VOORDELEN IN DE PRAKTIJK :
Roterende compressor voor hoge
ontvochtigingscapaciteit
Zeer stille en energiezuinige werking
Kunnen direct worden ingezet na
zowel staand als liggend vervoer
Compressor oververhittingsbeveiliging met uitschakelautomaat
Alle modellen zijn stapelbaar
waardoor minimale opslagruimte
Eenvoudig onderhoud
Optioneel leverbaar met
MID conforme, gecombineerde
draaiuren / kilowatturen meter
i.p.v. de standaard urenteller

Dryfast TTK-S serie
mobiele ontvochtigers
De ideale ontvochtigers voor …
•
•
•
•
•
•

Waterschadebedrijven
Schoonmaakbedrijven
Op- en overslagbedrijven
Archieven
Lichtere bouwtoepassingen
Enz …

De TTK-S serie ontvochtigers zijn
de ideale mobiele ontvochtigers
voor alle toepassingen waar snel
en betrouwbaar gedroogd, of kostbare goederen droog gehouden
moeten worden.
Bij het ontwerpen van deze serie
ontvochtigers is er van uitgegaan,
dat na een waterschade of reinigingswerkzaamheden de ontvochtigers stil en energiezuinig hun
werk moeten kunnen doen.
Uiteraard is deze nieuwe serie ontvochtigers zeer robuust uitgevoerd,

waardoor ze het constant transporteren en opslaan bij verhuur- en
waterschade bedrijven zonder problemen kunnen doorstaan.
Door gebruik te maken van efficiënte roterende compressoren
wordt niet alleen energie gespaard,
maar dit maakt ook het horizontaal
vervoeren en de directe in gebruik
name van de ontvochtigers na dergelijk transport mogelijk.
De doordachte constructie met de
verstelbare transportbeugels maken
onderhoud en de stapelbare op- en

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

overslag van deze mobiele ontvochtigers eenvoudig.
Kortom : een serie ontvochtigers
die u qua prijs / prestatieverhouding versteld zullen doen staan
bij tijdelijke huurtoepassingen of
meer permanent gebruik in archieven, opslagplaatsen enz.
Voor de zeer zware bouw- en verhuurtoepassingen blijven wij u de
bouwdrogers uit de Dryfast DFserie adviseren.

4 professionals voor drogen en droog houden
Deze vier mobiele ontvochtigers met droogcapaciteiten tot maximaal 150 liter per 24 uur zijn
snel en flexibel inzetbaar en door de compacte bouwwijze en de hoge capaciteiten uitermate
geschikt om uw vochtproblemen op te lossen.

Deze vier Dryfast mobiele ontvochtigers
hebben niet alleen een geheel vernieuwd
en modern design, maar zijn ook het resultaat van de interactie tussen klant,
producent en leverancier.
Dit heeft geresulteerd in een serie ontvochtigers, die door de toepassing van
sterke roterende compressoren niet
alleen stil en energie-efficiënt zijn, maar
ook staand en plat vervoerd en direct
na transport in bedrijf genomen kunnen
worden. De contructie is niet alleen robuust, maar maakt ook een eenvoudige
service mogelijk.
Alle modellen kunnen voor efficiënt transport en opslag gestapeld worden en de
TTK 175 S, TTK 355 S en TTK 655 S zijn
voorzien van verstelbare transportbeu-

gels om zo ruimtebesparende opslag en
transport te combineren met ergonomische mobiliteit op de werkplek. Ook is
er goed gelet op het gewicht, zonder
concessies te doen aan de sterkte van
de constructie.
De TTK 125 S heeft een
gewicht van slechts 25
kg en is daarmee een verantwoorde keuze voor
veel waterschadebedrijven, als er ontvochtigers
ingezet moeten worden
op lastig te bereiken
plaatsen. De ontvochtigers zijn allemaal uitgevoerd met sterke
niet markerende wielen.

een urenteller en een instelbare hygrostaat. De TTK 125 S, TTK 175 S en de
TTK 355 S hebben allemaal een uitneembare wateropvangbak en zijn voorzien van een overloopbeveiliging en een
signaallampje wat aangeeft dat het reservoir vol is. Op alle modellen kan ook
een permanente condenswaterafvoer
aangesloten worden en zijn er
optioneel ook inbouw condenswaterpompen leverbaar.
De TTK 655 S is in verband met
de hoge ontvochtigingscapaciteit alleen te gebruiken met een
permanente condenswaterafvoer of met de optionele
condenswaterpomp met een
opvoerhoogte van 4 meter.

Deze ontvochtigers worden standaard
geleverd met een uitwasbaar filter,

Actieve bescherming van de
compressor d.m.v. een oververhittingsbeveiliging
met uitschakelautomaat.

Vier mobiele ontvochtigers
met opvolgende
capaciteiten voor vele
toepassingen in de industrie, logistiek,
musea en bij schoonmaak-, branden waterschadebedrijven.
Technische specificaties
Inzetbaar tussen

TTK 125 S

TTK 175 S

TTK 355 S

TTK 655 S

5 °C tot 32 °C

5 °C tot 32 °C

5 °C tot 32 °C

5 °C tot 32 °C

Luchtverplaatsing

300 m³ / u

300 m³ / u

1000 m³ / u

1000 m³ / u

Voeding / stroom

230 V / 2.43 A

230 V / 3.26 A

230 V / 4.65 A

230 V / 7.83 A

Opgenomen vermogen, max.

0.58 kW

0.88 kW

1.27 kW

1.90 kW

Compressor

roterend

roterend

roterend

roterend

Koelgas

R407C

R407C

R407C

R407C

Lengte

375 mm

445 mm

450 mm

485 mm

375 mm

500 mm

510 mm

605 mm

609 mm

645 mm

720 mm

810 mm

Gewicht

26 kg

35 kg

39 kg

55 kg

Urenteller

standaard

standaard

standaard

standaard

Hygrostaat

standaard

standaard

standaard

standaard

Compressor oververhittingsbeveiliging
met uitschakelautomaat

standaard

standaard

standaard

standaard

Condenswaterpomp

optie

optie

optie

optie

Opvoerhoogte pomp, max.

4m

4m

4m

4m

6 liter

6 liter

6 liter

geen

H

Breedte
Hoogte

H

L

Wateropvangbak

B

L

B

Twee uitsparingen in de bovenkap
maken het mogelijk gelijke modellen
ruimtebesparend te stapelen.

Luchtfilter

standaard

standaard

standaard

standaard

Geluidsniveau in dB (A)

52 @ 1 m

52 @ 1 m

54 @ 1 m

56 @ 1 m

24 uur max.

32 liter

50 liter

70 liter

150 liter

bij 30 °C / 80 % RV

28 liter

40 liter

55 liter

125 liter

Ontvochtigingscapaciteit

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

Condensatiedrogers zijn de, economisch, beste
keuze voor het drogen van waterschades, maar hierbij kan de relatieve luchtvochtigheid snel boven
de 70 % en de ruimte temperatuur
boven de 35 °C komen, zeker als de
ontvochtigers gelijktijdig met isolatiedrogers ingezet worden.
Onafhankelijk van fabrikant of merk
zal, door deze omstandigheden de
druk in het koelsysteem sterk stijgen, waardoor de compressor veel
zwaarder belast wordt, wat veelal
de levensduur van het apparaat verkort of ernstige storingen veroorzaakt. Daarom beschikt de TTK-S
serie over een geïntegreerde oververhittingsbeveiliging.
Sensoren bewaken continu de warmtelast van de compressor en
schakelen deze uit als de kritische
grenswaarde van 35°C overschreden
wordt, waarbij de ventilator blijft
draaien. Zodra de temperatuur onder
de 35 °C komt, wordt de compressor,
automatisch weer ingeschakeld.
Deze beveiling verlengt de levensduur van uw ontvochtiger significant
en voorkomt thermische schades
aan materialen en bouwsubstanties.
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De TTK-S serie

