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CONJUNTO DISPENSADOR
DE PAPEL E PAPELEIRA
AÇO INOX AISI 304

PRODUTO

DESENHO TÉCNICO
Superficie de parede acabada
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Entrada para cabo
de alimentação
(opcional)

Fecho e chave

56"

54-1/8"

1420mm

Papeleira

950mm

23"

585mm
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57-1/2" (1460mm)

37-3/8"

59-1/2" (1505mm)
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S

105mm

15-3/16"
385mm

Solo

Abertura de parede apróximada
16" (405mm) largura
54-3/4" (1390mm) altura
4" (102mm) mínimo
profundidade rebaixad a

ESPECIFICAÇÃO
Conjunto dispensador automático de papel e papeleira, de encastrar
na parede, todo em aço inoxidável AISI 304 (18-8), construção soldada
e com acabamento escovado nas superfícies expostas.
Conjunto composto por armário, aro de remate, porta, dispensador
automático de papel (em rolo) e papeleira.
Aro de remate fabricado numa única peça e biselado.
Porta fabricada numa única peça, fixa ao armário por meio de
dobradiça de piano a toda a altura da mesma e com fechadura de
segurança oculta para chave Bobrick.
Dispensador automático com luz LED sinalizadora de posição,
dispensa a partir de rolos com cânula interior entre ø38 a 51 mm,
diâmetro do rolo até 205mm e cumprimento até 205mm. Rolo não
perfurado; cumprimento total (desenrolado) 244m.

Dispensador alimentado por 4 baterias alcalinas tamanho “D” ou
opcionalmente por carregador de corrente 6V AC to DC.
Dispensador equipado com botões de regulação de tamanho de
saída de papel permitindo configurações de tamanho (230 ou 305
ou 380mm) e também opção economia de papel que permite uma
segunda folha mais pequena que a primeira 25% ou 12,5%.
Luz LED na superfície de saída de papel acende verde quando
equipamento está preparado para dispensar, acende laranja para
indicar bateria fraca e acende vermelho quando equipamento
necessita de assistência ou não esta pronto para funcionar.
Contentor papeleira amovível é fixo ao armário por meio de fechadura,
arestas são boleadas para maior segurança e tem capacidade 45L.
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