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USCATOARE ST 
NOUA ERA A USCATULUI 

LIDER IN EFICIENTA
Uscătoarele sunt concepute pentru a usca cu eficiență energetică 
maximă. Cu un timp de uscare mai mic de 11 minute ST2700 și 13 
minute ST1302 și un consum pe litru de apă evaporată de 1,06 kWh 
ST2700 și 1,14 kWh ST1302, acestea sunt un lider în eficiență și în 
funcționarea ecologică.

+
Circulația de aer AXIAL FLOW nu 
are nevoie de tambur perforat, ceea ce 
înseamnă că temperatura poate fi mai 
mică decât în uscătoarele radiale.

În sistemul TRANS FLOW, tamburul 
este perforat pentru a lăsa aerul să 
iasă.

Acești factori asigură un tratament 
mult mai blând al lenjeriei decât în 
uscătoarele tradiționale, prelungindu-
le astfel viața.

ÎNGRIJIRE 
MAXIMĂ A 
LENJERIEI

PERFORMANȚĂ MAXIMĂ
PUTERE FLUX INCRUCISARE

Fluxul de aer exclusiv AXIAL FLOW
(brevetat de Girbau) în ST1302 și TRANS 
FLOW în ST2700 asigură că 100% din aerul 
cald trece prin lenjerie, oferind 
performanțe excelente.

Aceste fluxuri de aer asigură că vaporii de 
extracție sunt emiși la temperaturi scăzute 
(aproximativ 80ºC). Performanța este cu 
mult peste cea a unui uscător convențional 
cu recuperator încorporat.

Sistemele AXIAL FLOW și TRANS FLOW 
asigură mult mai multă putere de încălzire 
lenjeriei decât sistemele convenționale. De 
asemenea, am redus timpul ciclului cu 50%.

(*) condiții in conformitate cu standardului ISO 9398-2

ST1302/ST2700 
Sistem de spălare continuă

ST1302/ST2700
OPL



CONSUM MINIM
Scopul Girbau a fost fabricarea celui mai eficient și mai ecologic uscător cu cea 
mai înaltă calitate de uscare.

ECOFLOW, sistemul de recirculare a fluxului de aer încorporat, este o cheie 
pentru obținerea acestui lucru (disponibil în versiunea GAZ).

În plus, arzătorul atmosferic modulează furnizarea puterii de încălzire 
necesare, reglându-l în permanență la nevoile fiecărui ciclu de fază de uscare.

Sistemul de recirculare proiectat de 
Girbau asigură că utilajul este 
extrem de eficient cu minimum 
consum de energie.

În timpul ciclului de uscare, 
sistemul ECOFLOW folosește un 
port reglabil pentru a recircula 
fluxul necesar pentru a obține un 
nivel optim de performanța al 
mașinii.

Recircularea în jurul a 80% din 
debitul nominal economisește o 
cantitate semnificativă de energie, 
deoarece aerul reutilizat este la o 
temperatură ridicată.

80%
20%

ECOFLOW:
RECIRCULARE

debit de aer cu recirculare pentru ST2700 / G debit de aer cu recirculare pentru ST1302 / G



Pe lângă faptul că oferă o eficiență 
maximă și un consum minim, uscătoarele 
ST pot finaliza un ciclu de uscare în cel 
mai scurt timp posibil *.
(Încărcare + Uscare + Răcire + 
Descărcare).

Graficul arată toate fazele unui proces de 
uscare.

(*) condiții conform standardului ISO 
9398-2

Sistemul patentat SPIROTILT face 
descărcarea foarte ușoară datorită designului 
său tambur înclinat cu pale elicoidale 
reglabile înălțime. Acest sistem unic permite 
descărcarea lenjeriei în același timp cu 
curățarea filtrului. 
De asemenea, reduce la minimum poluarea 
aerului în spalatorie și pierderea de căldură 
în timpul descărcării.

SISTEMUL DE 
DESCARCARE SPIROTILT

+ VITEZA Temp

Loading

Heating

Drying

Cooldown

Unloading

Min

200°

150°

100°

50°

AER INTRAT

AER IESIT

LENJERIE

13 min.6 min.



• ABUR ȘI FLUID TERMIC:
Bobina cu abur sau fluid termic asigură performanțe ridicate și eficiență excelentă.

• GAZ:
Experiența vastă a Girbau în mașini cu încălzire cu gaz a fost aplicată la optimizarea 
consumului maxim al uscătorului prin montarea unui arzător modulant.

SISTEME DE ÎNCĂLZIRE

ROBUSTABILITATE ȘI
SIMPLITATE

Simplitatea designului și 
construcția sa robustă asigură o 
durabilitate maximă cu o 
întreținere mult mai mică.

SPATIU MINIM

Uscătoarele ST sunt proiectate 
pentru a profita la maximum 
de spațiul disponibil. 
Întreținerea se face prin partea 
din față și din spate a 
unităților, permițând instalarea 
mașinilor fără a lăsa un spațiu 
între ele.

Sistemul de auto-curățare a filtrului 
este proiectat pentru a asigura 
performanța excepțională a 
uscătorului.

Această funcție este complet 
automatizată și integrată în ciclul de 
uscare. Operația are loc la
în același timp cu procedura de 
descărcare pentru a optimiza și mai 
mult timpul ciclului. În acest fel, 
uscătorul este în cele mai bune 
condiții la începutul fiecărui ciclu.

EFECT-CURĂȚARE

BMT control  
Simplu, vizual și cu asistență la distanță
Software-ul avansat de control BMT permite controlul precis al tuturor 
setărilor ciclului de uscare.
PC-ul controlează setările de uscare a tuturor uscătoarelor Girbau din 
sistemul de spălare. Are 36 de programe, dintre care 7 sunt prestabilite.

În sistemele de spălare tunel, controlul BMT dispune de Ghelp 
care oferă asistență la distanță și accelerează suportul tehnic.



ECRAN TACTIL

Uscatoarele sunt programate prin 
intermediul unui ecran tactil 
color. Are 36 de programe, dintre 
care 7 sunt prestabilite.

Un sistem de pictograme grafice, 
comun tuturor produselor 
Girbau, face ca programarea și 
funcționarea uscătorului să fie 
simple pentru operatori.

VERSIUNE DE SINE-STATATOARE (OPL)
Cu opțiunea DE ÎNCĂRCARE PRIN ASPIRARE, uscătorul oferă o uscare 
compactă, ergonomică și eficientă, care îndeplinește cerințele de uscare în 
spălătoriile cu producție la scară medie până la mare, indiferent dacă procesul face 
parte dintr-o mașină tunel sau dacă uscarea este realizată de un suport cu o singură 
unitate.

ÎNCĂRCAREA PRIN ASPIRARE este un sistem de încărcare care permite o 
încărcare foarte ușoară și sigură folosind un sistem puternic de aspirație, împreună 
cu descărcarea complet automată, făcând astfel ST-ul ideal pentru economii 
maxime în ENERGIE, TIMP și MUNCĂ.



Uscatoare Seria ST 

H

H

 MODEL  ST1302  ST2700

Dimensiuni tambur

Volum lit 1266 2702 

Capacitate (1/25 - 1/20) kg 50.6 - 63.5 108 - 135 

Diametru mm 1270 1515

Lungime mm 1000 1500 

Dimensiunile mașinii

Lungime mm 1675 2270 

Adâncimea P fără încărcare prin aspirație mm 2150 2570 

Adâncimea P cu încărcare prin aspirație mm 2485 -

Înălțimea H

Înălțimea de încărcare 1805mm H' mm 3380 4175 

Înălțimea de încărcare 1960mm H' mm 3535 4330 

Înălțimea de încărcare 2210mm H' mm 3785 4590 

Înălțimea de încărcare 2455mm H' mm 4030 4825 

Înălțimea de încărcare 2585mm H' mm 4160 4955 

Înălțimea de încărcare 2710mm H' mm 4285 5080 

Înălțimea minimă a plafonului H mm 3985 4790 

Greutăţi
extracţie

Greutatea netă a mașinii
Separare kg 1300  2300 

Abur, ulei termic, gaz kg 1500 3000 

Ø racord de extracție a vaporilor mm 355 450 

Putere electrica

415V / 
50Hz tri-fazica

Separare kW 2.2 3.07

Abur / ulei termic kW 5.9 10.57

Gaz kW 6.5 11.87

Încălzire gaz

Putere fără recirculare kW 160 425 

Putere cu recirculare kW 145 400 

Consum kWh/l 1.14 1.06

Timp de uscare. Capacitate 1/25 min 13 11

Încălzire cu abur

Consumul de energie kW 150 400 

Consum kWh/l 1.23 1.32

Timp de uscare. Capacitate 1/25 min 15 24

Datele obținute din testele efectuate într-un laborator în conformitate cu standardul ISO 93982 GIRBAU S.A. își rezervă dreptul de a modifica designul și / sau specificațiile fără notificare 
prealabilă.
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FILIALES
Alemania - Ratingen - Tel. +49 2102  9934619 - girbaugermany@girbau.com
Argentina - Buenos Aires - Tel. +54-1 149017600 - girbauargentina@girbau.com
Australia - Sydney - Tel. +61 2 96755860 - sales.australia@girbau.com
Brasil - Sao Paulo - Tel. +55 11-29820446 - girbaudobrasil@girbau.com
Cuba - La Habana - Tel. (+53-7) 8662071 al 73 - girbau@girbau.co.cu
China - Shanghai & Hongkong – Tel. +86-21-5713 1103 – info.china@girbau.com
Francia - Grésy sur Aix – Tel. +33 456 574 030 – infofrance@girbau.com 
Italia - Marcon (VE) - Tel. +39 0418654330 - infoitaly@girbau.com
Mexico - Cancún - T. +52 998 688 6336 - info.mexico@girbau.com
Portugal - Porto - Tel. +351 22 3758909 - vendasportugal@girbau.com
Rep. Dominicana - Punta Cana - Tel. +1 809-959-0615 - infodominicana@girbau.com
U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - sales.gme@girbau.com
U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780 – info.uk@girbau.com
U.S.A. - Oshkosh, Wi & Los Angeles, Ca - Tel. +1(920) 2318222 - info@cgilaundry.com

SEDE CENTRAL
GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - girbau.com
Tel. (+34) 902 300 359 - comercial@girbau.com 
Internacional: tel. (+34) 93 886 2219 - sales@girbau.com

DELEGACIONES    ESPAÑA y ANDORRA
Alicante - Tel. 965 283 666 - alicante@girbau.com
Asturias - Tel. 985 115 727 - asturias@girbau.com
Girona - Tel. 972 204 951 - girona@girbau.com
Madrid - Tel. 917 131 380 - madrid@girbau.com
Málaga - Tel. 952 231 122 - malaga@girbau.com
Palma de Mallorca - Tel. 971 208 412 - baleares@girbau.com
Las Palmas GC - Tel. 928 278 460 - laspalmas@girbau.com
Sevilla - Tel. 679 858 872 - sevilla@girbau.com
Tenerife - Tel. 922 541 237 - tenerife@girbau.com
Valencia - Tel. 967 524 205 - valencia@girbau.com
Vigo - Tel. 886 135 854 - galicia@girbau.com
Vizcaya - Tel. 944 761 330 - euskadi@girbau.com
Andorra - Tel. 376 843 903 - andorra@girbau.com
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Video of the product

E&B
CELE MAI BUNE 
SI SIMPLE 
SOLUTII

CELE MAI SIMPLE SI 
DURABILE SOLUTII

Vă propunem un nou mod 
de lucru, care vizează 
obținerea celei mai bune 
soluții în cel mai ușor mod 
posibil.

Vă rugăm să cunoaștem 
cerințele dvs. de producție.
Vom avea grijă de restul.

SIMPLU SI EFICIENT.




