
 

Stainless Design varmluftshandtork AE 
280/290/291 
 
 
 
IR-sensor 
Robust och vandalsäker 
5 års garanti 
 
 
Stainless Design AE är en ytterst robust och vandalsäker allround handtork. Stainless Design är en komplett 
produktserie för kommersiella toalettrum, där kvalitet och estetik är viktigt. Hela serien är tillverkad av 
hållbara kvalitetsmaterial och har en unik design med en elegant välvd kåpa i borstat, rostfritt stål. 
Handtorken levereras med 5 års garanti på alla funktionsdelar – även vid vandalisering. 
 

Användningsområde 
Stainless Design AE är en kraftig maskin, som tål intensivt 
bruk. Designen är skapad speciellt för användning på 
offentliga toaletter, som kräver en nästan underhållsfri 
produkt, och där utrustningen samtidig skall kunna motstå 
frekvent och ofta hårdhänt användande. 

Referenser 
Kontor och administration, 
shoppingcenter, restauranger, hotell, 
flygplatser, sport- och simhallar, skolor,  
offentliga institutioner och kulturhus. 

 

 

Utbytestext 
Beröringsfri handtork med kåpa i 1,5 mm borstat, rostfritt 
stål, infraröd sensor och elektronisk timer, torktid 20–25 sek. 
IP23, 230 V, 50/60 Hz, 2360 W, klass I (för jordanslutning).  
62 dBA. Nettovikt 7,65 kg.  
H: 380 mm, B: 304 mm, D: 180 mm. 

Tekniska data  

Typ  

Stainless Design 
Produktnr.: 280, 290, 291 
Beröringsfri varmluftshandtork 
med IR-sensor. 

Mått H 380 x B 304 x D 180 mm 

Material 
1,5 mm borstat rostfritt stål, AISI 
304 

Torktid Ca. 20–25 sek. 
Anslutning 230 V, 50/60 Hz, Klass I 
Totaleffekt 2360 W 
Effekt, standby 0,8 W 
Effekt, värmeelement 2250 W 
Effekt, motor 110 W 
Ljudnivå 62 dBA 
Max luftmängd 72 l/sek. 
Max luftkapacitet 20,5 m/sek. 
Max luft-temperatur 65° C 
Nettovikt 7,65 kg 
Täthetsgrad IP23 

Standardfärg 
Produktnr. 280: Borstat, rostfritt stål. 
Produktnr. 290: Polerat, rostfritt stål. 
Produktnr. 291: Pulverlackerad stål. 
 
Aktivering 

 Handtorken är utrustad med infraröd sensor 
och elektronisk timer för beröringsfri 
betjäning. Start med 0,2 sek. Fördröjning. 
Stopp med 4 sekunders fördröjning och efter 
5 minuters kontinuerlig drift. 
 
Motortyp  
Induktionsmotor utan kol med radialfläkt. 
Inkapslade kullager. Fuktskyddad. 
 
Skydd  
Termosäkring i både motor och 
värmeelement. 
 
Montering  
Apparat för fast montering på vägg och 
anslutning genom fast installation eller 
installation över brytare. Fast installation 
skall genomföras av en auktoriserad 
elinstallatör. 
 
Godkendelse 
CE 
 


