» ou «Fibras»), ** possível com acessório
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Armário de secagem 
DC 120 WW
Quantidade de enchimento de 15 kg  

Armário de secagem 
Easy Dryer 1900 Extreme
Quantidade de enchimento de 6 kg

Destaques
•  Armário de secagem espaçoso e de operação intuitiva
•  Idealmente adequado para secagem suspensa e impermeabi-

lização
•  Controlo da humidade residual para um grau de secagem 

exato
•  Controlo de válvulas inovador para uma desumidificação 

rápida e energeticamente eficiente
•  Suporte de ventilação em material inoxidável para a secagem 

interna eficiente de vestuário de proteção
•  Suportes nas portas para luvas e máscaras de proteção 

respiratória
•  Arrefecimento cómodo no fim do programa

Destaques
•  Secagem especialmente fácil de diversos EPI
•  Idealmente adequado para equipamento sensível à temperatura
•  Comando por indicação de tempo com ajuste de temperatura de 

3 níveis
•  Múltiplas possibilidades de colocação: barras de pendurar dobrá-

veis, ganchos de roupa duplos, suportes na porta
•  Instalação particularmente compacta
•  Canhão de saída de ar externo necessário
•  Suportes na porta para luvas e máscaras de proteção respiratória

Armário de secagem DC 120 WW

Sistema de secagem Circulação de ar com canhão de saída de ar

Capacidade de carga 15 kg/4 conjuntos de vestuário de proteção

Comando Controlo da humidade residual 
com operação tátil

Programas Padrão, máx. 60 °C   
Ativação da impermeabilização, máx. 75 °C

Ligação elétrica 3 N AC 400 V 50 Hz

Dimensões exteriores 
A/L/P [mm]

1980/1200/750

N.º de artigo 52120001EU

N.º de material 12173360

Armário de secagem Easy Dryer 1900 Extreme

Sistema de secagem Circulação de ar com canhão de saída de ar

Capacidade de carga 6 kg

Comando Comando do tempo e temperatura 
com os botões seletores rotativos

Programas Ventilar à temperatura ambiente,
temperatura baixa 35 °C, temperatura alta 65 °C

Ligação elétrica AC 230 V 50 Hz

Dimensões exteriores 
A/L/P [mm]

1900/595/610

N.º de artigo 52190001EU

N.º de material 12173370
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Jardins de infância, escolas e universidades
Práticos e limpos: roupas como casacos, 
calças, luvas, calçado e batas podem ser secas 
no armário de secagem ou completamente 
arejadas.

Armários de secagem da Miele Professional:
Perfeitos para diversas indústrias e utilizadores

Artesanato, agricultura e silvicultura
Preservação do valor: têxteis sensíveis, tais 
como vestuário de proteção contra cortes, 
vestuário de aviso ou vestuário de segurança, 
ficam novamente prontos a utilizar graças ao 
armário de secagem que protege o material.

Limpeza de têxteis e roupa de hotelaria
Serviço de primeira classe: Mesmo os têxteis 
muito sensíveis são secos com extrema 
delicadeza ou cuidadosamente arejados no 
armário de secagem.

Miele Portuguesa, Lda 
MIELE Experience Center 
Av. do Forte, 5 
2790-073 Carnaxide

www.miele.pt/professional
+351 214248425


