
Product Skötbord, 800 x 1 400 mm, elektrisk höjdreglerbart, med vask

Varunummer R8682000

VVS:777636220

NRF:7501981

EAN:5708590338415

HMI: 48564

Färg Vit

Beskrivning Lågtgående, vägghängt skötbord med vask, 800 x 1 400 mm.
Med elmotor och transformator, höjdjustering från 300 mm - 1 000 mm, med 
manöverdosa och säkerhetsstopp funktion.
Formgjuten bänkskiva med inbyggd vask, inkl. kran - engreppsblandare med 
utdragbar handdusch, till- och avloppsslangar, 2 trådkorgar.
Exkl. monteringsskruv för vägg. 

Lågtgående, vägghängt skötbord med vask, 800 x 1 400 mm.
Med elmotor och transformator, höjdjustering från 300 mm - 1 000 mm, med 
manöverdosa och säkerhetsstopp funktion.
Formgjuten bänkskiva med inbyggd vask, inkl. kran - engreppsblandare med 
utdragbar handdusch, till- och avloppsslangar, 2 trådkorgar.
Material: ABS-plast/akrylplast och pulverlackerat stål.
Exkl. monteringsskruv för vägg. 

Justerbar Höjdreglerbar

Höjdjustering 700 mm

Produktkapacitet Maximal belastning: 75 kg.

Hastighet Hastighet upp:    38 mm/s
Hastighet ner:    38 mm/s

Ljudnivå 48 dB

Material Lyftenhet och korgar: Pulverlackerat stål.
Bänkskiva: ABS-plast/akrylplast.

Anslutnings ström
(V)

230

Motor LA31 Deskline (Linak), 2500N, IPX1
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Kontrollbox CBD6 (Linak), IP22

Manöverdosa HB3 (Linak), IP66

Strömförbrukning
(max.belastning)

Strömförbrukning vid maximal belastning:    96 W
Strömförbrukning vid standby:    0,1 W

Garanti Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från
inköpsdatum.

Rengöring
Rengör produkten med vanligt såpvatten.
Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel 
eftersom detta kan skada yten.

Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds 
enligt anvisningarna på förpackningen.

DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:
Tvättsprit 70%

INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:
Suma Star free D1
Taski 100
Taski 200

Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och 
eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och 
nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.

Överensstämmelses
deklaration

Denne produkt uppfyller alla relevanta krav av maskindirektivet 2006/42/EEG och av 
RoHS-direvtivet 2011/65/EU.
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Betong >B25

V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.
Måste beställas separat.

V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.
Måste beställas separat.

Mursten >= Mz12

Cementsten >= Hlz12

V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.
Måste beställas separat.

Lättbetong P4

V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg
GB14.
Måste beställas separat.

Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med
trä

V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.
Anvend inte plugg.
Måste beställas separat.

Montage i olika väggtyper
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Godkända våtrumsskivor förstärkt  med 22 mm
kryssfanér

Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för
gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.

Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm

Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för
gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.

Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2

Montering av produkter i denna typ av vägg
rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada
uppstår.
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