
 

• Hệ thống chống cháy an toàn S.A.F.E.  

 

Tại sao lại chọn Máy sấy ADC AD-758V? 

 

Máy sấy AD-758V 

 

Thiết kế để vận hành bền bỉ 

Thiết kế của máy sấy ADC thực sự hoàn hảo. Các gối bi được bôi trơn vĩnh cửu ở mô tơ và hệ thống truyền động. Máy không sử 

dụng chuỗi mắt xích truyền động; hơn nữa chúng tôi cũng sử dụng dây Vbelt và các puli để giúp việc vận hành êm, nhẹ và không 

ồn. Thân máy được sơn bằng bột tĩnh điện bên trong và bên ngoài do đó có thể chịu được nhiệt độ lên đến 420 độ F trước khi 

lắp đặt – nhằm đảm bảo rằng bề mặt cứng nhất và giúp bề ngoài máy bền chắc nhất trong ngành công nghiệp. 

 

Cửa bằng thép chắc có kính và gioăng đệm 

Các cửa máy sấy của chúng tôi là một miếng thép cứng duy nhất có kính và gioăng cửa đi kèm. Điều này giúp loại bỏ việc cửa kính 

bị văng ra ngoài mà một số nhà sản xuất vẫn hay mắc phải. Do đó vấn đề an toàn và độ bền của gioăng cửa được tốt hơn và giúp 

cho máy hoạt động an toàn hơn nhiều cho người sử dụng. 

 

Dễ đọc, điều khiển đa ngôn ngữ 

Chúng tôi là công ty đầu tiên ứng dụng máy tính để điều khiển máy sấy trên thị trường và ngày nay chúng tôi tiếp tục là người dẫn 

đầu trong việc ứng dụng công nghệ vào máy móc. Kinh nghiệm lâu năm của chúng tôi giúp chúng tôi thiết kế máy sấy dễ sử dụng, 

truy cập, dễ vận hành bằng màn hiển thị LED và ứng dụng giao diện đa ngôn ngữ thân thiện hàng đầu trong ngành công nghiệp 

giặt là. 

 
 
 

 
Your local ADC independent authorized distributor 
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75-lb.  Công suất 

21.50 cu. ft Dung tích lồng 

175,000 Btu/hr Nhiệt lượng, 1,000 cfm lưu 

lượng khí 

 

 

 
• Mặt trước, thân máy và lồng bằng 

thép không rỉ 

• Reversing basket 



  www.amdry.com   
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PLAN VIEW 

Thông số kĩ thuật AD-758V 

Công suất sấy(trọng lượng đồ) 75 lbs. (34.02 kg) 

Đường kính lồng sấy 36-1/4” (92.08 cm) 

Chiều sâu lồng sấy 36” (91.44 cm) 

Thể tích lồng sấy 21.50 cu ft (608.81 L) 

Công suất  động cơ 200-208V 60 Hz 1 hp / 1/2 hp (0.75kW/0.37 kW)* 

Công suất quạt hút --/1 hp* (--/0.75 kW) 

Đường kính cửa 31-3/8” (79.69 cm) 

Chiều cao từ sàn tới đáy cửa 28” (71.12 cm) 

S.A.F.E. Kết nối nước 3/4”-11.5 NH (North America) 
3/4” B.S.P.T. (Outside North 
America) Dryers per 20’/40’ Container 9 / 20 

Dryers per 48’/53’ Truck 24 / 26 

Rộng 38-1/4” (97.16 cm) 

Sâu 48” (121.9 cm) 

Cao 75-1/8” (190.8 cm) 

Lưu lượng khí (gas/điện) 60 
Hz 
50 
Hz 

1,000 cfm (28.32 cmm) 
833 cfm (23.60 cmm) 

Đường kính ông thoát khí 8” (20.32 cm) 

Bản dùng GAS : 
Trọng lượng thực.  
Trọng lượng vận chuyển 
Nhiệt cấp 

 
Đường ống cấp 

 
721 lbs (327.04 kg) 
773 lbs (350.63 kg) 
175,000 btu/hr (44,099 
kcal/hr) 3/4” F.N.P.T. 
3/4” B.S.P.T. (CE and Austrailia 
Only) 

Bản dung Điện: 
Trọng lượng thực 
Trọng lượng vận chuyển 
Đường kính thoát khí 

 
721 lbs (327.04 kg) 
773 lbs (350.63 kg) 
8” (20.32 cm) 

Bản dung Hơi: 
Trọng lượng thực 

Trọng lượn vận chuyển 
Công suất tiêu thụ hơi 
Áp suất hơi hoạt động  
Đường kính thoát khí  
Công suất nồi hơi (tải thường) 
Đường kết nối hơi 
Đường hồi hơi 

 
816 lbs (370.13 kg) 
868 lbs (393.72 kg) 
275 lb/hr (124.7 kg/hr) 
125 psi max (18.62 bar) 
8” (20.32 cm) 
7.2 Bhp 
(2) 1-1/4” M.N.P.T. 
(2) 1” M.N.P.T. 

 

Thông số kĩ thuật điện 
Điện áp 

cấp 

 
Pha 

Số dây 

kết nối 

Dòng điện (Ampe) Dòng bảo 

vệ 60 Hz 50 Hz 

GAS & Hơi 

120 1ø 2 13.0 -- 20 

208 1ø 2 7.6 -- 15 

220 1ø 2 7.3 8.6 15 

230 1ø 2 -- 8.0 15 

240 1ø 2 7.0 8.0 15 

GAS & Hơi 

208 3ø 3 4.7 -- 15 

220 3ø 3 4.8 -- 15 

230 3ø 3 -- 4.7 15 

240 3ø 3 4.9 -- 15 

380 3ø 4* 2.9 3.1 15 

400 3ø 4*  3.2 15 

416 3ø 4*  3.1 15 

460 3ø 3 2.8  15 

480 3ø 3 2.8 -- 15 

 

 
 

 
FRONT VIEW 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Dàn sấy 
kW Btu/hr (kcal/hr) 
30 102,400 (25,800) 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Specifications in parentheses are metric equivalents. 
* Reversing Dryers use 3-phase (3ø) motors 
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REAR VIEW (GAS & ELECTRIC) 
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REAR VIEW STEAM ONLY 

Thông số ki thuật điện 
Điện áp 

cấp 

 

Pha 
Số dây 

kết nối 

Dòng điện (Ampe) Dòng bảo 

vệ(A) 60 Hz 50 Hz 

Bản dung điện 30 kW 

208 3ø 3 91 -- 150 

220 3ø 3 85 -- 125 

230 3ø 3 -- 83 125 

240 3ø 3 79 -- 100 

380 3ø 3 48 -- 60 

380 3ø 4* -- 54 70 

400 3ø 4* -- 51 70 

416 3ø 4* -- 50 70 

40 3ø 3 40 -- 50 

480 3ø 3 39 -- 50 

575 3ø 3 33 -- 50 
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