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Η νέα σειρά 
Στεγνωτηρίων της
Fagor φέρνει την
επανάσταση στο 
στέγνωμα!

Green Evolution 
Plus



40%
Εξοικονόμηση ενέργειας

Γνωρίζοντας ότι τα στεγνωτήρια είναι από τα 
μηχανήματα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση  
ενέργειας μέσα σε ένα καθαριστήριο, η 
FAGOR  δημιούργησε τη σειρά Green Evolu-
tion PLUS , ένα από τα πιο αποτελεσματικά 
συστήματα στεγνώματος στην αγορά. 

Αυτή η σειρά δεν θα βοηθά μόνο στη 
φροντίδα για το περιβάλλον, αλλά και στη 
μείωση του κόστους του επαγγελματία έως 
και 40%

Η νέα σειρά στεγνωτηρίων Green 
Evolution PLUS  της Fagor 
αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της 
εταιρείας για περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση. 

Η FAGOR προστατεύει το περιβάλλον 
και βοηθά τον επαγγελματία  να κάνει  
υπεύθυνη χρήση της ενέργειας, 
αποφεύγοντας την άσκοπη 
κατανάλωση.
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Τα προηγμένα χαρακτηριστικά  των στεγνωτηρίων  
βοηθούν στην ελαχιστοποιηση του χρόνου 
στεγνώματος και  παρέχουν εξοικονόμηση έως και 40% 
στη τελική κατανάλωση ενέργειας. Διότι η επένδυση 
στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα σημαίνει 
επένδυση στο μέλλον.
Όταν η επένδυση ενισχύεται από χαρακτηριστικά 
υψηλής ποιότητας, όπως ανοξείδωτος χαλύβδινος 
κάδος, αυτόματη αντιστροφή κάδου  μετατροπέα 
συχνότητας, αξονική- ακτινική ροή αέρα τότε η 
εξοικονόμιση ενέργειας είναι άμεση.
Όλα τα παραπάνω συμβαλουν στη πολύ σημαντική 
μείωση του χρόνου στεγνώματος και σε σημαντική 
εξοικονόμηση στο κόστος λειτουργίας του 
μηχανήματος. 

Επενδύοντας στην αποδοτικοτητα 
Επενδύοντας στο μέλλον
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Οι πιο προηγμένες τεχνολογίες για τους
πιο απαιτητικούς καταναλωτές

GREEN FLOW SYSTEM ©

MP CONTROL

I-DRY©
Ο νέος ανιχνευτής υγρασίας της FAGOR, προσφέρει ακριβή έλεγχο 
της υγρασίας των υφασμάτων. Μέσω αυτού του συστήματος, ο 
κύκλος στεγνώματος θα σταματήσει αυτόματα όταν η υγρασία 
φτάσει στα προκαθορισμένα επίπεδα, προσφέροντας πολλά 
πλεονεκτήματα για τον χρήστη.  

Το βασικότερο είναι η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της αποφυγής 
της αχρείαστης παράτασης του κύκλου στεγνώματος η οποία 
οδηγεί σε φθορά των υφασμάτων. Έκτος αυτού, αυτό το νέο 
σύστημα στεγνώματος, προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα του 
κάδου ανάλογα με τα επίπεδα υγρασίας του φορτίου . Με αυτόν 
τον τρόπο, ο κάδος θα κινείται πάντα στην κατάλληλη ταχύτητα, 
εξασφαλίζοντας την βέλτιστη αποβολή υγρασίας μειώνοντας 
σημαντικά τον χρόνο στεγνώματος και την κατανάλωση ενέργειας.

Fire Care System
Το ενσωματωμένο σύστημα ανίχνευσης φωτιάς προσφέρει μέγιστη 
ασφάλεια καθώς ενεργοποιείται  αυτόματα σε περίπτωση που ανιχνευτεί 
φωτιά στο εσωτερικό του συστήματος.

Εύκολος και έξυπνος στη χρήση του, ο ηλεκτρονικός έλεγχος 
των στεγνωτηρίων προσφέρει πλήρη έλεγχο της διαδικασίας 
στεγνώματος. Προσφέρει την δυνατότητα επιλογής της 
ταχύτητας περιστροφής, έλεγχο στατιστικών, τεχνικό μενού, 

Όλο το κύκλωμα ροής του αέρα είναι θερμικά μονωμένο προκειμένου 
να βελτιστοποιηθούν τα επίπεδα ενέργειας που χρειάζονται προκειμένου 
να θερμανθεί ο αέρας, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της 
κατανάλωσης. Επίσης, έχουν εξαλείφει οι εκροές θερμότητας με τη 
θερμική μόνωση του αγωγού επανακυκλοφορίας του ζεστού αέρα, του 
κάδου, της πόρτας (διπλό γυαλί),

Το σύστημα επανακυκλοφορίας Green Flow System επανεισάγει τον 
εξελθών ζεστό αέρα μέσα στο κάδο προκειμένου να επιτευχθεί η 
μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Ο ζεστός αέρας επαναχρησιμοποιείται, 
με αποτέλεσμα τη θεαματική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, και 
την αύξηση της κυκλοφορίας του αέρα μέσα στον κάδο. Αυτό το νέο 
πιστοποιημένο σύστημα, βασίζεται στον έλεγχο της ροής του αέρα που 
επαναχρησιμοποιείται, ανάλογα με τα επίπεδα υγρασίας. Με αυτό τον 
τρόπο βελτιστοποιείται η κάθε φάση του στεγνώματος χωρίς να 
αυξάνεται ο χρόνος του κύκλου στεγνώματος.



Insulated 
Panels

TOTAL 
FLOW

Autoreverse
DRUM

Stainless 
Steel DRUM

SOFT  
TOUCH

Mixed 
Flow

AUTOREVERSE DRUM

TOTAL FLOW

INSULATED PANELS

STAINLESS STEEL DRUM

SOFT TOUCH

MIXED FLOW

Όλο το κύκλωμα ροής του αέρα είναι θερμικά μονωμένο 
προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα επίπεδα ενέργειας 
που χρειάζονται για να θερμανθεί ο αέρας, 
συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της κατανάλωσης. 
Επίσης, έχουν εξαλείφει οι εκροές θερμότητας με την 
κατάλληλη θερμική μόνωση του αγωγού 
επανακυκλοφορίας του ζεστού αέρα, του κάδου και της 
πόρτας (διπλό γυαλί).

Το νέο σύστημα μικτής αξονικής-ακτινικής ροής αέρα αυξάνει
την αποδοτικότητα της διαδικασίας στεγνώματος λόγω της βελτίωσης
της ροής του αέρα μέσα στο κάδο. Επίσης, ο αέρας που 
ξαναχρησιμοποιείται, εισάγεται στο μηχάνημα απευθείας από το πίσω 
μέρος του κάδου αυξάνοντας την επίδραση της μικτής ροής.

Νέο "βελτιστοποιημένο" σύστημα ροής αέρα για την 
σειρά στεγνωτηρίων Green Evolution Plus. Το πρότυπο 
αξονική-ακτινική ροή αέρα (μικτή ροή) συμπληρώνεται 
με περαιτέρω ανοίγματα για τη βελτιστοποίηση της ροής 
αέρα και για την επίτευξη πιο αποτελεσματικού 
στεγνώματος. 

Όλα τα μοντέλα έχουν κάδο με αυτόματη αντιστροφή 
της φοράς. Με αυτό τον τρόπο η διαδικασία 
στεγνώματος γίνεται πιο αποδοτική ενώ εξασφαλίζεται 
μεγαλύτερη ομοιογένεια στη διαδικασία στεγνώματος 
των υφασμάτων. Παράλληλα αποφεύγεται το 
μπέρδεμα μεγάλων υφασμάτων. Το σύστημα 
αυτόματης αντιστροφής δουλεύει μέσω του inverter 
σε όλα τα μηχανήματα.

Ο κάδος των μοντέλων της σειράς Green Evolution Plus είναι 
φτιαγμένος από ανοξείδωτο χάλυβα με τελείωμα BA 
για μέγιστη ποιότητα και αντοχή.

Οι νέες διατρήσεις του κάδου εξασφαλίζουν ότι η 
μεταχείριση των υφασμάτων γίνεται με 
απαλότητα κάτι που επιμηκύνει την διάρκεια 
ζωής τους.


