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-kontakt din VVS’er
eller bestil på www.gasbutik.dk

Kom og se Bygas
tørretumbleren hos

INSTALLATØR

Bygas tørretumblerne er udviklet i Danmark af 
Gazelco IVS og er CE-mærkede (CE nr. 1506) 
De opfylder alle krav iht. Dansk lovgivning.

Bygas tørretumblerne er monterede med ekstra 
sikkerhedsudstyr, der opfylder danske 
sikkerhedskrav.

Tilbehør til
Bygas tørretumbleren

Mur og glas gennemføringssæt for luftafkast.

Stablingsholder til placering af gastørretumbler 
oven på vaskemaskine.

Fnugfilter til placering i lågeåbningen.

Flexslange til luftafkast.
• Tlf. 4369 1669 • www.gasbutik.dk • info@gasbutik.dk

Udvikler varme teknologi

Bygas
Tørretumblere

Spar ca. 30-50% årligt
ved brug af bygas til tørretumbling

Bygas opvarmet kvalitetsmaskine 
med lang levetid

Hurtig og billig tørring 
af tøjet, så ved man, at 
man har valgt den rigtige 
gas tørretumbler!



Det er super god økonomi, 
når du bruger Bygas

Besparelsen er beregnet udfra følgende 
forudsætninger:
 Tørring af ca. 4,3 kg tøj.
 Vægt før tørring ca. 7,3 kg.
 Fordampet vandmængde 3,0 kg.

Energiforbrug El-tørretumbler: 3,25 kWh.

Energiforbrug Bygas-tørretumbler: 0,15 kWh. 
samt 0,64 m3 Bygas.

Nedenstående beregning er foretaget udfra 
en *el-pris på kr. 1,93 kWh., 
samt en **Bygas pris på *kr. 7,2114 pr. m3 < 200m3 årligt
eller en Bygas pris på **kr. 4,7100 pr. m3 >200m3 årligt

 Energiforbrug: 
 El-tørretumbler, el  kr. 6,27
 Pris pr. tørring: kr. 6,27
        ========

 
 Energiforbrug:
 Bygas-tørretumbler, el kr. 0,29
 Bygas <200m3 årligt kr. 4,61
 Pris pr. tørring: kr. 4,90
  ======
 Energiforbrug:
 Bygas-tørretumbler, el kr. 0,29
 Bygas >200m3 årligt kr. 3,01
 Pris pr. tørring: kr. 3,30
  ======

Alle priser er incl. moms og statslig afgift.
*Total ca. el-pris iflg. el-forsyningsselskaber, pr. marts 2016.
*+**Bygas priser iflg. Aalborg Forsyning, Gas pr. januar 2016. 

-bestil bygas tørretumbleren på 
www.gasbutik.dk

Bygas tørretumbler
Type eco 86A TG, sensor

Eco 86A TG er en mikroprocessor styret tørretumbler, der via 
en elektronisk sensor reducerer tørretiden afhængig af det 
tørreniveau maskinen er indstillet til.

•    A mærket 
•  Kapacitet 7 kg.
•  Energiydelse 3 kW. 
•  Reversibel tromlegang.
•  6 sensor tørreniveauer, se frontpanel.
•  2 fabriksindstillede varmeniveauer.
•  30 min. ”opfriskning af tøjet” ved luftning.
•  Gastilførsel, diode lyser. 
•  Anti-krøl funktion, diode lyser.
•  Display for tørt tøj.
• Tidsindstilling af start på max. 9 timer.
•  Tromlen afkøles før afslutning.
•  Bagudvendt afkast, m/flexslange. 
•  Vendbar sikkerhedslåge. 
•  Lave energiomkostninger.
•  Lavt støjniveau. 
•  CE godkendt.
•  Vægt 36 kg. 

Dimensioner: 
Dybde 57cm x bredde 59.6cm x højde 85cm
Tørretumbleren skal installeres af aut. VVS installatør. 

Bygas tørretumbler
Type eco 43A TG

Eco 43A TG er en timer-styret tørretumbler, der reducerer 
tørretiden afhængig af det tørreniveau maskinen er indstillet til
(Max. 140 min.).

•    A+ mærket 
•  Kapacitet 7 kg.
•  Energiydelse 3 kW. 
•  Reversibel tromlegang.
•  2 varmeniveauer.
•  140 minutters ur.
•  Gasdiode indikator.
•  Bagudvendt afkast, m/flexslange.
•  Sikkerhedslåge.
• Tørring afsluttes med anti-krøl program.
•  Vendbar låge. 
•  Lavt støjniveau.
•  CE godkendt.
•  Vægt 36 kg. 

Dimensioner: 
Dybde 57cm x bredde 59.6cm x højde 85cm 
Tørretumbleren skal installeres af aut. VVS installatør. 

DENNE MASKINE LEVERES KUN PÅ BESTILLING.

9 forvalgte

programmer Med

Timer-styring


