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Wimpel håndtørker Safety 
FDV 

 

  

Beskrivelse 
Wimpel Safety 1600W er en håndtørker for innfelling i vegg. Dette gir høyeste grad av vandalsikkerhet 
og gjør den svært godt egnet i tøffe miljøer, som for eksempel på offentlige vei-toaletter. Tørker 
hendene tørre på 10-12 sekunder.  

Teknisk spesifikasjon 
 Effekt: 1600W 
 Spenning: 220-240V  
 Frekvens: 50/60Hz  
 Elektrisk isolasjon: Sone 1  
 Lufthastighet: 53m/s 
 Lufttemperatur: 20-400C 
 Tørketid: 10-12 sek 
 Tilkobling: For utenpåliggende eller fast installasjon. 

Leveres med ledning og plugg. 
 Motortype: Seriemotor 
 Motorhastighet: 20 000rpm 

 Starter: IR detektor 
 Sensor dekningsområde: 10-15cm 
 Støy ved 2m: 70dB 
 Dimensjon: H59 x B31 x D16cm 
 Borrehull: H55 x B29,5 x D17 
 Vekt: 6,5kg 
 Tetthetsgrad: IPX4 
 Vandalsikker 
 Materiale: Rustfritt, blank stål 
 Farge: Blank stål 
 CE godkjent 
 Garanti: 2 år 

   

Art. nr.: HTSA-RS-1600 
El-nr.: 58 662 10 
GSIN-nr.: 7072395000104 
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Montering (full monteringsveiledning følger med produktet) 
Hver produkteske  
inneholder: 

Håndtørker 
2 nøkler 
4 stk 5x25mm skruer 
Skrunøkkel 
Monterings-/ bruksanvisning 

Slik festes produktet 
til veggen: 

 

 

 
 
Håndtørkeren er en lukket installasjon og må 
kobles direkte til strømtilførsel.  
Velg en 1mm2 – 1,5mm2 strømkabel.  
 
Skyv maskinen i inn i veggen. Tre strømledningen 
gjennom ledningshullet i håndkletørkeren. Trekk i 
strømledningen fra insiden mens du skyver 
maskinen på plass. Justere maskines posisjon så 
den står rett og skru den så fast i veggen med 
skruene som medfølger. 
 
Tilkoble til slutt strømledningen til terminal 
blokken, jf. bilde nr. 2. 

Vedlikehold Bruk en myk fiberklut til å tørke av produktet etter behov.  
Bruk ikke børster eller kluter innsatt med kjemikalier.  
 
Bruk nøytralt vaskemiddel.  
Bruk ikke vaskemidler med organiske løsemidler, syre eller alkaliske 
vaskemidler for toalett, da dette kan ødelegge produktets overflate og/eller 
forårsake misfarging.  

 


