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Osoušeč rukou Ultronic

Sušák rukou příští generace.

Sušák rukou Ultronic odpovídá
nejnovějšímu vývoji v oblasti
vysokorychlostních sušáků rukou. Nový
sušák Ultronic se vyznačuje silným a
cíleným proudem vzduchu o rychlosti
přesahující 300 km/h, který ruce vysuší
za méně než 15 sekund. Tento velmi rychlý
proud vzduchu přitom zbaví povrch rukou
vlhkosti. Nový sušák rukou Ultronic
dosahuje v energetické účinnosti nejlepších
hodnot. Mezi důvody patří výrazně krátká
doba vysoušení, systém regulace zaměřený
na úsporu energie díky použití
infračerveného detektoru přítomnosti
rukou, nízký příkon a obzvláště malá
uhlíková stopa z hlediska životnosti.
Moderní designový kryt z tlakově litého
hliníku dodáváme v bílém lakovaném
provedení. Pro náročné podmínky lze dodat
verzi v leštěné nerezové oceli. Kompaktní
provedení nejen zabírá méně prostoru, je
ale rovněž velmi odolné a vandalům nabízí
pouze malou možnost pro případné
poškození.

Nejdůležitější znaky
Extrémně krátká doba vysoušení, kratší
než 15 sekund

Vysouší rychlostí vzduchu vyšší než 300
km/h

Jeden z nejtišších sušáků rukou
Highspeed

Efektivní při využití energie a šetrný k
životnímu prostředí

Bezdotykový, hygienický provoz

Vyznamenáno oceněním IF Design Award
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Žádné provozní náklady

Kryt z tlakově litého hliníku v bílé barvě
nebo v designu leštěné nerezové oceli

Snadná montáž

Upevnění na stěnu se zpětnou
kompatibilitou, jednoduchá výměna za
jiný sušák rukou STIEBEL ELTRON

Made in Germany
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Typ

Typ Ultronic S

Objedn. č. 231582

Jmenovitý výkon 910  W

Výška 289  mm

Šířka 257  mm

Hloubka 234  mm

technické údaje
Elektrické připojení 1/N/PE ~ 220-240

V

Kmitočet 50/60  Hz

Jmenovité napětí 230  V

Jmenovitý proud 4,00  A

Hmotnost 4,40  kg

Barva Ušlechtilá ocel

Materiál krytu Hliníkový tlakový
odlitek

Rychlost vzduchu 94  m/s

Průtok vzduchu 200  m³/h

Provozní hluk 82  dB(A)

Kryti (IP) IP24

Třída ochrany I

Ultronic W

231583

910  W

289  mm

257  mm

234  mm
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4,00  A

4,40  kg

signální bílá, RAL
9003Hliníkový tlakový
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