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Uplatnenie sušičov na ruky:  
školy, športoviská, divadlá, kiná, reštaurácie, 

priemyselné areály, kaviarne, bary, reštaurácie, 
administratívne budovy, obchodné centrá, letiská, 
železničné stanice jednoducho všade tam kde sa 

nachádzajú sociálne zariadenia a v záujme 
prevádzkovateľa je šetriť náklady.

08/2017 tlačové chyby vyhradené. Modely, ceny technické nákresy 
zodpovedajú poslednému stavu k termínu tlače. Výrobca si 

vyhradzuje právo na zmenu konštrukcie, cien a detailov výrobkov.

Distribútor:
CA-PLAST spol. s r.o.

Fraňa Kráľa 2080
022 01 ČADCA

info@pisoarbezvody.sk

www.pisoar.sk

sušič
na ruky

Koľko môžete ročne ušetriť?

Uvedené hodnoty úspor sú vypočítané na základe priemernej 
ceny za kW elektrickej energie, na základe priemernej 

spotreby uvádzanej výrobcami rôznych sušičov na ruky 
a z aktuálnych priemerných cien papierových utierok.

vyrobené 
v ŠPANIELSKU

5 rokov
záruka

HEPA Filter
H13

Bluetooth
spojenie

Záručný 
a pozáručný servis

WATERFREE



LED signalizácia 
stavu zariadenia

Odtekanie 
prebytočnej vody 
do nádobky sušiča

Spojenie cez Bluetooth

Telemetrický systém* alebo detekcia a diagnostika 
porúch Vám jednoducho ukáže stav Vášho zariadenia, 
počet cyklov, stav nádobky na vodu, celkovú dĺžku 
používania sušiča, celkovú dĺžku sušenia či v prípade 
poruchy diagnostikuje chybu bez nutnosti rozobrať 
zariadenie. Tento jedinečný systém je patentovaný 
a preto ho nájdete len v našich sušičoch na ruky.

Najkvalitnejšia filtrácia na trhu

Vysokokvalitný HEPA filter H13 má účinnosť 
neuveriteľných 99,97% aby bolo zabezpečené 
sušenie rúk čistým vzduchom. Tento fakt je 
obzvlášť dôležitý pri sušení rúk najmä v priestoroch 
nemocníc či v potravinárskom priemysle. Všetky 
naše sušiče rúk boli povrchovo ošetrené aditívami 
biomaster, ktorých aktívna zložka na báze iónov 
striebra zabraňuje rastu a tvorbe nových buniek 
baktérií. Vďaka tejto povrchovej úprave je náš sušič 
na ruky trvalo hygienický počas celej jeho doby 
životnosti.
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Prietok vzduchu
Konštrukcia a vzduchové kanáliky uprostred nášho 
sušiča sú špeciálne navrhnuté a patentované. 
Výstupy boli navrhnuté tak aby maximum vzduchu 
prúdilo priamo na ruky a spolu s kombináciou 
rôznych veľkostí otvorov došlo ku minimalizácii hluku 
prúdením vzduchu. Vďaka oválnemu tvaru 
a miernemu sklonu sa vzduch usmerňuje 
na rýchle sušenie rúk LEN za 12 sekúnd !!!  

Bočné trysky zabraňujú rozstrekovaniu vody
v priestoroch toalety.

Technická špecifikácia:
Dĺžka montáže sušiča: najviac 50 minút
Dĺžka sušenia rúk: len 12 sekúnd
Automatické vypnutie: po 25 sekundách sušenia
Spúšťanie: sušič sa spustí automaticky po vložení rúk 
Vypnutie: sušič sa automaticky vypne po vytiahnutí rúk
Rýchlosť motora:  23 000 RPM
Počet vzduchových trysiek: 108 
Tok vzduchu: 73 l/s
Hlučnosť: 72 dB
Spotreba: 1200 W


