ALEUTIAN
WHIRLPOOL BATH

Features
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

K-20059X-NW

Acrylic
Corner
Flat fit body
12 fully adjustable hydrotherapy jets for water flow and direction
7 adjustable whirlpool speed
Automatic water filter alarm
Water temperature display
Pipe cleaning function
Includes electronic drain
Includes earth leakage circuit breaker (ELCB)
Includes storage accessories
Includes Aleo deck mount faucet K-72292T-4-CP
1500 x 1500 x 610 mm

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:
• ANSI Z124.1.2
• TIS 2141-2546

Technical Information

Required Electrical Service

Fixture:
Basin area:
Basin area bottom
1065 x 476 mm
Basin area top
1274 x 634 mm
To overow:
Water depth
370 mm
Capacity
320 liters
Ø38 mm (1-1/2")
Drain hole
Weight
75 kg
*Approximate measurements for comparison only.

Dedicated circuit required, protected with Class A
Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Earth Leakage Circuit
Breaker (ELCB):
GFCI/ELCB

220-240 V, 20 A, 50/60 Hz

Pump

Motor
1200 W

V
220-240

Hz
50/60

A
5.35

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.
Floor support under bath must provide for a minimum of
390 kg/square meter loading.
This bath is designed for drop-in installation only.

Specified Model
Model

Description

Color/Finished

K-20059X-NW

Aleutian triangle whirlpool bath

0: White

Dimensions are approximate.
Unit: mm

1500
100

Cold Water Supply
(with male thread G1/2")

800
630

Area for flexible drain Ø400 mm

1500

150 150
Faucet Holes

Hot Water Supply
(with male thread G1/2")
112

112

18
400
Automatic Drain
Water Level

370
Overﬂow
Water Level

610

17
Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.
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อลูเซียน

อ่ างอาบนํา้ ระบบน�ำ้ วน

คุณลักษณะ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อะครีลิคเสริมใยแก้ว
แบบเข้ามุม
หัวเจ็ทแบบเรียบ
น�้ำวน 12 หัวเจ็ท สามารถปรับทิศทางและความแรงในการนวดได้
ปรับระดับความแรงในการนวดได้ 7 ระดับ
สัญญาณเตือนอัตโนมัติ เมื่อน�้ำในอ่างเต็ม
แสดงอุณหภูมิน�้ำ
ฟังก์ชั่นท�ำความสะอาดท่อน�้ำ
พร้อมสะดืออ่างแบบอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมอุปกรณ์ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติแบบ ELCB
พร้อมช่องเก็บของ
พร้อมก๊อกผสมลงอ่างอาบน�้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่นอาเลโอ K-72292T-4-CP
1500 x 1500 x 610 มม.

K-20059X-NW

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน
• มอก. 2141-2546
• ANSI Z124.1.2

ข้ อก�ำหนดกระแสไฟฟ้า

ข้ อมูลผลิตภัณฑ์

ข้ อมูลอ่างอาบนํ ้า:
พื ้นที่ด้านล่าง
1065 x 476 มม.
พื ้นที่ด้านบน
1274 x 634 มม.
ถึงระดับนํ ้าล้ น:
ระดับนํ ้าลึก
370 มม.
ความจุน� ้ำ
320 ลิตร
ขนาดรูทอ่ น� ้ำทิ ้ง
Ø38 มม. (1-1/2")
น� ้ำหนัก
75 กก.
*ระยะค่าประมาณส�ำหรับเพื่อเปรี ยบเทียบเท่านัน้

รุ่ นผลิตภัณฑ์

รุ่ น
K-20059X-NW

ติดตังอุ
้ ปกรณ์ตดั กระแสไฟฟ้าอัตโนมัตแิ บบ GFCI (Ground-Fault-CircuitInterrupter) หรือ ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker):
GFCI/ELCB
220-240 โวลต์, 10 แอมป์, 50/60 เฮิรตซ์
มอเตอร์
1200 W

ปั๊ ม

โวลต์
220-240

ข้ อสังเกตส�ำหรั บการติดตัง้

สี/วัสดุเคลือบผิว
0: สีขาว

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

ท่อนํ �าเย็น
(เกลียว G1/2")

100

แอมป์
5.35

ติดตังผลิ
้ ตภัณฑ์โดยใช้ คมู่ ือข้ อแนะน�ำการติดตัง้
พื ้นทีใ่ ช้ รองรับอ่างอาบนํ ้าต้ องสามารถรับนํ ้าหนักอย่างน้ อย 390 กก./ตร.ม.

ชื่อผลิตภัณฑ์
อ่างอาบน� ้ำอะครี ลคิ ระบบน� ้ำวนแบบเข้ ามุม รุ่น อลูเชียน

1500

เฮิรตซ์
50/60

800
630

ระยะติดตังท่
� ออ่อนนํ �าทิ �ง Ø400 มม.

1500

150 150

รูก๊อกนํ �า

ท่อนํ �าร้ อน
(เกลียว G1/2")
112

112

18

ระดับ
ระบายนํ �าอัตโนมัติ
440

ระดับนํ �าล้ น

610

370

17

หมายเหตุ: ระยะแนะน�ำการติดตังสามารถปรั
้
บได้ ตามความเหมาะสมของผู้ใช้ งานและพื ้นที่ตดิ ตัง้

หน้ า 2/2

1293918-X4-A

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

ลูกค้าสัมพันธ์: 0-2204-6222

kohler.com

