Produkt

Løfteenhed til bordplade, elektrisk højderegulérbar

Varenummer

RK1012
EAN: 5708590265735
HMI: 42886

Produktbeskrivelse

Løfteenhed til bordplade, med 2 el-motorer,
med sargkontakt.
Inkl. 3 bæringer og transformator.
Længde fra 1401 mm - 2000 mm.
280 mm højderegulerbar
Inkl. monteringsbolte til massiv mur.
Ønsket længde angives ved bestilling.

Justerbarhed

Højderegulérbar

Reguleringshøjde

280 mm

Produktkapacitet

Maksimal belastning (jævnt fordelt):
100 kg inkl. bordplade.

Hastighed, op

Hastighed op: 20 mm/s
Hastighed ned: 20 mm/s

Støjniveau

45 dB

Materialer

Materiale:
Teleskopben: Aluminium, ABS-plast
Tværprofiler: Aluminium
Bæringer: Stål
Kabelbakke: ABS-plast
Sargkontakt: ABS-plast
Overfladebehandling:
Bæringer: Pulverlakerede (grå RAL 9006)

Ergonomi

Et elektrisk højderegulerbart køkkenbord er ideelt i alle situationer, hvor flere brugere
- siddende som stående - benytter samme køkken.
Det kan være i det private køkken eller i større enheder med fælles køkkenfaciliteter,
som f.eks. bofællesskaber og plejecentre.

Produkt

Løfteenhed til bordplade, elektrisk højderegulérbar

Funktioner

Løfteenheder højdereguleres ved hjælp af kontakter i sargen.
Kontakter til betjening kan placeres i sargen efter ønske.
Kontakterne er farvekodede - aluminium for betjening af bordplader og rød for
betjening af overskabe.
Som alternativ eller supplement til sargkontakterne kan der tilkøbes en
håndbetjening.
Kan højdereguleres 280 mm.
Fås til bordplader i alle længder mellem 600 mm og 3000 mm.

Aktuator (motor)

DB4 Deskline (Linak) 1000 N, IP22

Styreboks

CBD4 (Linak) IP22

Håndbetjening

HB53 (Linak), IPX1

Strømforbrug (max.
belastning)

Strømforbrug, maksimal belastning:
Strømforbrug, standby: 2 W

Garanti

Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe
materiale- eller fabrikationsfejl.

300 W

Produkt
Rengøring

Løfteenhed til bordplade, elektrisk højderegulérbar
Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis
universalrengøring.
Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det
kan medføre at overfladen tager skade.
Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de
fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.
DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:
Sprit (husholdningssprit)
Suma Bac D10
Virkon
IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:
Suma Star free D1
Taski 100
Taski 200
Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er
vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og
misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.
AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:
Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en
opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket
af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent
vand.
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