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Osoušeče rukou

Bezdotykové osoušeče rukou najdou uplatnění na toaletách v 
nebytových prostorech - šetří životní prostředí oproti klasickým 
papírovým ubrouskům. Proudění vzduchu u tryskového modelu 
OB 115  zajiš�ují hřebenové  trysky  umístěné po obou stranách, 
tím je zajištěno efektní usušení rukou v krátkém čase. Ostatní 
modely pracují na klasickém principu výfuku vysokého tlaku 
ohřátého vzduchu. Umísťují se na zeď s možností připojení do 
domovní zásuvky nebo přivedení napájecího kabelu na připojovací 
svorkovnici. 
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Osoušeč rukou OB114
Nástěnné osoušeče rukou OB114 jsou ideálním řešením do malých prostor. 
Inovativní design a síla osoušeče poskytne uživatelům maximální komfort. 
Vložte obě ruce pod vysoušeč a přístroj se zapne. Vlivem vysokého tlaku 
teplého vzduchu je voda z rukou stírána a odpařována. Proudění vzduchu 
zajišťuje výfukový otvor, který je umístěn ve spodní části sušícího přístroje. 
Jakmile odtáhnete ruce od vysoušeče, přístroj se automaticky vypne.

24 cm

mc 42

22 cm

Power 1.800W

Air speed 12m/sec.

Drying time 20-30sec.

IP protection IP X1

Safety shutdown 60sec.

Technical data
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Safety shutdown 60sec.

Technical data

Rozměry: Pohled ze spodní části:

Katalog.
číslo

TYP
(série) Napájení Výkon Timer Ovládání Barva

Materiál Montáž Hmotnost Rychlost
vzduchu Bal./ks  

8005 OB 114 230V-50Hz 1800W 15s automat. bílá - plast na stěnu 2,6kg 30m/s 1

Osoušeč rukou OB120
Rychlý a výkonný osoušeč rukou OB120 vysuší vaše mokré ruce během  
pár sekund. Antivandalní provedení (pouzdro vyrobeno z tlakového hliníku 
odolného proti nárazům). Bezdotykový osoušeč rukou se hodí zejména na 
toalety, do hotelů a všude tam, kde je potřeba dokonale osušit vlhké ruce. 
Proudění vzduchu zajišťuje výfukový otvor, který je umístěn ve spodní 
části sušícího přístroje. Jakmile odtáhnete ruce od vysoušeče, přístroj se 
automaticky vypne.

Rozměry: Pohled ze spodní části:

Katalog.
číslo

TYP
(série) Napájení Výkon Timer Ovládání Barva

Materiál Montáž Hmotnost Rychlost
vzduchu Bal./ks  

8006 OB 120 230V-50Hz 2500W 20s automat. Stříbrná - hliník na stěnu 5,3 kg 30m/s 1
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Vysokorychlostní nástěnný 
osoušeč rukou OB115
Tento sušič rukou je jedinečný svým moderním designem, svou efektivitou, 
nízkými provozními náklady a dlouhou životností. Navíc je šetrný k životnímu 
prostředí. Dva vysokorychlostní vzduchové proudy suší ruce pohodlně 
a komfortně. Tento přístroj je vhodný k použití na veřejných místech, 
jakými jsou například restaurace, kancelářské budovy, obchodní centra, 
supermarkety a zařízení pro trávení volného času.

   Montáž základní desky

   Informace k elektroinstalaci a montáži

• Používejte jednofázový střídavý proud 220V-240V / 50 Hz
• Použijte napájecí kabel 2,5 mm² 
• Součástí pevné instalaci by měl být integrován jistič pro všechny fáze se vzdálenosti 3 mm mezi kontakty v 

otevřeném stavu.
• Upozornění: Je-li kabelu delší než 11m, může dojít k poklesu napětí.

Katalog.
číslo

TYP
(série) Napájení Výkon Timer Ovládání Barva

Materiál Montáž Hmotnost Rychlost
vzduchu Bal./ks  

8014 OB 115 230V-50Hz 850/1200 W 18s automat. bílá - plast na stěnu 6,3 kg 65m/s 1

Vrchní a spodní spouštěč

Snažte se zabránit většímu množství vody v přístroji. Jednoduchá obsluha

Ergonomický design

Vypínací senzor

Spouštěcí senzor


