PRODUKTOVÝ LIST
HAKL SR 2100

č. sklad. karty / obj. číslo:

HASR2100

fakturačný názov výrobku:

HAKL SR 2,1 kW sušic na ruky

základný popis:

Senzorový sušic rúk v kovovom prevedení
kryt z nerezovej ocele

výhody:

robustné a spevnené prevedenie “ANTIVANDAL“
väčší výkon ventilátora (ako model SR 1800)
senzorová bezdotyková obsluha
automatické vypnutie po odtiahnutí rúk
hygienická a bezúdržbová prevádzka
vysoký výkon a tichý chod ventilátora

HAKL SR 2100 sa automaticky uvedie do cinnosti priblížením rúk ku spodnej
casti sušica. Senzor zapne špirálu a ventilátor spustí prúd teplého vzduchu.
Po vzdialení rúk sa ohrev s malým oneskorením vypne. Bezdotyková
prevádzka umožní hygienické a jednoduché osušenie rúk.
V prípade neúmyselného umiestnenia predmetu v dosahu senzora vypne
casová poistka ventilátor po jednej minúte. Sušic rúk je urcený pre montáž
napevno na zvislú stenu. Robustný a spevnený kryt z nerezovej ocele
dostatocné chráni výrobok proti poškodeniu. Pripojenie k elektrickej sieti
je možné pomocou dodávaného prívodného kábla, alebo pripojením
zabudovaného kábla zo steny priamo ku svorkovnici sušica. Rozptyl vzduchu
vysoko výkonného ventilátora osuší ruky za velmi krátku dobu. Automatická
obsluha sušica a bez údržbová prevádzka zarucujú vysoký komfort použitia.

popis:
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Zalistovacia tabuľka:
Model

HAKL SR 2100

Objednávacie číslo
Fakturačný názov
EAN kód
Rozmer produktu ŠxVxH
Rormer krabice
Hmotnosť produktu (samostatný)
Hmotnosť produktu s krabicou

HASR2100
HAKL SR 2,1 kW sušič na ruky
8586018641036
238 x 260 x 195 mm
240 x 290 x 290 mm
3,01 Kg
3,38 Kg

technické parametre:
HAKL SR 2100
2100 W

Príkon
Istenie pri napätí 230 V - 50 Hz

10 A

Stupeň krytia

IP X1

Hlučnosť (1 m od prístroja)

52 dB

Rýchlosť vzduchu

23 m/s

Teplota ohrevu 10 cm od ústia vzduchu

65 oC

Hrúbka nerezového krytu

1 mm

Rozmery - výška / šírka / hĺbka
Hmotnosť netto / brutto
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260 / 238 / 195 mm
2,9 / 3,46 kg
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konštrukčné vlastnosti:
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