Produkt

Puslebord, 800 x 1400 mm, elektrisk højderegulérbart, med sanitet og
standardarmatur

Varenummer

R8734000
VVS: 777630320
NRF: 7501986
EAN: 5708590333779

Farve

Hvid

Produktbeskrivelse

Væghængt puslebord med sanitet, 800 x
1400 mm.
Med el-motor og transformator,
højderegulering 650 mm - 1000 mm, med
håndbetjening.
Formstøbt bordplade med integreret vaskl,
inkl. 1-grebsarmatur, til- og afløbsslanger
og 2 trådkurve.
Ekskl. monteringsskruer til væg.
Se Teknisk datablad (pdf) for information
om befæstigelse til forskellige vægtyper.

Justerbarhed

Højderegulérbar

Reguleringshøjde

350 mm

Produktkapacitet

Max. belastning: 75 kg.

Hastighed, op

Hastighed op: 14 mm/s
Hastighed ned: 14 mm/s

Støjniveau

48 dB

Materialer

Løfteenhed og kurve: Pulverlakeret stål.
Bordplade: ABS/akryl-kunststof.
Afløbsslange: Polyurethane, PVC og stål. Den flexible afløbsslange er meget
modstandsdygtig overfor både kemiske og fysiske påvirkninger. Den er
brandhæmmende og tåler temperaturer fra -30°C til +110°C.

Ergonomi

Den trinløse højderegulering sikrer, at det altid er muligt at indstille bordet til en
ergonomisk korrekt arbejdshøjde.

Funktioner

De robuste materialer og den formstøbte vask letter rengøringen af puslepladsen og
sikrer optimal hygiejne.
Gennemtænkt design og integrerede sikkerhedssystemer forhindrer klemskader og
giver større tryghed i en travl hverdag.
For at lette adgangen til rindende vand leveres puslebordeted integreret håndvask og
armatur.

Strømforsyning (V)

230

Aktuator (motor)

LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1

Produkt

Puslebord, 800 x 1400 mm, elektrisk højderegulérbart, med sanitet og
standardarmatur

Styreboks

CBD6 (Linak), IP22

Håndbetjening

HB3 (Linak), IP66

Strømforbrug (max.
belastning)

Strømforbrug, maksimal belastning:
Strømforbrug, standby: 0,1 W

Garanti

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

Rengøring

96 W

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.

Overenstemmelseserklæring

Dette produkt opfylder alle relevante krav i Maskindirektivet 2006/42/EØF og i RoHSdirektivet 2011/65/EU.

Produkt

Puslebord, 800 x 1400 mm, elektrisk højderegulérbart, med sanitet og
standardarmatur

Montering i forskellige vægtyper
Beton >B25
V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70,
dübel SX12.
Skal bestilles separat.

Mursten >= Mz12
V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70,
dübel SX12.
Skal bestilles separat.

Kalksten >= Hlz12
V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70,
dübel SX12.
Skal bestilles separat.

Gasbeton P4
V8658 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70,
dübel GB14.
Skal bestilles separat.

Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med
træforstærkning
V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70,
dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes.
Skal bestilles separat.

Produkt

Puslebord, 800 x 1400 mm, elektrisk højderegulérbart, med sanitet og
standardarmatur
Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22
mm krydsfinér
Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg
kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.

Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med
stålplader 2 mm
Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg
kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.

Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast
Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype,
da der er risiko for personskade forbundet hermed.
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