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הגבהה אחורית

מיקומי

קיבוע (4)

מיקומי

קיבוע (4)

עיין בטבלה לפירוט גובהי

ההתקנה המומלצים

נקודה צדית

להכנסת כבל
נקודה צדית

להכנסת כבל

נקודה אחורית

להכנסת כבל

כל המידות מוצגות במ"מ (+/- 5 מ"מ)

הגבהה צדית

גובהי התקנה מומלצים ביחס לרצפה

Z 930 מ"מ Y 1300 מ"מ X 1324 מ"מ גברים

Z 895 מ"מ Y 1265 מ"מ X 1289 מ"מ נשים

Z 680 מ"מ Y 1050 מ"מ X 1074 מ"מ ילדים או נכים

Z 558 מ"מ Y 928 מ"מ X 952 מ"מ ילדים בגילאי 5-8

Z 658 מ"מ Y 1028 מ"מ X 1052 מ"מ ילדים בגילאי 8-11

Z 738 מ"מ Y 1108 מ"מ X 1132 מ"מ ילדים בגילאי 11-14

מידות המכשיר

גובה 394 מ“מ רוחב 234 מ“מ עומק 100 מ“מ

מרווח מינימלי

מרווח של 220 מ“מ מהצדדים ו-30 מ“מ מעל המכשיר.

נקודה להכנסת כבל מהרצפה

1089 מ“מ גברים

1054 מ“מ נשים

839 מ“מ ילדים או נכים

717 מ“מ ילדים בגיל 5-8

817 מ“מ ילדים בגיל 8-11

897 מ“מ ילדים בגיל 11-14
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היצע המוצרים

לבןניקל בציפוי התזה

¹לחץ עוצמת הרעש נמדד במרחק של 2 מטרים, בחדר נטול הדים.

.Carbon Trust היא סימן מסחרי של Carbon התווית
NSF International. הוא סימן מסחרי רשום של NSF הלוגו

 .Noise Abatement Society הוא סימן מסחרי רשום של Quiet Mark

מתח

50 ו-240V -200 60Hz /תדר מבוא:
0.5W-צריכת חשמל בהמתנה: פחות מ

1000W מפרטי המנוע: מנוע דיגיטלי ללא מברשות
סוג מחמם: ללא

מבנה

מארז: פוליקרבונט

 סוג ציפוי אנטי-בקטריאלי:

 HU02 (ניקל בציפוי התזה) מכיל תוסף אנטי-בקטריאלי בצבע. HU02 (לבן) מכיל

תוסף אנטי-בקטריאלי יצוק. מסייע למניעת התפתחות של בקטריות.

ABS/PBT תושבת התקנה של הלוח האחורי: פלסטיק

סוג הבורג החיצוני: פין משושה 4 מ"מ לא ניתן לפתיחה

IP24-הגנה מחדירת מים בהתאם ל

מסנן

מסנן HEPA (שכבה תחתונה מסיבי זכוכית ופליס)

99.9% מהחלקיקים נלכדים

הפעלה

הפעלה של חיישן קיבולת ללא מגע

(NSF של P.335 המדידה מבוססת על פרוטוקול) .מדידת משך ייבוש הידיים: 12 שניות 

(A)79dB :עוצמת רעש

¹(A)63dB :עוצמת לחץ רעש ב-2 מטר

תקופת נעילה להפעלה: 30 שניות.

מהירות האוויר בפתח: 690 קמ"ש / 430 מייל לשעה

גובה מרבי: 2,000 מטר / 6,561 רגל

לוגיסטיקה

קוד הזמנה של יחידה אחת:

307734-01 מלזיה: ניקל בציפוי התזה 307735-01, לבן
307595-01 דרום קוריאה: ניקל בציפוי התזה 307596-01, לבן
307169-01 בשאר העולם: ניקל בציפוי התזה 307170-01, לבן

ברקוד של היחידה:

מלזיה: ניקל בציפוי התזה 5025155025871, לבן 5025155025864

דרום קוריאה: ניקל בציפוי התזה 5025155025833, לבן 5025155025826

בשאר העולם: ניקל בציפוי התזה 5025155025796, לבן 5025155025710

משקל נטו: 2.9 ק"ג / 6.17 ליב.

משקל החבילה: 4.0 ק"ג / 8.81 ליב.

 מידות החבילה:

 (גובה)145 × (רוחב)455 × (עומק)274 מ"מ / (גובה)4/35" × (רוחב)8/717" ×
(עומק)4/310"

אחריות סטנדרטית

אחריות לחמש שנים


