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Teknisk datablad  
 
 

 

 

 
 

Strygerulle: 
Opvarmningstype: 
 

PM 1318 
El (EL) 

 

 Signaturforklaring 

 

Forkortelser med ring omkring betyder: Tilslutning påkrævet 

  

 

Forkortelser med brudt ring omkring betyder: Tilslutning valgfri 
eller påkrævet afhængig af maskinens udførelse 

j  

 

Ekstraudstyr/tilbehør: 

BWR Tilbageføringsmo
dul 

Ekstraudstyr for at udtage tøjet på forsiden af rullen efter 
rulningen. 

  

 

Tilslutninger: 

1. Standardspænding (ved levering)  V 3N AC 380-415 
Frekvens  Hz 50 (60) 

 

Eltilslutning 

Tilslutningsværdi  kW 18,4 
  Sikring  A 3 × 35 
  Tilslutningskabel (H 07 RN-F) tværsnit min.  mm² 5 × 6 
  med kabelforskruning   M 40 x 1,5 

  Det anbefales at tilslutte maskinen via et flerpolet, 
frakoblingsmuligt (3 mmbrydeafstand), låsbart vægstik iht. 
IEC 60309 og IEC 60947, da dette gør det lettere at foretage 
elektriske sikkerhedskontroller. Ved en fast tilslutning skal der 
installeres en netafbryder iht. IEC 60947. Vægkontakten eller 
netafbryderen skal være tilgængelig efter installation af rullen. 
For at øge sikkerheden anbefales det at tilkoble et højfølsomt 
fejlstrømsrelæ til rullen. Der skal ligeledes fremstilles en 
potentialudligning med god kontaktforbindelse i henhold til de 
nationale bestemmelser.  

  

Til udlægning af eltilslutningsledningen i bygningen   El-tomrør 

   
 

    

Nominel volumenstrøm i aftræksdrift m³/t 115 Aftræksluft 
Tryktab tilladt Pa 100 

 
 Aftræksstuds på maskinsiden (da × s × l) [DN 70] mm 75 × 2,0 × 58 

  Indvendig diameter på opstillingssiden mm 75 
  Temperatur max. °C 90 

  Da den relative luftfugtighed kan være op til 100 %, skal det 
ved egnede foranstaltninger udelukkes, at der kan løbe 
kondensat tilbage i maskinen. 

  

  Hvis det maksimale tryk i maskinblæseren ikke er 
tilstrækkeligt til at klare ledningsmodstandene, skal der på 
opstillingsstedet monteres en passende dimensioneret ekstra 
blæser i skakten eller i tagudtrækket.  

  

  Der skal tilføres luft til opstillingsrummet svarende til den luft, 
der ledes ud. 
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Vippesikring af rullen   Fastgøring 
(medfølger) 4 x sikringsbøjler   

 
 4 x træskruer (Ø × længde) mm 8 × 50 

  4 x rawlplugs (Ø x længde) mm 10 × 50 
  det er absolut nødvendigt at fastgøre maskinen!   
  Fastgøringsmateriale til svømmende gulv skal tilvejebringes 

på opstillingsstedet 
  

 Maskindata Bredde mm 2.478 
  Dybde mm 1.379 
  Højde mm 1.095 
  Min. transportbredde (fri bredde) mm 920 
  Min. afstand til væg, i siderne  mm 350 
  Min. afstand til væg, bagside (ved anvendelse af BWR) mm 300 
  Nettovægt kg 386 
  Gulvbelastning under drift max. N 3.983 
  Gennemsnitlig varmeafgivelse til opstillingslokalet (afhængig 

af rullekapaciteten og temperaturerne i omgivelserne) 
W 3.000 

  Støjniveau (re1 pW) dB (A) kommer senere 
  Lydtryk relateret til arbejdsplads dB (A) < 70 
  (afstand 1 m og 1,6 m højde)   

Installation må kun foretages af autoriseret installatør i henhold til de gældende regler,  lovbestemmelser, de 
ulykkesforebyggende forskrifter og gældende normer! Ved opstilling af rullen skal monteringsanvisningen ubetinget følges! 
Med forbehold for ændringer! Mål i mm 

 

 


