
A Mediclinics S.A. reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © Mediclinics S.A.

Rua Coronel Carlos Moreira, 825
4470-580 Moreira | Maia

Tel.: (+351) 229 480 271 
Fax: (+351) 229 480 272

E-mail:  info@laserbuild.pt
Website: www.laserbuild.pt

A construir consigo desde 1997

M14A SECADOR DE MÃOS AUTOMÁTICO

DESCRIÇÃO
• Secador de mãos tipo “hands in” de nova geração, design 
elegante, rápido, eficiente e muito adequado para locais 
com elevada frequência de utilização. 
• 2 pares de sensores infravermelhos em ambos os lados 
da zona de colocação das mãos para operação automática. 
• Velocidade máxima do ar a 410 km / h 
• Secagem das mãos em 10-15 segundos 
• Motor de potência ajustável que permite regular o consu-
mo de energia (entre 420 e 1.500W) 
• Inclui filtro HEPA que filtra partículas sólidas em suspen-
são (pólen, ácaros, fumaça de tabaco, etc.) melhorando sig-
nificativamente a qualidade do ar 

• Pode opcionalmente incorporar um ionizador (tecnologia 
“Ion Hygienic”) que purifica o ar através de partículas nega-
tivas carregadas eletricamente (ânions), eliminando gerems 
e a maioria das partículas transportadas pelo ar, tornando o 
ar mais saudável e puro. Tratamento antimicrobiano e bac-
tericida Biocote® baseado na tecnologia de íons de prata. 
Esses íons inibem a reprodução de microrganismos na su-
perfície do produto ao longo de sua vida útil 
• Desliga automáticamente após 30 segundos de uso contínuo
• Baixo nível de ruído na sua categoria (62 dBA em modo ECO) 
• Fácil manutenção, opcionalmente pode ser ligado directa-
mente a tubo de drenagem para remover a água residual da 
secagem das mãos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
TENSÃO 220-240 V

FREQUÊNCIA 50/60 Hz

ISOLAMENTO ELÉCTRICO Classe I

POTÊNCIA TOTAL 420-1.500 W

CONSUMO 3,2-6,4 A

POTÊNCIA DO MOTOR 420-1.100 W

R.P.M. 19.000-30.000

POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA 400 W (con interruptor “ON/OFF”)

DIMENSÕES 665 x 320 x 228 mm

PESO 8,3 Kg

ESPESSURA DA CARCAÇA 3 mm

TEMPO DE SECAGEM 8-15 seg.

CAUDAL EFICAZ 94-165 m3/h • 1.570-2.750 l/min.

VELOCIDADE DO AR 234-410 Km/h
TEMPERATURA DO AR
(dist. = 10 cm / temp. ambiente = 21 ºC) 40ºC
NÍVEL SONORO (a 2 metros) 62-72 dBA

GRAU DE PROTECÇÃO IPX4
(*Segundo a norma UNE EN ISO 11201:2010 V2) 
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COMPONENTES E MATERIAIS
CARCAÇA: em plástico ABS de 3 mm de espessura
BASE: em plástico ignífugo PA6V0 
MOTOR: universal de escovas classe F de alta pressão, ajus-
tável entre 19.000 e 30.000 rpm
RESISTÊNCIA AO AQUECIMENTO: 400 W com interruptor 
“ON / OFF” para ligar / desligar 
FILTRO HEPA: filtra partículas sólidas em suspensão (pólen, 
ácaros, fumaça de tabaco, etc.), melhorando notavelmente a 
qualidade do ar.
IONIZADOR: limpa e purifica o ar através de íons negativos 
(ânions) que eliminam partículas microscópicas de o ar e o 
tornamo mais saudável (opcional) 
DEPÓSITO DE ÁGUA: removível, possui válvula para drena-
gem. Opcionalmente e através do KIT cód.: KITDESM14A, o 
DualflowPlus pode ser conectado diretamente tubo de dre-
nagem da instalação (opcional).
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M14A SECADOR DE MÃOS AUTOMÁTICO

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS
Colocar as mãos dentro da abertura na parte superior 
do secador. O secador accionará automaticamente o seu 
funcionamento ininterruptamente enquanto as mãos estiverem 
no campo de detecção do sensor. Mover as mãos verticalmente 
para cima e para baixo até que estejam completamente secas. 
Ao retirar as mãos, o secador desliga-se automaticamente 
passados 2 segundos ou 30 segundos depois de uma operação 
contínua.

MONTAGEM

ALTURA RECOMENDADA (distância do solo)
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Entrada de 
corrente el�ctrica
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M14A SECADOR DE MÃOS AUTOMÁTICO

LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO
KIT Opcional (código KITDESM14A)

ALTURA SAÍDA DA ÁGUA
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Quebre a patilha situada na parte traseira (zona lateral in-
terior) do secador com a ajuda de uma chave de fendas e 
um martelo para facilitar a operação.

Introduza o novo tubo fornecido já com a mangueira exce-
dente encaixada no mesmo, pelo orifício que fez na parte 
traseira do secador (onde quebrou a patilha). E encaixe na 
parte da frente onde cortou a mangueira.

Desmonte a carcaça frontal do secador e corte a mangueira 
que faz ligação ao depósito/reservatório de água, rasando 
pela peça de plástico, como mostra o pormenor da imagem. 
Encaixe este pedaço de mangueira ao novo tubo fornecido.

Confirme se o tubo mantem a forma em “U” e ligue à rede 
de esgoto. Finalmente, monte a carcaça frontal do secador.

Caso o secador de mãos for instalado 
de acordo com as instruções de 
instalação (parte traseira superior a 
uma altura de 920 mm), a instalação 
do tubo de drenagem deverá ser de 
aproximadamente 450 mm, visto a 
altura de saída do tubo do secador 
ser de 550 mm.
Para outras alturas de instalação, 
as proporções mostradas na figura 
devem ser levadas em consideração.
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GUIA PARA COMPRAR O SECADOR DE MÃOS CORRECTO

FILTRO HEPA

FILTRO DE PAPEL DE

FIBRA DE VIDRO MICRO

FILTRO ANTERIOR

DE CARBONO

FILME ANTERIOR

DE PROTEÇÃO

filtro hepa (high efficiency particulate air) que tem 
acção sobre as partículas sólidas em suspensão, 
melhorando  notavelmente a qualidade do ar. 
trata-se de um filtro que retém micro-partículas 
contidas no ar, como por exemplo o pólen, ácaros 
do pó, fungos, fumo de tabaco, etc. Além 
disso, também incorpora um meio filtrante de 
carbono activo que neutraliza os odores e absorve 
gases e vapores, melhorando a qualidade e a 
limpeza do ar da casa de banho evitando assim os 
maus odores.

elimina 99% dos alergéneos 
transportados no ar

100% resistente à humidade

filtra partículas 300x menor
que o diâmetro de um cabelo
humano

vantagens

varia com o tamanho e con-
centração dos contaminantes

depende das condições de 
temperatura e humidade

tempo de uso do 
equipamento

M14 - devido à proximidade do 
pavimento aconselha-se a mudança

do filtro entre 12 a 18 meses

fluxo do ar diminui - quanto 
mais gastos os filtros
menos fluxo terá

mudança dos filtros 

GUIA PARA COMPRAR O SECADOR DE MÃOS CORRECTO

O QUE É IMPORTANTE PARA SI?COMO FUNCIONA O IONIZADOR

o ionizador é um 
pequeno aparelho 
instalado no 
interior  do 
secador de mãos

a função do
ionizador é de 
libertar aniões 
sempre que o 

secador é 
activado

as partículas
existentes no ar,
como pós, fungos 
e bactérias, estão
carregadas
positivamente
     (catiões)

os aniões libertados 
são atraídos pelas  

partículas poluidoras de 
carga positiva (catiões), 
juntando-se às mesmas

as partículas sobrecarregadas 
sofrem o efeito da gravidade 

depositando-se na superficie do 
pavimento, permitindo que a 
cada limpeza as partículas

sejam eliminadas
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