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Wimpel håndtørker Air Storm-serien 

FDV 
 

  
Art. nr.: HTAS-HV-1000 

Farge:  Hvit 

Art. nr.:  HTAS-AR-1000 

Farge:  Antrasittgrå 

Beskrivelse 

Wimpel Air Storm-serien er energieffektive håndtørkere, som blåser med valgfri varm eller kald luft.  

 

 

Designet på luftuttaket 

gir konsentrert luft og 

effektiv tørketid. Vannet 

"feies" av hendene på 

sekunder. 

 

 

Lufthastigheten når 

33m/s eller 119km/t. 

Håndtørkeren kan tørke 

med kald eller varm luft. 

Ved bruk av kald luft, 

trekker den 450W. 

Varmelementet skrus på 

ved å trykke på knappen 

under håndtørkeren.  

Ved bruk av varm luft, 

trekker den opptil 

1000W og tørker 

hendene på halve tiden. 

Lufthastigheten er i 

begge tilfeller den 

samme. 

 

 

Infrarød sensor starter 

håndtørkeren straks 

hendene føres under 

den og stopper når 

hendene trekkes 

tilbake. 

  

Luften på et toalett er 

ikke den reneste og 

derfor er håndtørkeren 

utstyrt med to 

beskyttende filter, som 

sørger for et optimalt 

nivå av luftfiltrering. 

Det første filteret er et 

utskiftbart luftfilter. Det 

andre filteret er 

montert direkte foran 

boost kammeret. 
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Montering  
Monteringsmal og full monteringsveiledning følger med produktet. 

  

Teknisk spesifikasjon 
• Effekt: Maks 1000W 

• Spenning: 220-240V 

• Frekvens: 50/60Hz 

• Strøm ved bruk: 3,9A 

• Elektrisk isolasjon: Sone 1 

• Lufthastighet: 33m/s 

• Lufttemperatur: Varm eller kald 

• Tørketid: 10 sek 

• Tilkobling: For fast installasjon 

• Motortype: Børsteløs motor 

• Motorhastighet: Ikke oppgitt 

• Starter: IR detektor 

• Sensor dekningsområde: 5-10cm 

• Av/på bryter for varmelement 

• Støy ved 2m: 65dB 

• Dimensjon: H34 x B24,1 x D18,6cm 

• Vekt: 2,8kg 

• Tetthetsgrad: IP23 

• Vandalsikker 

• Materiale: ABS 

• Farge: Hvit eller antrasittgrå 

• CE godkjent 

• Garanti: 2 år 

Vedlikehold 
Håndtørkeren rengjøres i samme frekvens som 

toalettet. 

Bruk en myk fiberklut til å tørke av produktet. 

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. 

Importør 
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