VOORDELEN IN DE PRAKTIJK
Hoge ontvochtigingscapaciteit,
ook bij lagere temperaturen
Inzetbaar van 5 tot 35 °C

Dryfast TTK drogers
TTK 140, TTK 350 en TTK 590

TTK140 en 350 zijn standaard
uitgevoerd met een hygrostaat en
urenteller

De ideale
droger voor…
• Schoonmaakbedrijven
• Waterschadebedrijven
• Opslagplaatsen
• Lichtere bouwen verhuurtoepassingen

TTK350 en 590 kunnen staand en
liggend vervoerd worden

TTK 140

TTK 350

De TTK serie drogers danken hun bestaan aan de
professionele DF serie die Dryfast sedert jaren zeer
succesvol in de markt heeft aangeboden.

TTK 590

Door ervaringen van deze DF serie te combineren
met zeer veel toegepaste elementen en veel gebruikte
technieken zijn wij in staat om u deze nieuwe TTK
serie aan te bieden, die u qua prijs / prestatie
verhouding versteld zullen doen staan.

Uitgebreide informatie omtrent onze producten en actuele veranderingen in ons productaanbod vindt u op de websites www.dryfast.be en www.dryfast.nl.

Dit trio staat voor drogen en droog houden
Deze TTK serie drogers zijn verrijdbare luchtdrogers met droogcapaciteiten tot maximaal
125 liter per 24 uur. Snel en flexibel inzetbare drogers die, door de compacte bouwwijze en
de hoge capaciteiten, uitstekend geschikt zijn om uw vochtproblemen op te lossen.

Problemen met schimmelen bacterievorming in uw
woonruimten?
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Profiteer van onze
Know-how:

TTK 590

TTK 140

TTK 350

Hij droogt en droogt en
droogt…

Robuust en compact

De grootste onder de kleine

Deze ontvochtiger is multi functioneel.
Voor (vakantie) woningen waar de geringe
afmetingen, zeer stille compressor en het
lage vermogen belangrijk zijn. Maar ook
voor de profi die een metalen omkasting
wil en voor lagere bedrijfstemperaturen
een heet gas ontdooiing nodig heeft.

De TTK 350 is een robuuste machine
met een geplastificeerd metalen huis,
zodat hij tegen een stootje kan en
daardoor geschikt voor zeer veel toepassingen.

Jarenlange praktijk gerichte technische
ervaring, hoge betrouwbaarheid en de
grote ontvochtigingscapaciteit van de
TTK 590 hebben ervoor gezorgd, dat
deze bouwdroger een goede reputatie
opgebouwd heeft.

Deze droger is stapelbaar zodat
hij ook tijdens opslag minder
ruimte inneemt, wanneer u meerdere machines wilt opslaan.

De zeer robuuste constructie
garandeert een jarenlange
probleemloze werking in
uw materieelpark.

Standaard uitgevoerd met
een hygrostaat, overloopbeveiliging en urenteller.
Technische specificaties

TTK 140

TTK 350

TTK 590

Inzetbaar tussen

5 °C tot 32 °C

5 °C tot 32 °C

0 °C tot 40 °C

Luchtverplaatsing

250 m³/h

1.480 m³/h

710 m³/h

Voeding / stroom

230 V / 2,87 A

230 V / 4,65 A

230 V / 7,5 A

Opg.verm. gem./max.

0,6 / 0,66 kW

0,98 / 1,07 kW

Compressor

1.07 / 1.73 kW

zuiger

roterend

roterend

Lengte

400 mm

520 mm

585 mm

Breedte

380 mm

490 mm

500 mm

Hoogte

630 mm

1.000 mm

1.020 mm

Gewicht

30,5 kg

40 kg

61 kg

Urenteller

standaard

standaard

optie

Hygrostaat

standaard

standaard

optie

nee

nee

optie

Condenswaterpomp
Wateropvangbak

7 liter

7 liter

geen

standaard

standaard

optie

24 uur max.

35 liter

70 liter

120 liter

bij 30 °C / 80 % RV

32 liter

53 liter

98 liter

Luchtfilter

Deze droger onderscheidt zich door de
hoge capaciteit, ook bij lagere ruimte
temperaturen, het handzame frame en
de grotere wielen, waardoor verplaatsen
nog makkelijker wordt.

Mensen uit de bouw, verhuurders en eigenaren zullen in de toekomst meer
met dit probleem geconfronteerd
worden. Een negatief effect van onze
energiebesparende maatregelen die opgelost kunnen worden door toepassing
van de juiste apparatuur.
Dryfast beschikt over kennis waarmee
dit soort problemen eenvoudig kunnen
worden opgelost. Bel of mail ons met
uw probleem en wij zullen u van een
goed advies voorzien.

Archieven en verzamelingen
verdienen bescherming
tegen vocht.

Door de grote handgrepen en de fixeerblokken is het mogelijk om de machine
te stapelen, waardoor ze minder ruimte
innemen.
De droger is standaard uitgevoerd met een overloopbeveiliging, een
hygrostaat en urenteller. De mogelijkheid
om deze droger aan
te sluiten op een permanente afvoer zorgt
ervoor dat u nog beter
gebruik kunt maken van het rendement
van de TTK 350.

Ontvochtigingscapaciteit

De meest actuele informatie en prijzen kunt u altijd downloaden op onze internetsites www.dryfast.be en www.dryfast.nl

Stof en een hoge luchtvochtigheid, een
gevaarlijke combinatie voor uw waardevolle verzamelingen of privé bibliotheek.
Waarom? Stof is de ideale voedingsbodem voor schimmelsporen. Wanneer
daarbij een hoge luchtvochtigheid heerst
is dat de perfecte omgeving, voor schimmelsporen, om snel te kunnen groeien.
Met een luchtdroger uit de TTK serie
kunt u de luchtvochtigheid regelen en
zo schimmelvorming tegen gaan.
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Vocht problemen treden niet alleen op
na waterschade maar ook door nieuwe,
luchtdichte vensters die de luchtcirculatie en daarmee ook het vochttransport
naar buiten verstoren. Hierdoor kunnen
zich veel sneller schimmels en bacteriën vormen die kwalijk zijn voor uw gezondheid.

