
Power to build the future

TF 2EL

Med utviklingen av vår TF 2EL har vi skapt markedets mest praktiske maskin med tanke på 
format, vekt og ytelse. Tørkeviften har en trinnløs termostat mellom 5 og 45 °C samt et automa-
tisk overopphetingsvern. Viften kan plasseres både inne og ute og den passer derfor også veldig 
bra i eventløsninger. TF 2EL sprer luften i 360° med den integrerte luftfordeleren, noe som gjør 
at den fungerer perfekt i leiligheter på 50–60 m2. Dette produktet er bare egnet for godt isolerte 
rom eller sporadisk bruk. 
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Tekniske data 

Benevnelse

Art.nr.

Innkommende

Merkestrøm

Spenning

Total varmeeffekt (kW)

Effektnivåer

Luftstrøm (m³/t)

Lydnivå (db (A))

Vekt (kg)

Mål H x B x D (mm)

Kapslingsklasse

Sesongmiddelvirkningsgrad

TF 2EL

EB15219

2-pol/230 V 16 A Schuko E/F hybrid

10 

1N~230V

2,1

2,1

450

61

12

500 x 295 x 300 mm

IP44

36% 

Produktfordeler:
• Kan enkelt henges på vegg med tilhørende opphengskonsoll (tilbehør)

• Den praktiske konstruksjonen og den lave vekten gjør det enklere ved flytting og transport

• Den lave vekten samt formatet gjør den til markedets minste TF-maskin

• Utstyrt med overopphetingsvern som nullstilles automatisk når maskinen er blitt avkjølt

• Trinnløs termostat som regulerer varmen mellom 5 og 45 °C

• Radialvifte som gjør at kastlengde og statisk trykk blir optimalt

• Robust konstruksjon i korrosjonsbestandig pulverlakkert forsinket stålplate

• Kan stables, noe som gjør at den tar ekstremt liten plass ved transport og oppbevaring,  

palltilpasset

• Termostat og innkommende kabelavlastning sitter beskyttet og maskinen har dermed ingen 

utstikkende deler

• Elektriske komponenter er plassert på siden av maskinen slik at de ikke påvirkes av varmen fra 

varmeelementene

• Enkel service

• Med mekanisk termostat for romtemperaturregulering 
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