Stainless Design varmluftshåndtørrer
AE 280/290/291
IR-sensor
Robust og hærværkssikret
5 års garanti
Stainless Design AE er en yderst robust og hærværkssikret all-round håndtørrer. Stainless Design er en
komplet produktserie til kommercielle toiletrum, hvor kvalitet og æstetik er vigtigt. Hele serien er fremstillet
af holdbare kvalitetsmaterialer og har et unikt design med et smukt buet kabinet i børstet, rustfrit stål.
Håndtørreren leveres med 5 års garanti på alle funktionsdele. Håndtørreren leveres med 5 års garanti på alle
funktionsdele – også i tilfælde af hærværk.
Anvendelse
Stainless Design AE er en stærk maskine, der kan holde til
intensiv brug. Designet er skabt særligt til brug på offentlige
toiletter, som kræver et næsten vedligeholdelsesfrit produkt,
og hvor udstyret samtidig skal kunne modstå hyppig og ofte
hårdhændet brug.

Referencer
Kontor og administration, shopping centre,
restaurationer, hoteller, lufthavne,
sportsfaciliteter og svømmehaller, skoler,
offentlige institutioner og kulturhuse.

Tekniske data

Standardfarve
Produktnr. 280: Børstet, rustfrit stål.
Produktnr. 290: Poleret, rustfrit stål.
Produktnr. 291: Pulverlakeret stål.

Type
Mål
Materiale
Tørretid
Tilslutning
Totaleffekt
Effekt, standby
Effekt, varmelegeme
Effekt, motor
Støjniveau
Max luftmængde
Maks. luftkapacitet
Maks. luft-temperatur
Nettovægt
Tæthedsgrad

Stainless Design
Produktnr.: 280, 290, 291
Berøringsfri varmluftshåndtørrer
med IR-sensor.
H 380 x B 304 x D 180 mm
1,5 mm børstet rustfrit stål, AISI
304
Ca. 20-25 sek.
230 V, 50/60 Hz, Klasse I
2360 W
0,8 W
2250 W
110 W
62 dBA
72 l/sek.
20,5 m/sek.
65° C
7,65 kg
IP23

Udbudstekst
Berøringsfri håndtørrer med kabinet i 1,5 mm børstet, rustfrit
stål, infrarød sensor og elektronisk timer, tørretid 20-25 sek.
IP23, 230 V, 50/60 Hz, 2360 W, klasse I (til jordtilslutning).
62 dBA. Nettovægt 7,65 kg.
H: 380mm, B: 304mm, D: 180mm

Aktivering
Håndtørreren er udstyret med infrarød
sensor og elektronisk timer for berøringsfri
betjening. Start med 0,2 sek. Forsinkelse.
Stop med 4 sekunders forsinkelse og efter 5
minutters kontinuerlig kørsel.
Motortype
Induktionsmotor uden kul med radialblæser.
Forseglede kuglelejer. Fugtbeskyttet.
Beskyttelse
Termosikring i både motor og varmelegeme.
Montering
Apparat til fastmontering på væg og
tilslutning ved fast installation eller
installation over afbryder. Fast installation
skal foretages af en autoriseret elinstallatør.
Godkendelse
CE, RoHS

