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VÝROBKY PRE HYGIENU 

PREMIUM 
SUŠI E RÚK A DÁVKOVA E MYDLA   

Výrobky pre hygienu vhodné do 
domácností a komer ných     
priestorov.
Dva modely suši ov rúk: PREMIUM 
DRY (manuálny suš i  rúk) ,       
PREMIUM DRY A (automatický 
suši  rúk) a jeden model dávkova a
mydla PREMIUM S. 
Dodávka obsahuje montážny k ú
pre špeciálne  skrutky. 
Zariadenie nemusí by  uzemnené, 
má dvojitú izoláciu. 
Spevnený kryt proti vandalizmu. 
Jednoduchá montáž na stenu    
pomocou troch skrutiek.  

Suš i e rúk PREMIUM DRY,      
PREMIUM DRY A:  
- Krytie IPX4 (ochrana proti        

striekajúcej vode). 
Dávkova  mydla PREMIUM S: 
- Krytie IP24 (ochrana proti        

vniknutiu pevných telies nad      
ø12,5mm a proti striekajúcej 
vode).

- Jednoduché plnenie mydla do 
uzavretej nádržky zabra ujúcej 
jeho  odparovaniu a zasychaniu.  

- Kryt so svetelným indikátorom 
pri nedostatku náplne mydla.  

- Peristaltické erpadlo na zabrá-
nenie úniku mydla.  

- Dodávka s odkvapovou miskou 
a montážnymi príchytkami. 

Technické parametre

1. PREMIUM DRY manuálny suši  rúk - spúš a sa 
stla ením tla idla. Horúci vzduch prúdi od 20 do                 
60 sekúnd pod a asového nastavenia. 

2. PREMIUM DRY A automatický suši  rúk - obsahuje 
infra ervený senzor reagujúci na prítomnos  rúk vo 
vzdialenosti  0-35cm (pod a nastavenia). 

3. PREMIUM S dávkova  mydla - obsahuje infra ervený 
senzor reagujúci na prítomnos  rúk vo vzdialenosti          
0-10cm (pod a nastavenia). 

Kód   El. napájanie 
V~50 Hz  

El. príkon  
[W]  

El. príkon 
motora  

[W]  
Prúd 
[A]  

Objem nádržky na 
mydlo 

[l]  
Hmotnos

[kg]  
Krytie  

IP 

PREMIUM DRY  19225 220-240 1350 45 5,5 - 120 2,3 X4 

PREMIUM DRY A 19224 220-240 1350 45 5,5 - 120 2,3 X4 

PREMIUM S 19228 220-240 6,0 6,0 - 0,5 - 1,2 24 

Vzduchový 
výkon 
[m3/h]  

PoužitieRozmery (mm) 

 A B C D 

PREMIUM DRY  
PREMIUM DRY A  253 319 220 135 

PREMIUM S 181 257 159 91 
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Suši e rúk a dávkova  mydla sú vyrobené z anti-UV ABS umelej hmoty s uzamykate ným krytom. Ventilátor suši ov má 
induk ný motor s tepelnou poistkou a bezpe nostným termostatom, ktorý odpája zariadenie pri prehriatí.   

Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšob ou, o potvrdzuje štítok kvality a osved enie IMQ. Výrobok je 
vyrobený s nasledujúcimi štandardami: suši e rúk a vlasov - CEI EN 60335-2-23/1997, dávkova e mydla - CEI EN 60335-
1/1995+A1+A12. 
Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE. 
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