ניו כרומו  /ריצ׳מונד
054-4418370

גימור לבן 154x50

חיבור שקע תקע

כרום מבריק 96x50

חיבור ישיר לבן

חיבור ישיר כרום
1

חיבור ישיר שחור

ניו כרומו  /ריצ׳מונד
מרחק המייבש מהקיר  6.5-8.5ס”מ
הלבן בהספק גבוה יותר מהכרום
חיבור לחשמל :לשקע או חיבור ישיר
המייבש מופעל בשמן
מפסק הפעלה :קיים למטה מימין/שמאל
כל המייבשים נבדקו ואושרו ע”י
מכון התקנים בישראל ובאיטליה

 69x40ס״מ  13שלבים

הכנת נקודת חשמל
יש להכין שקע לפי תקן החשמל .יציאת חשמל מימין
או משמאל (בהתקנה ,חשמל תמיד למטה).
שקע רגיל ,לא שקע כח.
מתלה המגבות  -ניתן למקם בכל מקום לאורך המתקן,
וכן לרכוש מתלים נוספים.
ניתן לשנות מיקום מתלים לאחר ההתקנה.
וו תלייה  -לתליית מגבת או חלוק רחצה.
התקנה פשוטה ,בחלקו העליון של המייבש.

 96x50ס״מ  17שלבים

מק״ט ,CR69/40 :כרום ()100W

 60מק״ט ,96/CR50 :כרום ()200W
מק״ט ,96/CR50 :לבן ()300W

 70x50ס״מ  13שלבים

 60מק״ט ,70/CR50 :כרום ()200W
 60מק״ט ,70/CR50 :לבן ()300W

 118x50ס״מ  22שלבים

 60מק״ט ,118/CR50 :כרום ()300W
מק״ט ,118/CR50 :לבן ()600W

 70x75ס״מ  13שלבים

מק״ט ,75/CR75 :כרום ()300W

054-4418370

 154x50/60ס״מ  28שלבים

מק״ט ,154/CR50 :כרום ()400W
 60מק״ט ,154/CR60 :לבן ()700W

 177x50ס״מ  33שלבים

מק״ט ,177/CR50 :כרום ()700W

50
50/60

40/50
50/60
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40/50/60/75

84

60

ס״מ

קיים גם ברוחב  60ס״מ
2

יוניק
054-4418370

יוניק אנסטרסייט128x58 ,

חיבור שקע תקע

יוניק לבן128x58 ,

חיבור ישיר לבן

חיבור ישיר כרום
3

חיבור ישיר שחור

יוניק
מרחק המייבש מהקיר  6.5-8.5ס”מ

הכנת נקודת חשמל
יש להכין שקע לפי תקן החשמל .יציאת חשמל מימין
או משמאל (בהתקנה ,חשמל תמיד למטה).
שקע רגיל ,לא שקע כח.
מתלה המגבות  -ניתן למקם בכל מקום לאורך המתקן,
וכן לרכוש מתלים נוספים.
ניתן לשנות מיקום מתלים לאחר ההתקנה.
וו תלייה  -לתליית מגבת או חלוק רחצה.
התקנה פשוטה ,בחלקו העליון של המייבש.

הלבן בהספק גבוה יותר מהכרום
חיבור לחשמל :רגיל
המייבש מופעל בשמן
מפסק הפעלה :קיים למטה מימין/שמאל
כל המייבשים נבדקו ואושרו ע”י
מכון התקנים בישראל ובאיטליה

 128x58ס״מ  14שלבים

מק״ט ,UNIQUE 12858CR :כרום ()300W
מק״ט ,UNIQUE 12858W :לבן ()400W

 128x73ס״מ  14שלבים

מק״ט ,UNIQUE 12873CR :כרום ()300W
מק״ט ,UNIQUE 12873W :לבן ()400W

8.5

58

73

4

 100x58ס״מ  10שלבים

054-4418370

מק״ט ,UNIQUE 10058CR :כרום ()300W
מק״ט ,UNIQUE 10058W :לבן ()400W
מק״ט ,UNIQUE 10058ANT :אנסטרסייט ()400W

טאג׳ מאהל
054-4418370

אנטרסייט 135x50

חיבור שקע תקע

חיבור ישיר לבן

חיבור ישיר כרום
5

חיבור ישיר שחור

טאג׳ מאהל
מרחק המייבש מהקיר  5.5-6.6ס”מ
חיבור לחשמל :רגיל
המייבש מופעל בשמן
מפסק הפעלה :קיים למטה מימין
כל המייבשים נבדקו ואושרו ע”י
מכון התקנים בישראל ובאיטליה

 118x50ס״מ  11שלבים

מק״ט ,TAG118/50 :לבן ()500W

הכנת נקודת חשמל
יש להכין שקע לפי תקן החשמל .יציאת חשמל מימין
או משמאל (בהתקנה ,חשמל תמיד למטה).
שקע רגיל ,לא שקע כח.
מתלה המגבות  -ניתן למקם בכל מקום לאורך המתקן,
וכן לרכוש מתלים נוספים.
ניתן לשנות מיקום מתלים לאחר ההתקנה.
וו תלייה  -לתליית מגבת או חלוק רחצה.
התקנה פשוטה ,בחלקו העליון של המייבש.

 135x50ס״מ  14שלבים

מק״ט ,TAG135/50/W :לבן ()750W
מק״ט ,TAG135/50/ANT :אנטרסייט ()750W

9.6
7.8
133

110

6

9.6

054-4418370

אגתה
054-4418370

חיבור שקע תקע

חיבור ישיר לבן

חיבור ישיר כרום
7

חיבור ישיר שחור

אגתה
מרחק המייבש מהקיר  5-6.2ס”מ
חיבור לחשמל :רגיל ,כולל וסת דיגיטלי
המייבש מופעל בשמן
מפסק הפעלה :קיים למטה מימין/שמאל
כל המייבשים נבדקו ואושרו ע”י
מכון התקנים בישראל ובאיטליה
* ליציאת חשמל בשמאל יש להיערך מראש

 119x55ס״מ  12שלבים

מק״ט ,agata119x55/w :לבן ()750W
מק״ט ,agata119x55/A :אנטרסייט ()750W

הכנת נקודת חשמל
יש להכין שקע לפי תקן החשמל .יציאת חשמל מימין
או משמאל (בהתקנה ,חשמל תמיד למטה).
שקע רגיל ,לא שקע כח.
מתלה המגבות  -ניתן למקם בכל מקום לאורך המתקן,
וכן לרכוש מתלים נוספים.
ניתן לשנות מיקום מתלים לאחר ההתקנה.
וו תלייה  -לתליית מגבת או חלוק רחצה.
התקנה פשוטה ,בחלקו העליון של המייבש.

 151x55ס״מ  15שלבים

מק״ט ,agata151x55/w :לבן ()750W
מק״ט ,agata151x55/A :אנטרסייט ()750W

8

 184x55ס״מ  18שלבים

מק״ט ,agata184x55/w :לבן ()750W
מק״ט ,agata184x55/A :אנטרסייט ()750W

054-4418370

אורליה
054-4418370

גימור אנטרסייט

9

אורליה
מרחק המייבש מהקיר  14ס”מ

הכנת נקודת חשמל
יש להכין שקע לפי תקן החשמל .יציאת חשמל מימין
(בהתקנה ,חשמל תמיד למטה).
שקע רגיל ,לא שקע כח.
וו תלייה  -לתליית מגבת או חלוק רחצה.
התקנה פשוטה ,בחלקו העליון של המייבש.

חיבור לחשמל :רגיל
המייבש מופעל בשמן
מפסק הפעלה :קיים לוח פיקוד  +שלט
כל המייבשים נבדקו ואושרו ע”י
מכון התקנים בישראל ובאיטליה

 95x55ס״מ  14שלבים

מק״ט ,OR95/55 :לבן ()1500W

 126x55ס״מ  22שלבים

מק״ט ,OR126/55 :לבן ()1700W
מק״ט ,OR126/55 :אנטרסייט ()1700W

054-4418370

 180x55ס״מ  33שלבים

מק״ט ,OR180/55 :לבן ()1900W

מיה ואורליה הינם שילוב של מייבש מגבות ומפזר חום,
המופעלים ע”י שלט.
השלט מאפשר שליטה על ויסות חום המייבש והמפזר.
וכן שליטה על משך ההפעלה ,תחילת ההפעלה וסיומה.
הוראות הפעלה לשלט מצורפות לאריזת המייבש.
הספק המייבש 500W :עד 1000W
הספק המפזר1000W :

14.5

8.4
180

162

95

126

113
10.2
14.5

10

מיה
054-4418370

11

מיה
מרחק המייבש מהקיר  14ס”מ

הכנת נקודת חשמל
יש להכין שקע לפי תקן החשמל .יציאת חשמל מימין
או משמאל (בהתקנה ,חשמל תמיד למטה).
שקע רגיל ,לא שקע כח.
מתלה המגבות  -ניתן למקם בכל מקום לאורך המתקן,
וכן לרכוש מתלים נוספים.
ניתן לשנות מיקום מתלים לאחר ההתקנה.
וו תלייה  -לתליית מגבת או חלוק רחצה.
התקנה פשוטה ,בחלקו העליון של המייבש.

חיבור לחשמל :רגיל
המייבש מופעל בשמן
מפסק הפעלה :קיים לוח פיקוד ושלט
כל המייבשים נבדקו ואושרו ע”י
מכון התקנים בישראל ובאיטליה

 119x55ס״מ  11שלבים

מק״ט ,MA119X55 :לבן ()1500W

054-4418370

 173x55ס״מ  17שלבים

 135x55ס״מ  14שלבים

מק״ט ,MA173X55 :לבן ()1900W

מק״ט ,MA135X55 :לבן ()1700W

מיה ואורליה הינם שילוב של מייבש מגבות ומפזר חום,
המופעלים ע”י שלט.
השלט מאפשר שליטה על ויסות חום המייבש והמפזר.
וכן שליטה על משך ההפעלה ,תחילת ההפעלה וסיומה.
הוראות הפעלה לשלט מצורפות לאריזת המייבש.
הספק המייבש 500W :עד 1000W
הספק המפזר1000W :

9.6

9.6

14.5

7.8
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הוראות התקנה למתאם חיבור ישיר למייבש מגבות מדגמי דה-לונג -יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך

המתאם נועד להסתיר את החיבור החשמלי בין נקודת החשמל שבקיר ,לבין הכבל החשמלי
המחובר למייבש המגבות .שלבי ההתקנה :

מיקום יציאת החשמל מהקיר -בנקודה התחתונה (ימין או שמאל )בחלקו התחתון בלבד של המייבש,
בגובה של  06סמ לפחות מהרצפה(על פי דרישת התקן הישראלי).

לאחר תליית המייבש על הקיר ,יש לחתוך את הכבל החשמלי המחובר למייבש ,ולחברו לחוטי החשמל היוצאים מהקיר.
את החוטים יש להעביר דרך צינור המתאם .החיבור בהלחמה ,ובבידוד של שרינכבל()SHRINK CABLE
בחלקו התחתון של המייבש מצוי מתג הפעלה וכיבוי ,עם נורית חיווי.

החיבור ע"י חשמלאי מוסמך בלבד

אורכו של המתאם  11סמ ,יש לו כיוון טלסקופי להתאמה למרחק מן הקיר .קוטרו של המתאם בחיבור לקיר  4סמ.
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