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Бар'єрна пральна машина KREBE PCH-631 (63 КГ) 
 

 

Призначена для встановлення в стіну, щоб забезпечити завантаження білизни на брудній 

та розвантаженій на чистій стороні. Забезпечує надійний захист від розповсюдження 

бактерій, за винятком можливості забруднення білизни, забезпечуючи максимальну 

дезінфекцію в поєднанні з процесом прання. 

 

Машини призначені для забезпечення найкращого результату якості прання за 

мінімального споживання води, миючих засобів та енергії. Структура внутрішніх ребер 

барабана та дверей, досягає унікального ефекту. Спроектовані теплові камери дозволяють 

мінімальну втрату води, внаслідок швидкого нагрівання, а отже, нижчого споживання 

енергії. Автоматична система зважування, щоб оптимізувати завантаження білизни 

(відкритий карман, Pullman чи Y перегородку внутрішнього барабана) і регулює витрату 

води та рідких миючих засобів відповідно до ваги білизни. Економія – до 50%. Система 

рециркуляції води забезпечує додаткове зниження енергоспоживання. 

 

• версія з використанням стисненого повітря; 

• автоматична зовнішня система замикання дверей; 

• автоматичне позиціонування; 

• двигун із частотним керуванням; 

• вільно програмоване управління; 

• вбудовані пневматичні ресори – мінімальні коливання по відношенню до підлоги; 

• 1 відсік усередині барабана PCH 631 (2 відсіки – опція); 

• 2 відсіки всередині барабана PCH 841 (3 відсіки – опція);  

• пневматично регулюється механічний гальм для аварійної зупинки; 

• внутрішній та зовнішній барабан виготовлений із сталевого матеріалу INOX (якість AISI 

304); 

• корпус машини виготовлений із сталевого матеріалу INOX (якість AISI 304). 
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Країна виробник EU Slovenia 

Завантаження 1:10, кг 63 

Діаметр барабана, мм 1074 

Швидкість обертів, об/хв. 775 

Об'єм барабана , л 632 

G-фактор 361 

Нагрів: 

електричний, кВт 

паровий, кВт 

 

48 

120 

Розміри: 

висота, мм 

ширина, мм 

глибина, мм 

 

1700 

1700 

1380 

Вага, кг 2028 
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