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Design
Av stål med traditionell, tidlös och praktisk design.

Installering
Lämplig för installation i zon 1 och zon 2.

Elektrisk inkoppling
Tillgänglig med dold och exponerad elanslutning (stickpropp).

Monteringssats
Enkel installation tack vare de smarta väggfästena, levereras i
handdukstorkens färg.

Styrsystem
Enkel styrning med timerfunktion med en knapptryckning. Utrustad med
säkerhetsbrytare.

Färg
Finns i krom och svart.
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Skala
Figuresse Skala är en elektrisk handdukstork med traditionell och tidlös stegdesign
för maximal funktionalitet i vardagen. Genomtänkta smarta väggfästen gör
installationen enkel och snabb. Välj Skala med stickpropp för snabb installation
eller dold kabelanslutning för ett stilrent utseende på badrummet.
Handdukstorkens kromade eller svarta färg ger en fin finish och passar perfekt ihop
med andra hushållsapparater i badrummet. Skala styrs med ett tryck på knappen
med LED-indikator och kan arbeta kontinuerligt eller med 2- eller 4-timmars timer.
Produkten har en 2-polig strömbrytare med LED-indikator.
Standarder och Normer

Skyddsklass IP 45

CE-certifikat – Lågspänningsdirektivet – EMC-direktivet

Direktiv 2015/863, RoHS-direktivet

Förordning 1907/2006/EG, REACH-förordningen
Material
Scylla är tillverkad av stål.
Färg
Scylla finns i två färger, svart och krom.
Styrenhet
Scylla styrs med en knapptryckning. Följande driftlägen är tillgängliga:

Kontinuerligt PÅ eller AV

2h eller 4h PÅ, därefter AV
Styrenheten och den 2-poliga brytaren har lysdiodsindikatorer.
Installation
Skala finns i två versioner:

stickpropp

dold kabelanslutning
Versionen med stickpropp ger en snabb installation, men begränsar produkten till
zon 2, samtidigt som kabelanslutningen exponeras. Versionen med dold
kabelanslutning möjliggör installation i zon 1, samtidigt som kabelanslutningen är
dold, vilket ger ett rent estetiskt uttryck. Handdukstorkens elektriska anslutning till
strömförsörjningen ska dock utföras av en behörig elektriker i enlighet med
gällande lokala och nationella elinstallationsregler.
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Skala är utrustad med ”smarta” väggfästen som fäster på väggen så att
det går snabbt och enkelt att hitta monteringspositionen och minimera
risken för felaktig installation av produkten. De ”smarta” fästena gör det
möjligt att noga förbereda installationen för att undvika misstag.

Garanti
Purmo Group Sweden AB lämnar 5 års garanti på sina radiatorer
från leveransdatum (2 års garanti på elektroniska delar). Garantin
täcker material- och tillverkningsfel. Istället för den defekta
produkten levererar vi en liknande eller likvärdig produkt utan
extra kostnad. Läs mer under garantivillkor.

Förpackning och skydd
Handdukstorken är individuellt förpackad i kartong, förstärkta med
hörnsegment. Hela kartongen i krympfilm. Förpackningen ligger kvar runt
produkten tills den är monterad för att undvika skador.
Produktsortiment

SKALA
Mått (mm)
E Nummer

Utgåva

9411781

Stickpropp

9411783

Dold kabel

9411782

Stickpropp

9411784

Dold kabel

Färg

Höjd
(B)

Bredde
(A)

Djup

Vikt
(kg)

Effekt
(watt)

Strömkälla

70

220-240V 50-60HZ

2.7
Krom

2.6
765

Svart

500

100

2.7
2.6

Lager
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