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Wimpel håndtørkere Pro-serien 
FDV 

 

Aluminium/sølv Atlantic blå Sort Hvit 

    
Art. nr.: HTPR-SL-1760 Art. nr.: HTPR-BA-1760 Art. nr.: HTPR-SO-1760 Art. nr.: HTPR-HV-1760 

Bordeaux rød Champagne Dyp blå Rød 

    
Art. nr.: HTPR-RB-1760 Art. nr.: HTPR-CH-1760 Art. nr.: HTPR-BL-1760 Art. nr.: HTPR-RE-1760 

Beskrivelse 
Wimpel Pro-serien er en serie håndtørkere som opererer uten varmeelement. Den skrur seg automatisk 
på når man putter hendene i tørkekammeret. Høy lufthastighet blåser vannet av hendene på sekunder. 
Konstruksjonene gir ingen vannsprut og er vedlikeholdsfri. Foruten stor effektivitet, eliminerer Pro-
serien dårlig duft av hender, takket være ZERO SMELL®. Godlukt for hendene er en eksklusiv nyhet som 
bare Pro-serien har på markedet i dag (selges separat). 
 
Wimpel Pro-serien er ideell for toaletter på skoler, hoteller, restauranter, bensinstasjoner og 
i næringsbygg. Disse solide og unike håndtørkerne er vandalsikre og tåler et høyt antall brukere per dag. 
Disse maskinene innfrir forventningene til tørre hender på sekunder. Bedrer renhold og økonomi 
betraktelig. Innføring av kabel i underkant bak eller fra side. Tilkobling med ledning og plugg for 
stikkontakt kan gjøres av montør. 10A tilførsel/sikring. 
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Teknisk spesifikasjon 
 Effekt: 1760W 
 Spenning: 220 – 240V 
 Frekvens: 50/60 Hz 
 Strøm ved bruk: 8,0A (230Vac) 
 Elektrisk isolasjon: Sone 2 
 Tørkesystem: Over 300 jet dyser 
 Lufthastighet: 200 km/t 
 Tørketid: 10 sek 
 Tilkobling: For fast installasjon 
 Motortype: 2 børstemotorer 
 Motorhastighet: 30 000rpm 
 Motor kjøresystem: Rolig start/slow start 
 Starter: IR detektor 
 Utstyrt med evigvarende antibakteriell 

beskyttelse i tørkeområdet 

 Støy: 68dB 
 Dimensjon: H61,7 x B30 x D19,5cm 
 Vekt: 9,55kg 
 Tetthetsgrad: IPX1 
 Vandalsikker 
 Materiale: High Impact 2,6mm tykk ABS 

materiale med antibakteriell beskyttelse i 
tørkingsområdet. Alle plastdeler er forberedt 
for gjenvinning. 
Interne deler er omsluttet av 
brannhemmende plastmateriale i henhold til 
direktiv 5VA og UL94. 

 Godkjenninger: CE, RoHS 
 Garanti: 3 år 

 

Montering (full monteringsveiledning følger med produktet) 
Slik festes produktet til veggen, merkemal i fysisk størrelse følger med: 
 

 

Vedlikehold 
Skifte av filter etter behov. 
Dreneringstanken har stor kapasitet og trenger derfor sjelden å tømmes. 

 


