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FORGALMAZÓ:

Tökéletes megoldás kis éttermek, kempingek, szépségszalonok, 
vagy fodrászatok számára…az IMESA P-Line magas minőségű 
tisztító hatást és kompakt méreteiben profi megbízhatoságot 
biztosít.

A P-LINE mosó-csavaró és szárító gépének elülső és felső 
burkolata is  AISI 304 rozsdamentes acél kivitelű: ésszerű és 
megbízható tartós megoldás!

A mosó-csavaró és szárítógép rendszerben lett kialakítva: a 
szárítógép a mosó-csavaró gép mellé vagy fölé is elhelyezhető.

P-LINE
SAJÁT HASZNÁLATRA,
PROFI MEGBÍZHATÓSÁG

Studied to last: Megbízható szerkezetű és magas minőségű alkatrészek!  Büszkék 
vagyunk az alkatrészeink megbízhatóságára, és megbízunk bennük annyira, hogy a 
legjobb garancia feltételeket biztosítsuk: 24 HÓNAP GARANCIA!  

Nagyszerű teljesítmény
100% vevői elégedettség
Számos elérhető program: köszönhetően a modern és 
professzionális mikroprocesszornak, a felhasználó legördítheti 
az elérhető mosó és szárító programokat és a megfelelő 
kiválasztásával indíthatja is a berendezést.

Kíméletes mosás a legkényesebb textíl esetében is: a 
mosó-csavaró gép dobjának speciális kialakítása a 
legkényesebb textilszálakkal is a legnagyobb gondossággal és 
kíméletességgel bánik, elkerülve a gyors elhasználódást.

Biztonságos és homogén szárítás: a szárítógép a dob 
belsejében a textilt egy speciális mozgásra kényszeríti, mely 
biztosítja a leghatékonyabb szárítást. Köszönhetően a maradék 
nedvességmérő szabályozónak a textill a megfelelő szárazsági 
állapotban kerül vissza Önhöz elkerülve a textilszálak 
károsodását.
Könnyű telepítés: a mosó-csavaró és szárítógépek különböző 
konfigurációban rendelhetőek és megfelelnek bármilyen 
felhasználásra.

Kompakt: a szárító és mosó-csavaró gép kis alapterületet 
igényel.
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Inducon Bt.
H-1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.

 tel/fax: +36-1-403-5691 
e-mail: info@inducon.hu

web: www.inducon.hu

24 HÓNAP GARANCIA

IMESA: ÉLET A TE OLDALADON
IMESA a mosodai berendezések egyik vezető gyártója. Ennek a célnak az elérését, a teljes elkötelezettség, a folyamatos 
kihívások kielégítése, a növekvő technikai elvárások és  életmódbeli változások területén megélt, több mint  40 éves 
tapasztalatuknak köszönhetjük .

Innováció, minőség, biztonság, sokoldalúság, szerviz és megbízhatóság: IMESA sikere 6 koncepción alapszik. Innováció a 
technológiában.  Garantált minőség az UNI EN ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerrel. Minősített biztonságos termékek a világ 
különböző részein. Sokoldalúság és rugalmasság, mely számos személyre szabási lehetőséget biztosít. A termékek visszafogott 
kialakítása.

A vevői elégedettség az IMESA legfőbb teljesítménye. A disztribútorok nemzetközi és szakmai hálózatának 
köszönhetően, az IMESA globális szerviz hálózatot biztosít Olaszországban, Európában és mindenhol a világon. 

Az ajánlat kidolgozása alatt az IMESA disztribútorai teljes támogatást nyújtanak a megfelelő berendezés kiválasztásához 
és pénzügyi elemzést készítenek a beruházásról vagy projektről.

Az IMESA termékek szállítási ideje nagyon rövid, köszönhetően a nagy raktárkészletnek számos országban: 
Olaszországban, Spanylországban, Franciaországban, Portugáliában, Algeriában, Magyarországon…

A széleskörű szerviz hálózat gyors  technikai támogást nyújt minden esetben és könnyen beszerzheti a tartalék alkatrészeket 
az IMESA hivatalos honlapján.



YOUR COMPANY

P-LINE  SZÁRÍTÓGÉPEK

LM 65 PEDP

6,5

390

55%

szivattyú

3x400V+N 50 Hz

595x585x850(h)

76

LM 65 PEDV

6,5

390

55%

szelep

3x400V+N 50 Hz

595x585x850(h)

76

LM 80 PEDP

8

390

55%

szivattyú

3x400V+N 50 Hz

595x700x850(h)

76

LM 80 PEDV

8

390

55%

szelep

3x400V+N 50 Hz

595x700x850(h)

76

Leírás

Kapacitás (Kg)

G-Faktor

Maradék nedvesség

Víz elvezetés

Elektromos hálózat

Gép méretek (mm)

Netttó súly (Kg)

Az IMESA LM P modellekre  a kompakt és ésszerű forma jellemző, 
melyek kiválóan alkalmassak kis területtel rendelkező helyiségekbe, 
mint pl.: kozmetika, fodrászat.
A sokoldalú és felhasználóbarát berendezések professzionális 
mikroprocesszor vezérléssel rendelkeznek, melyek ideális 
megoldást jelentenek kis vendégházak, sörözők, vendéglők és 
pékségek részére egyaránt.

Az érmés kivitelű LM P mosó-csavaró gépek tökéletesen megfelelnek 
a társasházak, kollégiumok , önkiszolgáló mosodák vagy a kempingek 
követelményeinek. 

A legrugamasabb 
a saját piaci 
területén
Az IMESA ES P sorozata intuitív 
mikroprocesszorral  felszerelt, mely 
gyors program kiválasztást és indítást 
tesz lehetővé.

A19 gyári program néhány paramétere 
megváltoztatható, 3db további  program
személyre szabható a mikroprocesszoros 
vezérlés használatával.

SZEMÉLYRE SZABOTT PROGRAM LISTA
A mikroprocesszor 19db gyári 
programmal és 3 szabad 
programhellyel van felszerelve.
A felhasználó 10 programot tud 
megjeleníteni és kiválasztani az 
elérhető 22 programból.

Felső és felső burkolatok rozsdamentes AISI 304 acélból;
Lerögzítést nem igényel;
Mikroprocesszor vezérlés 19 gyári programmal;
3 rekeszes vegyszer adagoló tálca; 
Dupla üvegezésű erős ajtó;
Hideg és meleg víz csatlakozás;
Az üst és a dob rozsdamentes AISI 304 acélból ;
Különleges dob szerkezet a kíméletes, de tökéletes tisztításért;
Kivehető bordák a dob könnyebb tisztításáért, különösen  MOP mosás esetén; 
Két változatban rendelhető: leeresztő szelepes vagy leeresztő szivattyús kivitelben

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Felső és elülső burkolatok rozsdamentes AISI 304 acélból ;
Dob rozsdamentes AISI 304 acélból ;
Megfordítható nyitású erős ajtó;
Mágneses ajtó zár
Dupla piheszűrő;
Mikroprocesszoros vezérlés 7 gyári programmal;
Piheszűrő tisztítási igény figyelmeztetés a kijelzőn; 
Maradék nedvesség tartalom szabályozás;
Pillangó rendszer, mely biztosítja a tökéletes szárítást és elkerüli a textil gyűrődését; 
Több változatban rendelhető: kiszellőzéses, hőszivattyús, kondenzációs (csak 7 Kg 
kapacitásnál)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Az LM P mosó-csavarógép sorozat kiegészítésése, a P-LINE 
szárítógép mely kompakt méretben és ésszerű, letisztult stílusban 
kivitelezett .
A sokoldalú és felhasználóbarát berendezések professzionális 
mikroprocesszoros vezérléssel rendelkeznek. Az ES P  modell 
egy professzionális szárítógép, mely megfelel bármilyen textília 
szárítására, még a legkényesebb esetben  is. Idális megoldás kis 
vendégházakba, sörözőkbe és  fodrászatokba, kollégiumokba 
valamint közösségi vagy önkiszolgáló mosodákba is.

P-LINE MOSÓ-CSAVARÓ GÉPEK

MOSÁS KÜLÖNLEGES PROGRAMOKKAL

Az LM P sorozat mosó-csavaró gépei fel vannak szerelve 
egy speciális programmal MOP és mikroszálak kezelésére.

Köszönhetően annak, hogy az 
IMESA együttműködik a 
professzionális tisztítási terület 
főbb szerelpőivel, az LM P 
mosó-csavaró gép az 5 db 
különleges programjával a piac 
minden követelményét teljesíti.

EGÉSZSÉGÜGYI SZEKTOR MAGAS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEKKEL

Ovodákban, bölcsödékben és kis szociális otthonokban 
különös figyelmet kell fordítani a higiéniára. Az IMESA 
ezért a mosó-csavaró gépeit felszerelte külön fertőltenítő 
programokkal.
Ezzel a kialakítással  az IMESA LM P 
gép minden speciális 
mosodai igényt kielégít.

ÉRMÉS KIVITEL
P-Line mosó-csavaró gépei ideálisak önkiszolgáló mosodákhoz. Nagyon népszerű 
Közép-Észak Európában, és egyre jobban terjed más területeken is. 
Az Imesa P-Line mosó-csavaró gép stabil, megbízható és felhasználó barát, mely 
tökéletes  választás bentlakásos iskolák, kis vendégházak és kempingek részére, 
valamint bámilyen közösségi mosodáknak.

A rugalmas mikroprocesszoros vezérlés több fizetési rendszerhez való csatlakozást 
is biztosít:

- Mechanikus érme bedobó;
- Elektromos érme bedobó; 
- Pénztárgépes fizető rendszer; 
- Központi fizető rendszer;

TÖKÉLETES EGYENSÚLY
A P-line mosó-csavaró 
gépek felszereltek QuattroTM 
innovációs lengécsillapító 
rendszerrel. A négy 
lengéscsillapítót az
acél alaplapra rögzítették, 
így a mosó-csavaró gép 
maximális fordulatszámon is 
vibráció nélkül centrifugálhat.

ENERGIA MEGTAKARÍTÁS 
A mosó-csavaró gép felszerelt 
hideg és meleg víz 
csatlakozással is. A 
rendszernek köszönhetően a 
gépet melegvíz hálózaton 
keresztül meleg vízzel is lehet  
használni, így a főelemeknek 
nem kell a vizet felmelegíteni, 
ezáltal a mosási idő hossza 
csökken, és nő az energia 
megtakarítás.

KÍMÉLŐ MOSÁS
A P-Line mosó-csavaró gépek 
felszereltek  ActiveDrumTM 
innovációs dobbal. A központi 
területen elhelyezkedő lyukak 
kisebbek, ezáltal kíméletesen 
kezelik a kényes textíliát. A 
perifériás lyukak nagyobbak a 
víz könnyebb áramlása 
érdekében. A dob széle 
döntött, így a textília a dob 
központi területén helyezkedik 
el, ehhez járul még hozzá  a 
speciális formájú dobborda.

KÖNNYŰ DOB TISZTÍTÁS
Dob belsejéből a dobbordák 
könnyen eltávolíthatóak, 
ezáltal egyszerűbbé válik a 
dob tisztítása. Ez nagy 
segítség a MOP mosásakor, 
mert a kivehető bordák 
segítik a dob megfelelő 
tisztítását.

HATALMAS KIJELZŐ ÉS GOMB
A program kiválasztásához és 
elindításához, csak a legördülő listán a 
megfelelő program nevét kell 
megtalálni és megjelenésekor a  
START gombbal indítani.

A program végrehajtása alatt a 
ciklussal kapcsolatos információkat 
megjeleníti a kijelzőn.

Tökéletes szárítás, ahol 
nincs kozkázat különleges
ruhák esetében sem

Az IMESA ES P sorozata intuitív 
mikroprocesszorral  felszerelt, mely 
gyors program kiválasztást és indítást 
tesz lehetővé.

A mikroprocesszor 7db gyár által 
tesztelt és installált programmal van 
felszerelve. Az összes program 
automatikus és megáll, amint a textil 
eléri a megadott maradó nedvesség 
tartalmat.

NAGY FIGYELEM A TEXTÍLIÁRA
Köszönhetően a precíz maradó 
nedvességtartalom szabályozónak a 
program leáll, amint a kívánt szárazsági 
állapotot eléri a ruha. A  magasabb 
hőmérsékletű  programok rövidebb 
szárítási időt eredményeznek, az 
alacsonyabb hőmérsékletű prgramok 
biztosítják a legkényesebb ruhákra való 
figyelmet.

HATALMAS KIJELZŐ ÉS GOMB
A program kiválasztásához és 
elindításához, csak a legördülő listán a 
megfelelő program nevét kell 
megtalálni és megjelenésekor a  
START gombbal indítani.
A program végrehajtása alatt a hátra 
levő idő megjelenik a kijelzőn. 

ÉRMÉS KIVITEL

P-Line mosó-csavaró gépei ideálisak közösségi mosodákhoz. Ezek nagyon 
népszerűek Közép-Észak Európában, de egyre jobban terjednek el más 
területeken is. Az Imesa P-Line mosó-csavaró gép stabil, megbízható és 
felhasználó barát, mely tökéltes választás bentlakásos iskolák, kollégiumok kis 
vendégházak és kempingek részére, valamint bámilyem közösségi mosodának.

A rugalmas mikroprocesszoros vezérlés több típusú fizetési rendszerhez 
való csatlakozást is biztosít:

- Mechanikus érme bedobó;
- Elektromos érme bedobó; 
- Pénztárgépes fizető rendszer; 
- Központi fizető rendszer;

SZELÍD, MINT EGY PILLANGÓ
IMESA ES P sorozat szárítója 
egy úgynevezett Pillangó szárító 
rendszerrel van felszerelve. A 
dob a belsejében a textilt egy 
speciális "nyolcas" formájú 
mozgásra kényszeríti, így a 
leghatékonyabban szárít.

MARADÓ NEDVESSÉG TARTALOM SZABÁLYOZÁS
A szárítógép egy speciális szabályozó rendszerrrel van 
felszerelve, mely leállítja a programot, amennyiben eléri 
a textil a kívánt szárítási fokot.
Mind a 7 beállított program szabályozza a hőmérsékletet és 
a szárítási fokot, így az kívánt állapotban kapja vissza textilt.

Extra száraz, Száraz, Normál 
száraz, Vasalás száraz

HŐSZIVATTYÚ
Az ES P modell egyik fűtési konfigurációja hőszivattyúval felszerelt. A 
környezet-barát rendszer lehetővé teszi az energia fogyasztás csökkenését 
akár 0,20 kWh/Kg-val, elkerülve a párás levegő kivezetését is.

A hőszivattyú által felmelegített levegő  keresztül halad a dob belsejében, ahol 
a nedves ruhákat szárítják. Az átáramló levegő és a textíl magas páratartalmú.

A párás levegőt ezután a hőszivattyú "hideg" oldala lehűti. A kondenzált vízet a 
csatornába engedi vagy gyűjtőtartályba, ami a gép belsejében található.
Majd a levegőt ismét felmelegítve a dobba kényszeríti a ventillátor.

Köszöhetően a maradó nedvesség szabályozónak, (mely az  IMESA szárító 
gépeinek alap felszereltsége, 7db gyári automatikus programmal): a szárítási 
ciklus leáll, ha a maradó nedvesség mértéke a ruhában eléri a beállított értéket: 
extra száraz, normál száraz, vasalási száraz.

KÖNNYŰ KARBANTARTÁS

A kondenzátor szűrő fel van szerelve vízzel öblítő tisztító rendszerrel. A 
felhasznált vízet összegyűjti egy tartályba, melyet ki kell üríteni, amennyiben a 
figyelmeztetés megjelenik a kijelzőn, kb.  10 szárítási ciklus után.

Nagyszerű 
megoldás kis 
mosodák részére

Professzionális 
szárítás kis területen

ES65 PEC

6,5

Pillangó

std

konenzációs

1x230V 50 Hz

595x585x850(h)

44

ES65 PEE

6,5

Pillangó

std

kiszellőzés

1x230V 50 Hz

595x585x850(h)

40

ES 80 PEHP

8

Pillangó

std

hőszivattyús 

1x230V 50 Hz

595x726x850(h)

---

ES 80 PEE

8

std

kiszellőzés

1x230V 50 Hz

595x726x850(h)

---

Leírás

Kapacitás (Kg)

Szárítás 

Maradó nedvesség szabályozás 

Szellőzés

Elektromos hálózat

Gép méretek (mm)

Nettó súly (Kg)

ES 65 PEHP

6,5

Pillangó

std

hőszivattyús

1x230V 50 Hz

595x585x850(h)

52

Pillangó




