
Θάλαμοι στεγνώματος για απαλό στέγνωμα των μέσων ατομικής προστασίας 
που χρησιμοποιούνται από πυροσβεστικές δυνάμεις, ομάδες διάσωσης και 
οργανισμούς παροχής τεχνικής βοήθειας
Miele Professional. Immer Besser.
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Θάλαμοι στεγνώματος από τη Miele Professional – 
Απαλό στέγνωμα των μέσων ατομικής προστασίας και διατήρηση της 
λειτουργικότητάς τους

Με τους νέους θαλάμους στεγνώματος, η Miele Professional επεκτείνει την γκάμα των 
προϊόντων της προσθέτοντας μια εξαιρετικά αξιόλογη επιλογή. Πρόκειται κυρίως για μια 
ενδιαφέρουσα πρόταση για αντικείμενα που δεν μπορούν να στεγνώσουν σε ένα συμβατικό 
στεγνωτήριο. Σχεδόν όλα τα ΜΑΠ μπορούν να στεγνώσουν αποτελεσματικά και με εξοικονόμηση 
χώρου σε αυτούς τους θαλάμους. Καθώς ο εξοπλισμός δεν μετακινείται, η διαδικασία 
στεγνώματος είναι ιδιαίτερα ήπια με τα υλικά. Επομένως, πολλοί κατασκευαστές συνιστούν τη 
χρήση θαλάμων στεγνώματος για τα μέσα ατομικής προστασίας τους.
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360PRO 
Μια συστηματική προσέγγιση για την φροντίδα των μέσων 
ατομικής προστασίας σας

Για την αντιμετώπιση ενός επείγοντος περιστατικού, οι απαιτήσεις είναι μεγάλες τόσο σε 
υλικό εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό. Βασιστείτε στην υποστήριξη ενός ισχυρού 
συνεργάτη, όταν πρόκειται για τη φροντίδα του: Η Miele Professional σας παρέχει ένα πλήρως 
εξελιγμένο και ολοκληρωμένο σύστημα που καλύπτει το πλύσιμο, το ξέβγαλμα, την απολύμανση 
και το στέγνωμα των μέσων ατομικής προστασίας. Οι προσεκτικά συνδυασμένες συσκευές και 
ο εξοπλισμός, οι διαδικασίες και η εκτεταμένη γκάμα εξαρτημάτων εγγυώνται ότι η εξαιρετική 
απόδοση εκτείνεται πολύ πέρα από ένα επείγον περιστατικό.
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Καινοτόμα συστήματα ρύθμισης αέρα
Η κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του θαλάμου ρυθμίζεται από 
ηλεκτρονικά ελεγχόμενους ρυθμιστές. Ενώ το στέγνωμα βρίσκεται σε 
εξέλιξη, το σύστημα βελτιστοποιεί το αποτέλεσμα της συνδυασμένης 
λειτουργίας εξαγωγής αέρα και ανακύκλωσης αέρα. Συνολικά, αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη δυνατή διαδικασία 
στεγνώματος με εξοικονόμηση χρόνου.
•  Στην έναρξη ενός προγράμματος στεγνώματος, ο ρυθμιστής 

εξαερισμού παραμένει κλειστός. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, 
ο αέρας κυκλοφορεί ήδη μέσω των αεριζόμενων κρεμαστρών.

•  Μόλις επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία, ο ρυθμιστής εξαερισμού 
ανοίγει, επιτρέποντας την εξαγωγή του αέρα που περιέχει υγρασία. 
Στη συνέχεια, ανοίγουν δύο πλευρικοί αεραγωγοί στο εσωτερικό του 
θαλάμου, έτσι ώστε ένας αυξημένος όγκος αέρα να περνά επάνω από 
τις εξωτερικές επιφάνειες των ενδυμάτων.

•  Τέλος, τα ρούχα στεγνώνουν εναλλάξ μέσα και έξω μέχρι να επιτευχθεί 
το επιθυμητό στάδιο στεγνώματος.

Ειδικές αεριζόμενες κρεμάστρες ρούχων
Ο θάλαμος στεγνώματος DC 120 WW είναι εξοπλισμένος με 4 ειδικές 
αεριζόμενες κρεμάστρες. Αυτές κατευθύνουν τον ζεστό αέρα στα 
κρεμασμένα ρούχα. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι τα σακάκια 
και τα παντελόνια στεγνώνουν σχολαστικά στο εσωτερικό τους, χωρίς 
να χρειάζεται να τα γυρίσετε ανάποδα.

Θάλαμος στεγνώματος 
DC 120 WW

Ο ευρύχωρος θάλαμος στεγνώματος DC 120 WW αποτελεί την 
ιδανική λύση για το στέγνωμα προστατευτικών ενδυμάτων, 
εξοπλισμού διάσωσης και ενδυμάτων που χρησιμοποιούνται 
από οργανισμούς παροχής τεχνικής βοήθειας. Οι ειδικές 
αεριζόμενες κρεμάστρες εγγυώνται το σχολαστικό στέγνωμα τόσο 
του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού μέρους των ρούχων. 
Άλλα είδη εξοπλισμού, όπως γάντια και αναπνευστικές μάσκες, 
τοποθετούνται τέλεια στη ροή αέρα, σε ράφια και θήκες. Χάρη στο 
εξελιγμένο σύστημα ελέγχου κυκλοφορίας αέρα, το στέγνωμα είναι 
ιδιαίτερα γρήγορο και ενεργειακά αποδοτικό.

•  Για 15 kg ΜΑΠ ή 4 πλήρεις στολές, καθώς και άλλα είδη ΜΑΠ
•  Στέγνωμα με ρύθμιση υγρασίας (60°C)
•  Αδιαβροχοποίηση (75°C)
•  Σχεδιασμός χαμηλής απαίτησης συντήρησης από γαλβανισμένο, 

ανθεκτικό στη διάβρωση ατσάλι
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Ευρεία γκάμα επιλογών για την τοποθέτηση του φορτίου 
στεγνώματος
Για την κάλυψη ενός ευρέος φάσματος εξοπλισμού, ο θάλαμος 
στεγνώματος είναι εξοπλισμένος με διάφορα άγκιστρα και ράφια.
•  2 κρεμαστά ράφια για αντικείμενα σε κρεμάστρες ή ως στήριγμα για 

κράνη και αναπνευστικές συσκευές
•  6 διπλά άγκιστρα για εξοπλισμό διασωστών και πυροσβεστών
•  2 σειρές θήκες γαντιών στην πόρτα για γάντια, αναπνευστικές μάσκες 

και άλλα αντικείμενα

Επιλογή χρόνου και θερμοκρασίας
Ο θάλαμος στεγνώματος Easy Dryer 1900 Extreme διαθέτει χρονικά 
ελεγχόμενο στέγνωμα με μέγιστο χρόνο στεγνώματος 6 ωρών. Η 
θερμοκρασία μπορεί να επιλεγεί σε 3 στάδια.
•  Θερμοκρασία δωματίου: για αερισμό
•  Θέρμανση στους 35°C: για αντικείμενα ευαίσθητα στη θερμοκρασία, 

π.χ. στολές κατάδυσης, ζώνες και δερμάτινα αντικείμενα, ανάλογα με 
την περίπτωση

•  Θέρμανση στους 65°C: για εξοπλισμό ανθεκτικό στη θερμοκρασία, 
π.χ. προστατευτικές στολές και στολές διασωστών, πλαίσια στήριξης 
για αναπνευστικές συσκευές

Θάλαμος στεγνώματος 
Easy Dryer 1900 Extreme

Ο θάλαμος στεγνώματος Easy Dryer 1900 Extreme εξοικονομεί χώρο και είναι 
σχεδιασμένος για απλό καθαρισμό. Παράλληλα με τις στολές των πυροσβεστών, αυτό το 
μοντέλο είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εξοπλισμό όπως ζώνες, κράνη, αναπνευστήρες και 
στολές κατάδυσης. Χάρη στη μεγάλη ποικιλία άγκιστρων και ραφιών, όλα αυτά τα είδη 
εξοπλισμού μπορούν να τοποθετηθούν στην τέλεια θέση, και εκτεθειμένα στη ροή αέρα.

•  Για 6 kg εξοπλισμού
•  Χρονικά ελεγχόμενο στέγνωμα με επιλογή θερμοκρασίας 3 σταδίων
•  Σχεδιασμός χαμηλής απαίτησης συντήρησης από γαλβανισμένο, ανθεκτικό στη διάβρωση ατσάλι
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Επιλογές πλυσίματος, ξεβγάλματος, απολύμανσης 
και στεγνώματος ΜΑΠ

Η εξαιρετική λειτουργικότητα των μέσων ατομικής προστασίας 
είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα του συνδυασμού διαφορετικών 
υλικών. Καθένα από αυτά τα υλικά ανταποκρίνεται με διαφορετικό 
τρόπο στην έκθεση στη θερμότητα, στην υγρασία και στις 
χημικές ουσίες. Ως εκ τούτου, η πλήρης γκάμα προϊόντων που 
διαθέτει η Miele Professional περιλαμβάνει διάφορες προσεκτικά 
συνδυασμένες λύσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση της αξίας, 
των ιδιοτήτων και της λειτουργικότητας όλων των τύπων ΜΑΠ.

Καταλληλότητα των ΜΑΠ υπηρεσιών πυρόσβεσης για αυτόματο πλύσιμο, ξέβγαλμα, 
απολύμανση και στέγνωμα
Φορτίο Πλύσιμο Ξέβγαλμα Πλύσιμο και

απολύμανση
Στέγνωμα στο 
στεγνωτήριο

Στέγνωμα
στον θάλαμο

Προστατευτικά ενδύματα (σακάκια και παντελόνια) • – – • •

Εξοπλισμός διασώστη (προσωπικό ασθενοφόρων) • – – • • 

Ρουχισμός εργασίας οργανισμών παροχής τεχνικής βοήθειας • – – • • 

Αναπνευστικές μάσκες • • • •** •

Γάντια • – – – •

Ζώνες • – – – •

Κράνη • – – • •

Ρυθμιστές αέρα (με βαλβίδα μείωσης πίεσης) – • • – •

Φιάλες πεπιεσμένου αέρα – – • – •

Πλαίσια στήριξης για μονάδες πεπιεσμένου αέρα – • • – •

Στολές κατάδυσης •* – – – •

Παντελόνια ανθεκτικά στα κοψίματα •* – – – •

Εξοπλισμός διάσωσης •* – – • •

Κανονικός ιματισμός • – – • •

Σχοινιά ασφαλείας για υπηρεσίες πυρόσβεσης • – – – •

Ενεργοποίηση αδιαβροχοποίησης – – – • •

 • κατάλληλο, – ακατάλληλο
* – δυνατότητα χρήσης προγράμματος πλύσης από το πακέτο βασικών προγραμμάτων (π.χ. «Ευαίσθητα» ή «Λεπτά ρούχα») ** δυνατότητα χρήσης πρόσθετων εξαρτημάτων
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Θάλαμος στεγνώματος 
DC 120 WW

Φορτίο 15 kg  

Θάλαμος στεγνώματος 
Easy Dryer 1900 Extreme

Φορτίο 6 kg

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Ευρύχωρος θάλαμος στεγνώματος με εύχρηστο σύστημα 

χειρισμού
•  Ιδανικό για το στέγνωμα και την αδιαβροχοποίηση ρούχων σε 

κρεμάστρες
•  Σύστημα ρύθμισης υγρασίας για απόλυτη ακρίβεια στα στάδια 

στεγνώματος
•  Πρωτοποριακό σύστημα ελέγχου με ρυθμιστές για γρήγορη, 

ενεργειακά αποδοτική αφύγρανση
•  Αεριζόμενες κρεμάστρες ρούχων από ανοξείδωτο ατσάλι για 

αποτελεσματικό στέγνωμα στο εσωτερικό του προστατευτικού 
εξοπλισμού

•  Ράφια πόρτας για γάντια και αναπνευστικές μάσκες
•  Πρακτική λειτουργία μείωσης θερμοκρασίας στο τέλος του 

προγράμματος

Κορυφαία χαρακτηριστικά
•  Απλό και εύκολο στέγνωμα για μια γκάμα ειδών ΜΑΠ
•  Ιδανικό για εξοπλισμό ευαίσθητο στη θερμοκρασία
•  Σύστημα ρύθμισης χρόνου, επιλογή χρόνου και 3 ρυθμίσεις 

θερμοκρασίας
•  Μεγάλη προσαρμοστικότητα: κρεμαστά συρόμενα ράφια, διπλά 

άγκιστρα ρούχων, ράφια πόρτας
•  Τεράστια εξοικονόμηση χώρου
•  Απαιτείται εξωτερικός αεραγωγός
•  Ράφια πόρτας για γάντια και αναπνευστικές μάσκες

Μονάδα στεγνώματος DC 120 WW

Σύστημα στεγνώματος Ανακυκλοφορία με σύνδεση εξαγωγής

Φορτίο 15 kg/4 προστατευτικές στολές

Σύστημα ελέγχου Ρύθμιση υγρασίας 
με πλήκτρα αφής

Προγράμματα Βασικό, έως 60°C   
Ενεργοποίηση αδιαβροχοποίησης, έως 75°C

Ηλεκτρολογική σύνδεση 3N AC 400 V 50 Hz

Εξωτερικές διαστάσεις 
Υ/Π/Β [mm]

1980/1200/750

Κωδ. είδους 52120001EU

Κωδ. προϊόντος 12173360

Μονάδα στεγνώματος Easy Dryer 1900 Extreme

Σύστημα στεγνώματος Ανακυκλοφορία με σύνδεση εξαγωγής

Φορτίο 6 kg

Σύστημα ελέγχου Σύστημα ελέγχου χρόνου και θερμοκρασίας 
με περιστρεφόμενους επιλογείς

Προγράμματα Αερισμός σε θερμοκρασία δωματίου
χαμηλή θερμοκρασία 35°C, υψηλή θερμοκρασία 
65°C

Ηλεκτρολογική σύνδεση AC 230 V 50 Hz

Εξωτερικές διαστάσεις 
Υ/Π/Β [mm]

1900/595/610

Κωδ. είδους 52190001EU

Κωδ. προϊόντος 12173370
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Παιδικοί σταθμοί, σχολεία και πανεπιστήμια
Πρακτικά και υγιεινά: Ρούχα, όπως σακάκια, 
παντελόνια, γάντια, παπούτσια και στολές 
μπορούν εύκολα να στεγνώσουν και να 
αεριστούν διεξοδικά στον θάλαμο στεγνώματος.

Θάλαμοι στεγνώματος από τη Miele Professional:
Ιδανικοί για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και χρηστών

Μικρές επιχειρήσεις, γεωργία και 
δασοκομία
Διατήρηση αξίας: Τα ευαίσθητα ενδύματα, π.χ. 
ρούχα με προστασία από κοψίματα, υψηλής 
ορατότητας ή ασφαλείας, στεγνώνουν 
γρήγορα και απαλά σε ελάχιστο χρόνο για να 
χρησιμοποιηθούν ξανά.

Στεγνοκαθαριστήρια και ξενοδοχεία
Εξαιρετική απόδοση: Ακόμα και τα πιο 
ευαίσθητα υφάσματα στεγνώνουν εξαιρετικά 
απαλά σε θάλαμο στεγνώματος ή απλώς 
αερίζονται διεξοδικά.

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
MIELE EXPERIENCE CENTER
Λεωφ. Κηφισίας 69
151 24 Μαρούσι
801 222 4444 (εκτός Αττικής*)
210 679 4444 (εντός Αττικής*)

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
MIELE EXPERIENCE CENTER
Βασιλίσσης Όλγας 194
54 655 Θεσσαλονίκη
2311 2 97 599

e-mail: professional@miele.gr
www.miele-professional.gr

ΚΥΠΡΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
MIELE EXPERIENCE CENTER
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία
ΤΗΛ.: (+357) 22 451 999
SERVICE: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)
FAX: (+357) 22 451 909
e-mail: miele.infoline@miele.gr


