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č. sklad. karty / obj. číslo:

fakturační název výrobku:

základný popis: Senzorový vysoušeč rukou v plastovém provedení

výhody:

popis:

HASR1800

HAKL SR 1,8 kW vysoušeč rukou

PRODUKTOVÝ LIST

  bezdotyková obsluha

  senzorové spuštění ventilátoru

  automatické vypnutí po odtažení rukou

  hygienický a bezúdržbový provoz

  vysoký výkon a tichý chod ventilátoru

  zabezpečeno proti nepovolené demontáži

  jednoduchá instalace k elektrické síti

HAKL SR 1800 se automaticky uvede do činnosti přiblížením rukou ke 

spodní části vysoušeče. Senzor zapne spirálu

a ventilátor spustí proud teplého vzduchu. Po vzdálení rukou se ohřev 

s malým zpožděním vypne. Bezdotykový provoz umožní hygienické 

a snadné osušení rukou. V případě neúmyslného umístění předmětu v 

dosahu senzoru vypne časová pojistka ventilátor po jedné minutě. 

Vysoušeč rukou HAKL SR 1800 je určen pro montáž na svislou stěnu a 

pomocí západky mechanismu na zadní straně krytu je chráněn proti 

nepovolené demontáži. Připojení k elektrické síti je možné pomocí 

dodávaného přívodního kabelu, nebo připojením zabudovaného kabelu 

ze zdi přímo ke svorkovnici vysoušeče. Rozptyl vzduchu výkonného 

ventilátoru osuší ruce za krátkou dobu. Automatická obsluha vysoušeče a 

bezúdržbový provoz zaručují vysoký komfort použití.

HAKL SR 1800
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Technické parametry:

Příkon

Jištění při napětí 230 V - 50 Hz

Stupeň krytí

Hlučnost (1 m od přístroje)

Rychlost vzduchu

Teplota ohřevu 10 cm od ústí vzduchu

Typ plastového krytu

Rozměry - výška / šířka / hloubka

Hmotnost netto / brutto

1800 W

8 A

IP X1

46 dB

15 m/s

70 oC

samozhášavý

260 / 238 / 230 mm

2,16 / 2,52 kg

HAKL SR 1800

Zalistovací tabulka:

Objednací číslo

Fakturační název

EAN kód

Rozměr produktu ŠxVxH

Rormer krabice

Hmotnost produktu (samostatný)

Hmotnost produktu s krabicí

HASR1800

HAKL SR 1,8 kW vysoušeč rukou

8586018640312

238 x 252 x 223 mm

255 x 280 x 270 mm

2,1 Kg

2,45 Kg

HAKL SR 1800Model
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EAN kód:

Konstrukční vlastnosti:
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