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Wimpel håndtørker E-Flow serien 
FDV 

 

  
Art. nr.: HTEF-HV-0900 
El-nr.: 58 662 20 
GTIN-nr.: 7072395000203 

Art. nr.: HTEF-BS-0900 
El-nr.: 58 662 21 
GTIN-nr.: 7072395000210 

Art. nr.: HTEF-BK-0900 
El-nr.: 58 662 22 
GTIN-nr.: 7072395000227 

 
 
Beskrivelse 
Fremtidens håndtørkere er her - og de har alt!  
Med den aller siste teknologi og tilhørende ekstremt lavt energiforbruk og rask tørketid, viser  
Wimpel GW E-flow serien vei inn i fremtiden. Dette er små og stillegående håndtørkere, som også 
utseendemessig oppfyller vår elektroniske verdens krav til design. Kan kjøres uten varmeelement.  
Med LED-lys.  
 
Wimpel GW E-flow serien er ekstremt robuste og vandalsikre, og tåler et høyt antall brukere per dag. 
Disse håndtørkerne er derfor perfekte for toaletter på sykehus, kjøpesentre, treningsstudio, 
bensinstasjoner, skoler, hoteller og restauranter.  
Serien innfrir forventningene til tørre hender på sekunder. 
 
 
Teknisk spesifikasjon  
 Effekt: 900W 
 Spenning: 220-240V  
 Frekvens: 50/60Hz 
 Strøm ved bruk: 3,9A  
 Elektrisk isolasjon: Sone 1  
 Lufthastighet: 65m/s 
 Lufttemperatur: 460C 
 Tørketid: 6-8 sek 
 Tilkobling: For fast installasjon 
 Motortype: Børsteløs motor 
 Motorhastighet: 23 000rpm 

 Starter: IR detektor  
 Sensor dekningsområde: 5-15cm 
 Skjult av/på bryter for varmelement  
 Støy ved 2m: 72dB 
 Dimensjon: H26,8 x B24 x D17,6cm 
 Vekt: 4,5kg 
 Tetthetsgrad: IP22 
 Vandalsikker 
 Materiale: Aluminium 
 Farge: Hvit 
 CE godkjent 
 Garanti: 3 år 
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Montering (full monteringsveiledning følger med produktet) 
Hver produkteske 
inneholder: 

Håndtørker 
4 stk Ø8 x 35mm plastik plugger 
4 stk ST4,8 x 40-C selvborrende skruer 
Monterings-/ bruksanvisning 

Slik festes produktet til 
veggen: 

Figur 1: Løsne skruene fra begge sider og fjern dekselet fra basen. 
Figur 2: Borr 4 hull i veggen med Ø8mm og 35mm dybde som vist på 
installasjonstegningen. 
Figur 3: Fest håndtørkeren til veggen ved bruk av de medfølgende pluggene 
og skruene. 
Figur 4: Bruk medfølgende skruer og fest dekselet til basen. Fjern den 
originale strømkabelen Før den klargjorte kabelen fra veggen inn i 
håndtørkeren og koble den til terminal N, L og . 

 
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.  

 


