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Uusi Esteri – sopivasti  kuivaa

Luotett ava koti mainen Esteri 
Esteri-ilmankuivaajat valmistetaan Vantaalla. Hyödynnämme yli 50 
vuoden kokemustamme ilmankuivaajien suunnitt elussa ja valmistuk-
sessa. Laadukkaat komponenti t, oikea mitoitus ja huolellinen valmistus 
takaavat tuott eillemme pitkän ja huolett oman käytt öiän. 

Uusi Esteri ilmankuivaaja tekee pyykistäsi sopivasti  kuivaa. 
Valitset vain mieleisesi pyykin kuivuusasteen mankeli-
kosteasta eritt äin kuivaan, ja aina Esteri ti etää kun pyykki 
on valmista. Se ei käy turhaan, eikä näin kuluta ylimääräistä 
sähköä.

Alhaalta ylös
Ilmankierto Esteri-kuivaushuoneessa on yksinkertaisen nerokas. Kone puhaltaa kui-
van ja lämpimän ilman pyykin alle, josta se jakaantuu tasaisesti  huoneeseen. Läm-
min ilma nousee ylös suoraan pyykin sekaan. Kosteus haihtuu pyykin läpi kulkevaan 
kuivaan ilmaan ja kostunut ilma imetään takaisin ilmankuivaajaan. Ilmankiertotavan 
ansiosta alle 14 m2 ti lassa ei tarvita katt opuhallinta. 

Säästäväinen
Esteri-ilmankuivaaja toimii energiaa säästävällä lämpöpumpulla, jossa kaikki lämpö 
hyödynnetään uudelleen kuivaukseen. Lisäksi HC-kosteusohjaus estää hukkakäyn-
nin. Tasainen ilmankierto yhdistett ynä tehokkaaseen ilmankuivaajaan kuivaa pyykin 
nopeasti , ja aikaa säästyy. Investoinneissa säästetään, sillä mikroprosessori pitää 
huolen koneen säännöllisestä puhdistamisesta ja siten kone säilytt ää toimintakykyn-
sä pitkään.    



Valitse ja käynnistä 
Käytt äessäsi automaatti  sta kosteusohjausta (HC) valitset vain haluamasi kuivaus-
asteen ja käynnistät, älykäs Esteri hoitaa loput. Kun pyykki on sopivasti  kuivaa 
kone pysähtyy itsestään. 
Selkeä näytt ötaulu opastaa sinua ohjelman valinnassa ja antaa ti etoa kuivauksen 
edistymisestä. Lisäksi käytt öpaneelissa on kuvalliset opasteet ja koneen mukana 
toimitetaan A3-kokoinen laminoitu käytt öohje. 
Vaihtoehtoisesti  voit käytt ää elektronista aikaohjausta (TC) tai ulkoista ohjausta (RC).

Eritt äin hiljainen
Esterin käynti ääneen on kiinnitett y huomiota. Puhalti men äänitaso on saatu 
alhaiseksi ja uusi, enti stä paksumpi pohjalevy vaimentaa kompressorin värinää. 
Niinpä Esterin äänitaso vastaa nyt normaalia keskusteluääntä.

Kunnossapito helppoa
Nukkasuodati n on kiinteä ja koneen edessä näkyvillä. Siten käytt äjän on help-
po havaita nukanpoiston tarve. Puhdistus käy vaivatt omasti  kädellä tai harjalla 
pyyhkäisten. Suodati n pysyy aina oikein paikallaan, ja nukkaa kertyy koneeseen 
vähemmän kuin irrotett avalla suodatti  mella. 

Pitkä huoltoväli
Kaikki koneen käsitt elemä ilma suodatetaan eritt äin ti heän suodatti  men läpi. 
Mikronukkaa pääsee vähemmän koneeseen, ja huoltoväli pitenee.  Poistoputken 
suuri halkaisija vähentää nukan kertymistä vedenpoistoputkistoon.

Kätevä huoltaa
Mikroprosessoriohjaus valvoo konett a ja ilmoitt aa, kun kone on aika puhdistaa. 
Neljällä ruuvilla irtoavan etupaneelin takana olevien patt erin ja vedenkeräysaltaan 
puhdistus käy kätevästi  esim. ti skiharjalla.  
Vikati lanteen satt uessa näytt öruutuun ilmestyy häiriökoodi. Huoltamista nopeut-
taa häiriökoodien muisti , ja huolto-ohjelmalla koneen toiminnot ovat vaivatt o-
masti  tarkistett avissa. 

Nopea asentaa
Ilmankuivaajan valmiit liitäntäpisteet on keskitett y yhteen paikkaan kansipellin 
alle. Poistoputken lähtökorkeus on 430 mm. Näin poistoputkeen saadaan riitt ävä 
lasku, vaikka viemäriliitäntä olisi kauempana. Poistoputki voidaan liitt ää myös 
suoraan viemäriverkkoon, sillä koneessa on hajulukko. Lisävarusteena saatavalla 
poistopumpulla voidaan kondenssivett ä pumpata ylöspäin. 

Takuulla parempi
Taloyhti ökäytössä oleville Esteri-laitt eille myönnetään kahden vuoden täystakuu 
ja viiden vuoden rakennetakuu. Rakennetakuu katt aa myös kompressorin.
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Tekniset ti edot

Lisävarusteet

Kaakelikaari 8
01720 Vantaa

Puhelin (09) 8494 222
Faksi (09) 8494 2210

esteri@esteri.com
www.esteri.com

Malli SyncroDry TurboDry QuatroDry
Suositeltava huonekoko m2 5-15 10-30 20-40

Kuivausteho, olosuhteessa

+25 °C, RH 50 %
+25 °C, RH 70 %
+25 °C, RH 90 %

l/h
l/h
l/h

2,1
2,8
3,7

2,7
3,6
4,2

3,5
4,5
5,2

Kulutusti edot (1

- kuivausaika
- energiankulutus

min
kWh/kg

80
0,36

70
0,45

65
0,33

Äänitaso dB(A) 56 57 57

Puhallinteho m3/h 1400 1400 1400

Sähköliitäntä
- virtalaji
- liitäntäjohto
- sulakkeet
- liitäntä/lämmitysteho(2

mm2

A
kW

3N 400V 50 Hz
5 x 1,5
3 x 10

4,2/2,6

3N 400V 50 Hz
5 x 1,5
3 x 10

4,3/2,6

3N 400V 50 Hz
5 x 1,5
3 x 10

4,3/2,6

Vedenpoistoliitäntä

- liitäntä
- korkeus latti  asta

Ø mm
mm

32
430

32
430

32
430

Ulkomitat
-leveys
-syvyys
-korkeus

mm
mm
mm

630
560

1020

630
560

1020

630
560

1020

Paino

- nett opaino kg 79 81 89

Esteri KP-katt opuhallin
Yli 14 m2 ti laan suositellaan ilman-
kierron tehostamiseen katt opuhallin-
ta. Kuulalaakeroitu puhallin on kestä-
vä ja tehokas (1480 m3/h/91 W). 
Puhalti men halkaisija on 400 mm. 
Suojakehikko suojaa käytt äjää ja 
värinänvaimennuskumit katkaisevat 
runkoäänen.

Esteri NOK-näytt öohjain
Mukava lisävaruste, jolla TC- ja HC- 
versioiden käytt ö käy käynti oven 
vierestä. Samat toiminnot kuin 
koneen etupaneelissa.

Esteri OKM-ohjauskeskus
Erityisesti  saneerauskohteissa 
käytett ävä lisävaruste RC-mallin 
ohjaukseen. Asennett aessa vanhan 
puhalti men moott orisuojan ti lalle 
voidaan käytt ää vanha kaapelointi . 
Varustett u 0-4 tunnin moott oriajas-
ti mella ja huoltokytkimellä.

Esteri AKM-ajasti nkeskus
Soveltuu RC-mallin ohjaukseen. 
Käytetään HMH-hygrostaati n 
kanssa kohteissa, joissa pyykkiä 
lisätään kuivaushuoneeseen kesken 
kuivauksen esim. jäähallin varuste-
kuivaus.

Esteri HMH-hygrostaatti  
Kosteusohjaus RC-versioon kun 
kuivaus on jatkuvatoimista esim. am-
matti  pesulan matt ojen kuivauksessa.  

Esteri Desi-poistovesipumppu 
Kondensoidun veden pumppaa-
miseksi ylöspäin (esim. latti  akaivo 
käytävän toisella puolella). Asen-
nett u ilmankuivaajan sisään pölyltä 
suojaan. Poistoletkun sisähalk. 10 
mm ja suurin nostokorkeus 6,1 m.  

Esteri RJ-ripustusjärjestelmä 
Tuplaa pitkien teksti ilien haihdu-
tuspinnan ja nopeutt aa kuivausta. 
Koostuu Esteri KT-kiinnitystangoista 
ja Esteri RV-ripustusvaijerista. Katso 
mitoitusohje erillisestä esitt eestä. 

Esteri MKT-matonkuivaustangot
Tukeva seinään kiinnitett ävä sinka-
tusta teräksestä tehty tanko (halk. 
60 mm). Vakioleveydet 2000 mm ja 
2500 mm. Saatavana myös kahdella 
tangolla varustett una.

(1 6,0 kg:n pyykkierän kuivaus kaappikuivaksi (lingotun pyykin jäännöskosteus 50 %)
(2 termostaatti  ohjatt u esilämmitysvastus


