Solarium electronische besturing
Infrarood en ventilator
Besturing ET-IR AB 230 / Artikelnummer 21-5-80-21110

Geavanceerde kast voor het bedienen van het solarium, voorzien vande speciaal ontwikkelde Q-line- softstart-print (QSP) voor solariums.De QSP zorgt ervoor dat de lampen van het solarium langzaamaangaan
en langzaam dimmen, door deze toegepaste technologieheeft het solarium een lagere inschakelstroom.
Ook is de printvoorzien van een on-board timer welke doormiddel van een potmeterin te stellen is. De
kast is voorzien van de volgende bedieningelementen.
Infrarood bediening; IR
De Infrarood lampen zijn in en uit te schakelen door een handbediendeschakelaar.
Ventilator bediening; AB
De ventilatoren worden bediend met een 3 standen schakelaarwaarmee ze uit, automatisch of constant
geschakeld kunnen worden.
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Kenmerken
Veiligheid:
De bedieningskast is spatwaterdicht en voorzien van diverse schakelknoppen.
Uiterlijke kenmerken:
De bedieningskast heeft een netsnoer met stekker en een kabel van ca 10 mtr incl stekker voor het solarium.
Onderhoud:
Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie
waardoor nauwelijks onderhoud nodig is.
Keurmerk:
Alle bedieningskasten voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk
tevens worden de kasten af fabriek gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle
Europese veiligheidseisen.
Bediening:
Met de potmeter kan de gewenste brandduur ingesteld worden.
Met de aan/uit schakelaar worden de IR lampen geschakeld.
De Ventilatoren kunnen uit of in geschakeld worden en er is een stand automatisch in deze stand gaan de ventilatoren
niet eerder aan dan dat de temperatuur in het solarium 30°C is.

Specificaties
Lengte

24 cm

Breedte

19 cm

Aandrijf systeem

8 Kg

Aandrijf systeem

8 Kg

Kleur

grijs

Tijd

30 min instelbaar

Behuizing

kunststof

Bevestigingsmateriaal

inbegrepen

Netsnoer

inbegrepen

Kabellengte

10 meter

Aansluitspanning

L+N+PE 230 Volt

Schakelvermogen

3600 Watt

Afzekeren met

16 A

IP waarde

65

Keurmerk

CE / NEN 3140 / ARBO

Transport afmeting

42,5 x 32 x 30 cm

Transport gewicht

9 kg

Contactgegevens
Q-Line Equestrian B.V.
Haarbrinksweg 47
7678 RS Geesteren
Tel. +31(0)546633700
info@Q-Line.com
www.q-line.com

