Συσκευές

Στεγνωτήρες Χεριών

Στέγνωμα χεριών χωρίς χνούδια
γρήγορα και αθόρυβα

›

Προηγμένης τεχνολογίας στεγνωτήρες που μπορούν να εξοικονομήσουν
πολύτιμο χρόνο και χρήμα στην επιχείρηση σας
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H STIEBEL ELTRON είναι
γεμάτη ενέργεια.
Ώς μια οικογενειακή επιχείρηση με γνώμονα την καινοτομία, ακολουθούμε στην παραγωγή
και στην ανάπτυξη των προϊόντων μας μια σαφή πολιτική, έτσι ώστε να έχετε στο σπίτι
σας αποδοτικές και άνετες οικοσκευές φιλικές προς το περιβάλλον. Έπειδή θέλουμε να
σχεδιάσουμε το μέλλον με πολλή ενέργεια.

Το μέλλον ανήκει
στις αποδοτικές οικοσκευές
που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

Από το 1924 αναπτύσσουμε προϊόντα υψηλής απόδοσης και
ακολουθούμε μια σαφή πολιτική εστιάζοντας στην ηλεκτρική
ενέργεια ως πρωτογενή ενέργεια. Ηλεκτρική ενέργεια, που σήμερα
παράγεται όλο και περισσότερο από ανανεώσιμες ενέργειες.
Με περισσότερους από 3.100 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο βασιζόμαστε
με συνέπεια στην τεχνογνωσία μας, από την ανάπτυξη των προϊόντων έως
την κατασκευή. Το αποτέλεσμα είναι αποδοτικές και καινοτόμες λύσεις
για ζεστό νερό, θερμότητα, εξαερισμό και ψύξη. Με την ολοκληρωμένη
γκάμα των προϊόντων μας έχουμε πάντα τη σωστή λύση για να
προετοιμάσετε το σπίτι σας από τώρα για τις απαιτήσεις του μέλλοντος.
Και στην έδρα μας στο Holzminden ακολουθούμε σαφή πολιτική για την
πράσινη τεχνολογία – είναι το Energy Campus, το εμβληματικό μας έργο
για βιώσιμη και αποδοτική χρήση των κατασκευαστικών πόρων. Το κέντρο
εκπαίδευσης και επικοινωνίας συνδυάζει ποιότητα στην αρχιτεκτονική και
την επικοινωνία. Και ως κτήριο πρόσθετης ενέργειας παράγει περισσότερη
ενέργεια από όση καταναλώνει. Έτσι παραμένουμε πιστοί στην υπόσχεση
μας, "Full of Energy" – και δημιουργούμε χώρο για μπορέσετε να γνωρίσετε
την STIEBEL ELTRON στη θεωρία και στην πράξη.
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« Το να έχεις καθαρά χέρια είναι πολύ σημαντικό όταν
εργάζεσαι με υφάσματα, έτσι το συχνό πλύσιμο των χεριών
είναι απαραίτητο. Οι στεγνωτήρες χεριών, προσφέρουν δύο
πλεονεκτήματα: πρώτον εξοικονομούν το κόστος του
χαρτιού, και δεύτερον, εξοικονομούν πολύ χρόνο
όταν στεγνώνουμε τα χέρια μας.»

Χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης,
υψηλά επίπεδα άνεσης
Η STIEBEL ELTRON προσφέρει μια σειρά ισχυρών στεγνωτήρων χεριών σε διαφορετικές τιμές.
Το μεγάλο τους πλεονέκτημα έγκειται στη σημαντική μείωση του κόστους σε σύγκριση με τη
χρήση χαρτιού ή πετσετών υφάσματος. Δεν χρειάζεται να αγοράζετε, να αποθηκεύετε, να
ξαναγεμίζετε και να απορρίπτετε τις χαρτοπετσέτες, ούτε υπάρχει κίνδυνος να πετιούνται αυτές
στο πάτωμα ή να σας φράζουν τις αποχετεύσεις. Η STIEBEL ELTRON προσφέρει
εξατομικευμένες, “State of the art” λύσεις για όλους τους τομείς εφαρμογών. Όλες οι συσκευές
διαθέτουν αισθητήρες για λειτουργία χωρίς επαφή και υψηλές ταχύτητες αέρα για σύντομο
χρόνο στεγνώματος.

Σας κεντρίσαμε το ενδιαφέρον; Περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία
www.stiebel-eltron.com ή από τον τοπικό
εξειδικευμένο συνεργάτη.
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ΓΡΗΓΟΡΟ, ΙΣΧΥΡΟ, ΜΟΝΑΔΙΚΟ

Οι στεγνωτήρες χεριών υψηλής ταχύτητας Ultronic είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για περιοχές με μεγάλη ζήτηση.
Οι σύντομοι χρόνοι στεγνώματος καλύπτουν το επίπεδο θορύβου. Με ισχυρό και πολύ συγκεντρωμένο
ρεύμα αέρα - πάνω από 300 km / h - μπορούν να στεγνώσουν τα χέρια σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα.

Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο
Ο σύντομος χρόνος στεγνώματος, η χαμηλή ισχύς και ο έλεγχος λειτουργίας μέσο αισθητήρων
εγγύτητας με ακτίνες IR εξασφαλίζουν κορυφαία επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.

Διαχρονικά κομψοί
Το προηγμένο και βραβευμένο περίβλημα από χυτό αλουμίνιο είναι διαθέσιμο
σε λευκό φινίρισμα. Μια έκδοση brushed από ανοξείδωτο ατσάλι είναι διαθέσιμη για
πολυτελής εφαρμογές.

Πλεονεκτήματα για την επιχείρηση

› Εξαιρετικά σύντομο στέγνωμα σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα
› Κομψός, κλασικός σχεδιασμός που συνδυάζεται αρμονικά με
κάθε εσωτερικό χώρο

› Ενεργειακή απόδοση και περιβαλλοντική ευθύνη
› Υγιεινή λειτουργία χωρίς επαφή μέσο ακτίνων IR
› Made in Germany

PREMIUM
Τύπος
Χρώμα
Περίβλημα
Ηλεκτρική σύνδεση
Συχνότητα
Ισχύς σύνδεσης
Θόρυβος λειτουργίας
Ταχύτητα αέρα
Χρόνος στεγνώματος
Υψος, πλάτος, βάθος

Hz
W
dB(A)
m/s
s
mm

Ultronic S
231582
Μεταλλικό Brushed
Χυτό Αλουμίνιο
1/N/PE ~ 220-240 V
50/60
910
82
94
15
289/257/234

Ultronic W
231583
Λευκό, RAL 9003
Χυτό Αλουμίνιο
1/N/PE ~ 220-240 V
50/60
910
82
94
15
289/257/234

Ultronic
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Με χαρακτηριστικά χαμηλότερη στάθμη θορύβου

Παρά το υψηλό ποσοστό ροής αέρα των 250 m3 / h, o στεγνωτήρας χεριών HTT λειτουργεί
ισχυρά αλλά ήσυχα με ονομαστική στάθμη θορύβου μόλις 68 dB (A). Αυτό του
επιτρέπει να ενσωματώνεται διακριτικά σε δωμάτια δίπλα σε ήσυχα περιβάλλοντα, όπως
γραφεία ή εστιατόρια.
HTT 4 - Υψηλής τεχνολογίας στεγνωτήρας χεριών σε προσιτή τιμή
Εκείνοι που αναζητούν ένα οικονομικό αλλά ισχυρό και υψηλής
ποιότητας στεγνωτήρα θα βρούνε μια εξαιρετική λύση στον HTT 4.
Επίσης προσαρμόζεται ιδανικά σε λιγότερο πολυσύχναστους χώρους

ΗΤΤ 5 - Στυλ σε τρεις παραλλαγές
Το συμπαγές περίβλημα κατασκευασμένο από αλουμίνιο diecast είναι διαθέσιμο σε λευκό,
ανθρακί μεταλλικό και ασημένιο μεταλλικό χρώμα. Αυτό σημαίνει ότι το HTT 5 μπορεί
εύκολα να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

Πλεονεκτήματα για την επιχείρηση
›
›
›
›
›

HTT 5

Γρήγοροι χρόνοι στεγνώματος
Χαμηλό κόστος αγοράς
Υγιεινή λειτουργία χωρίς επαφή μέσο IR
Εξαιρετικά ήσυχοι

Ανθεκτικό σε βανδαλισμούς λόγω ανθεκτικού στα κτυπήματα μεταλλικού καλύμματος (HTT 5)

PREMIUM
Μοντέλο
Χρώμα
Περίβλημα
Ηλεκτρική σύνδεση
Συχνότητα
Ισχύς σύνδεσης
Θόρυβος λειτουργίας
Ταχύτητα αέρα
Χρόνος στεγνώματος
Υψος, πλάτος, βάθος

Hz
W
dB(A)
m/s
s
mm

HTT 5 WS
074465
Λευκό,
RAL 9003
Χυτό
Αλουμίνιο
1/N ~ 220240 V
50/60
2600
68
28
20
266/257/230

PLUS
HTT 5 AM
HTT 5 SM
182052
182053
Ανθρακί
Ασημί
μεταλλικό
μεταλλικό
Χυτό
Χυτό
Αλουμίνιο
Αλουμίνιο
1/N ~ 2201/N ~ 220240 V
240 V
50/60
50/60
2600
2600
68
68
28
28
20
20
266/257/230 266/257/230

HTT 4 WS
074464
Λευκό
RAL 9003
Πλαστικό
1/N ~ 220240 V
50/60
2600
68
28
20
250/238/230
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ΠΡΟΣΙΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ - ΗΣΥΧΟΙ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το οικονομικά προσιτό μοντέλο HTE είναι ιδιαίτερα ήσυχο σε λειτουργία, και έτσι καθίσταται
κατάλληλο για περιοχές όπου ο θόρυβος θα αποτελούσε πρόβλημα. Ο αισθητήρας
ενεργοποίησης υπέρυθρών επιτρέπει την οικονομική λειτουργία, χωρίς καμία επαφή. Η
συσκευή ανάβει μόνο όταν τα χέρια τοποθετηθούν 6 έως 12 cm κάτω από την έξοδο αέρα.

Εξαιρετική σχεδίαση με έξυπνες λειτουργίες
Ο κομψός σχεδιασμός μαζί με το στιβαρό περίβλημα προστατεύει
την συσκευή από ζημιές. Το ειδικά διαμορφωμένο άνω τμήμα
περιβλήματος επίσης εμποδίζει την τοποθέτηση τσιγάρων.

Πλεονεκτήματα για την επιχείρηση
›
›
›
›
›

HTE 5

Δεν απαιτεί καμία συντήρηση, αξιόπιστη λειτουργία
Χαμηλό κόστος αγοράς και λειτουργίας
Υγιεινή λειτουργία χωρίς επαφή μέσο IR
Εξαιρετικά ήσυχη λειτουργία
Ανθεκτικό σε βανδαλισμούς με μεταλλικό περίβλημα (HTE 5)

TREND
Μοντέλο
Χρώμα
Περίβλημα
Ηλεκτρική σύνδεση
Ισχύς σύνδεσης
Θόρυβος λειτουργίας
Ταχύτητα αέρα
Χρόνος στεγνώματος
Υψος, πλάτος, βάθος

-/V/Hz
W
dB(A)
m/s
s
mm

HTE 4
073007
Αλπικό λευκό
Πλαστικό
1/N ~ 220-240 V/230/50/1800
54
12
36
250/238/230

HTE 5
073008
Λευκό, RAL 9003
Χυτό αλουμίνιο
1/N ~ 220-240 V/~230/50/1800
54
12
36
266/257/230

Ό τοπικός εξειδικευμένος συνεργάτης:

Σας κεντρίσαμε το ενδιαφέρον;
Περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία
www.stiebel-eltron.com ή από τον
τοπικό εξειδικευμένο συνεργάτη.

Νομική σημείωση | Παρά την προσεκτική δημιουργία του παρόντος φυλλαδίου δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ανυπαρξία λαθών στις περιεχόμενες
πληροφορίες. Τα στοιχεία σχετικά με τον εξοπλισμό και τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού είναι μη δεσμευτικά. Τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού
που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο δεν ισχύουν ως συμφωνημένες ιδιότητες των προϊόντων μας. Μεμονωμένα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού
ενδέχεται κατά την πάροδο του χρόνου να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν εξαιτίας της συνεχούς εξέλιξης των προϊόντων μας. Για τα τρέχοντα
ισχύοντα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού μπορείτε να ενημερώνεστε από τους ειδικούς συμβούλους μας. Οι απεικονίσεις στο φυλλάδιο αποτελούν
μόνο παραδείγματα εφαρμογών. Οι απεικονίσεις περιέχουν επίσης τμήματα εξοπλισμού, αξεσουάρ και ειδικούς εξοπλισμούς που δεν ανήκουν
στη βασική συσκευασία παράδοσης. Η ανατύπωση, έστω και αποσπασματικά, επιτρέπεται μόνο με έγκριση του εκδότη.
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