ข้ อมูลจ�ำเพาะทางเทคนิค

มุมมองจากด้ านหลัง

มุมมองจากด้ านข้ าง

ต�ำแหน่ งของตัวยึด -4

ต�ำแหน่ งเข้ าสายไฟด้ านหลัง
ต�ำแหน่ งเข้ าสายไฟด้ านข้ าง
ต�ำแหน่ งเข้ าสายไฟด้ านข้ าง

ต�ำแหน่ งของตัวยึด -4

ดูตารางความสูงที่แนะน�ำในการติดตัง้

แสดงหน่ วยวัดทัง้ หมดเป็ น มม. (+/-5มม.)

พืน้
ความสูงจากพืน้ ในการติดตัง้ ที่แนะน�ำ

ระยะเผื่อช่ องว่ าง ขัน้ ต�่ำ

ผู้ชาย

X 1324 มม.

Y 1300 มม.

Z 930 มม.

เว้ นระยะ220มม.ด้ านข้ างและด้ านบนของเครื่ อง30มม.

ผู้หญิง

X 1289 มม.

Y 1265 มม.

Z 895 มม.

ระยะห่ างจากพืน้ ในต�ำแหน่ งที่สายไฟเข้ า

เด็กหรื อผู้พกิ าร

X 1074 มม.

Y 1050 มม.

Z 680 มม.

ผู้ชาย

1089 มม.

เด็กอายุ5-8

X 952 มม.

Y 928 มม.

Z 558 มม.

ผู้หญิง

1054 มม.

เด็กอายุ8-11

X 1052 มม.

Y 1028 มม.

Z 658 มม.

เด็กหรื อผู้พกิ าร

839 มม.

เด็กอายุ11-14

X 1132 มม.

Y 1108 มม.

Z 738 มม.

เด็กอายุ5-8

717 มม.

ขนาดของเครื่ อง

เด็กอายุ8-11

817 มม.

สูง394มม.กว้ าง234มม.หนา100มม.

เด็กอายุ11-14

897 มม.
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ข้ อมูลด้ านไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่: 200-240 โวลต์ 50&60 เฮิรตซ์
การใช้ พลังงานในโหมดสแตนบาย: น้ อยกว่ า 0.5 วัตต์
ชนิดของมอเตอร์ : มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้ แปรงถ่ าน 1,000 วัตต์
ชนิดของฮีทเตอร์ : ไม่ มี

โครงสร้ าง
โครงสร้ างภายนอก: โพลีคาร์ บอเนต
ชนิดสารเคลือบป้องกันแบคทีเรี ย:
HU02 ( เคลือบนิกเกิล ) ประกอบด้ วยสารป้องกันแบคทีเรี ยในสีพ่น
HU02 ( สีขาว ) ประกอบไปด้ วยสารป้องกันแบคทีเรี ยในเนือ้ วัสดุ
สามารถช่ วยป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรี ย
แผ่ นรองด้ านหลัง: พลาสติกABS/PBT
ชนิดของสกรู ด้านนอก: สกรู หวั หกแฉกAnti-tamper 4มม. Pin-Hex
มาตรฐานการป้องกันน�ำ้ IP24

ไส้ กรอง
ไส้ กรองHEPA (ชัน้ ก่ อนถึงตัวกรองจากใยแก้ วและผ้ าใยสังเคราะห์ )
ดักจับแบคทีเรี ยได้ ถงึ 99.95%

การท�ำงาน

ผลิตภัณฑ์ ทงั ้ หมด

เซ็นเซอร์ วัดระยะชนิดเก็บประจุ การท�ำงานที่ไม่ ต้องมีการสัมผัส
การวัดเวลาการเป่ าแห้ ง: 12 วินาที
(ค่ าอ้ างอิงจากเกณฑ์ องค์ กรส่ งเสริมอนามัยแห่ งชาติNSF Protocol P.335 )
ช่ วงเวลาที่เครื่ องจะหยุดการท�ำงานชั่วคราว: 30 วินาที
ความเร็วลมที่ออกจากช่ อง: 430ไมล์ ต่อชม. / 690กม./ชม.
ระดับความสูงมากสุด: 2,000 เมตร / 6,561 ฟิ ต

การขนส่ ง
น�ำ้ หนักสุทธิ: 2.9 กก. / 6.17 ปอนด์
น�ำ้ หนักรวมบรรจุภณ
ั ฑ์ : 4.0 กก. / 8.81 ปอนด์
ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ :
สูง 145 * กว้ าง 455 * หนา 274 มม.

การรั บประกันมาตรฐาน
รั บประกัน 5 ปี

ฉลากคาร์ บอนเป็ นเครื่ องหมายการค้ าของCarbon Trust
โลโก้ NSFเป็ นเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของNSF International
Quiet Markเป็ นเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของNoise Abatement Society
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สีเคลือบนิกเกิล

สีขาว

