
         
 

Spiegelkast met 4 functies
Ref. 510203

Spiegel, handendroger, elektronische zeepverdeler en kraan

BESCHRIJVING
Spiegelkast met 4 functies  - Ref. 510203 

Spiegelkast met 4 functies: spiegel, elektronische kraan en zeepverdeler, 
automatische handendroger.
Design spiegelkast in mat zwart melamine en RVS 304.
Geen manueel contact voor een betere hygiëne: zeepverdeler,
kraan en handendroger met automatische detectie van de handen d.m.v. 
infrarood oog.
Snelle en eenvoudige installatie:
- Slechts één elektrische aansluiting voor alle elementen: 
stroomtoevoer via netspanning met transfo 230 V / 50-60 Hz.
- Aansluiting langs boven of via de binnenkant van de spiegelkast.
- Verborgen bevestigingen. Spiegelkast geleverd met rvs schroeven voor 
betonnen muur of houtversterking.
- Regelbare scharnieren.
Module met 4 functies: 
Glazen spiegel van 4 mm dik en zwart glazen band onderaan met verlichte 
pictogrammen.
Elektronische zeepverdeler:
  - Besparende doseerpomp
  - Reservoir met grote inhoud: 5 liter.
  - Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 
3.000 mPa.s of speciale schuimzeep.
Elektronische wastafelkraan *:
  - Antistagnatie elektroventiel.
  - Debiet 3 l/min.
  - Kalkwerende straalbreker.
  - Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
  - Stopkraan.
Handendroger met dubbele luchtstraal:
  - Ultrasnelle droogtijd: 10 tot 12 seconden.
  - Luchtsnelheid: 360 km/h. Luchtverplaatsing: 36 l/s.
  - Beperkt energieverbruik: 704 W.
  - Geluidsniveau: 74 dBA.
  - Klasse I, IP23.
  - 3 jaar garantie.
Verlichting van de wastafel door LED strips.
Vandaalbestendig model met slot en standaard DELABIE sleutel.
Anti-blokkeerveiligheid: stopt automatisch bij voortdurend gebruik.
Opbergplank geïntegreerd.
Meerdere spiegelkasten kunnen worden samengevoegd om een spiegelwand 
te creëren: verbindingsschroeven meegeleverd.
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
Afmetingen: 600 x 223 x 1.000 mm.
Gewicht: 39 kg.
Spiegelkast met 10 jaar garantie.
CE.
* Voorzie een PREMIX mengautomaat.

 VOORDELEN

4 functies

Design spiegelkast in mat zwart RVS 
304

Hygiëne: geen manueel contact

1 aansluiting via netspanning voor 
alle elementen



         
 

 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Spiegelkast met 4 functies  - Ref. 510203 

Stroomtoevoer
Netspanning: transformator 230 V / 
50-60 Hz

Technologie Elektronisch

Hoogte 1.000 mm

Diepte 223 mm

Breedte 600 mm

Debiet 3 l/min

Dikte Glazen spiegel: 4 mm

Afwerking Mat zwart melamine en RVS 304

Standaarden

Waarborg


