
PRŮMYSLOVÉ ODPRUŽENÉ PRAČKY

                          ŘADY "LM"

          

  

Odpružené pračky řady "LM" jsou určeny pro praní prádla v průmyslových prádelnách, 
hotelech a penzionech, kde se pere běžné prádlo. Pračky řady "LM" nemusí být kotveny 
k betonovému základu. Prací program je řízen pomocí  elektronického programátoru s 
mikroprocesorem, který se ovládá intuitivně dotykovým displejem. Pračky jsou 
vybaveny GMS systémem pro dálkovou diagnostiku a kontrolu a USB vstupem pro 
snadný přenos dat. Pračky  mohou  být opatřeny elektrickým nebo parním ohřevem prací 
lázně. Díky nové koncepci uložení tlumičů je garantována minimální hlučnost a vibrace 
pračky jsou podstatně eliminovány. Pračky IMESA byly navrženy tak, aby každý detail 
splňoval požadavky i toho nejnáročnějšího zákazníka. 

Provozní vlastnosti praček  LM55/70/85
- automatické otevírání dveří, zajišťující vysokou bezpečnost 
- automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků
- otáčky konečného odstředění 750 - 829 ot/min. (G Faktor 377)
- vypouštěcí ventil je umístěn na přední straně pračky a je snadno přístupný
- velký průměr dveří nakládky umožňuje snadné vkládání i objemných kusů pradla
-  součásti, přicházející do kontaktu s prací lázní jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304
- pračka je vybavena frekvenčním měničem, který zajišťuje plynulý rozběh při odstřeďování



TECHNICKÉ PARAMETRY
TYP PRAČKY LM55 LM70 LM85
Náplň při plnění 1:10 kg 55 70 85
Průměr pracího bubnu mm 977 1200 1200
Hloubka pracího bubnu mm 753 618 750
Objem pracího bubnu l 565 699 848
Otáčky praní ot/min 34 26 26
Otáčky odstředění ot/min 829 750 750
G - faktor 377 377 377
Elektrická soustava 3+PE+N   400V/50 Hz
Elektrický ohřev
Příkon topných těles kW 30 30 30
Celkový maximální příkon kW 39 40 42
Jmenovitý proud A 60 61 65
Parní ohřev
Spotřeba páry (Cykl B - ISO9398) kg/cykl 39 52 63
Provozní tlak páry bar 4,5 4,5 4,5
Celkový příkon kW 9 10 12
Jmenovitý proud A 16 18 22
Ohřev teplou vodou
Celkový příkon kW 9 10 12
Jmenovitý proud A 16 18 22
Rozměry pračky
                       - šířka (A) mm 1540 1700 1700
                       - hloubka (B) mm 1747 1559 1691
                       - výška (C) mm 1770 2020 2020
Hmotnost pračky kg 1680 1790 1900

MERON a.s., Masarykova 53, 742 45 FULNEK,  tel.: + 420-556 736 128,
fax: + 420 556 736 129,  E-mail: meron@meron.cz, www.meron.cz

Výrobní závod: Mankovice 30, 742 35 Odry


