XT 3000

Revoluční vysokorychlostní
osoušeč rukou s novými funkcemi
The revolutionary highspeed
hand dryer with new features

Jediný se 2 volitelnými úrovněmi výkonu.
The only one with 2 selectable power-level

Nejúspornější ve své třídě.
The most energy-saving of its class.

Jediný s 3filtrovým systémem: HEPA/enzym
+ jemný síťkový filtr, vyměnitelné bez použití nářadí.
The only one with 3-filter system:
HEPA/Enzyme + Meshfilter, changeable
without tools.

10 s

pouze 10 sekund k osušení rukou
only 10 seconds drying time
velmi úsporný (pouze 0,01 Kč / osušení)
extremely economical (only 0,00055 € / drying)

Indikace na displeji pro vyprázdnění vody ze
sběrné nádržky a pro kontrolu/výměnu filtru.
Electronic display for emptying the water
collection tank and for checking/changing the
filter.
electronic - no touch

Bezdotyková aktivace pomocí 4 IR senzorů.
+ Jednoduchá a bezpečná manipulace i pro
děti či handicapované osoby.
Touch-free activation through 4 IR sensors.
+ simple, safe handling also for children
and disabled people.

540 km/h*
10 Sec.
432 km/h*
13 Sec.
Silný, vysoce koncentrovaný proud
vzduchu stahuje vodu z rukou a osuší
je během několika vteřin.
A strong and highly concentrated airflow
strips off the water and dries the hands
within a few seconds.

Antibakteriální, nárazuvzdorné plastové
pouzdro s velkým otvorem.
+ Absolutně hygienické, velmi robustní
+ Bezdotykové sušení rukou
Antibacterial, impact-proof ABS-plastic
housing with a large opening.
+ absolutely hygienic, extremely robust
+ dries the hands touch-free

Další filtr chrání dvojitý filtrační systém
od hrubých nečistot.
An additional mesh-filter protects the
double filter system to keep out debris.

Enzymy

*Spínač pro elektrické ovládání: volitelně
nastavitelné na 1200 W nebo 740 W.
+ Snížení hluku a spotřeba energie
Speed control switch: The power can be
optionally set to 1200 Watt or 800 Watt
+ reduced noise and power consumption

Sběrná vodní nádržka:
sbírá vodu, která stekla při osušení z rukou.
+ Žádná kontaminace zařízení a podlahy.
Water collecting tank:
Collects the water, which is stripped off from the hands.
+ no contamination of the device and the floor.

HEPA
Dvojitý filtrační systém:
Díky HEPA/enzymovému filtru, vyměnitelných bez
použití nářadí, jsou zárodky a bakterie nejen filtrovány ze vzduchu, ale jsou rovněž zahubeny. Vůně
ZEROSmell voliteně.
+ absolutně hygienické
Double filter system:
Due to the HEPA/Enzym filter, which can be changed
without using a tool, germs and bacteria will not
only be filtert out of the air, but also distroyed by the
additional Enzyme filter. ZEROSmell tabs optional.
+ absolutely hygienic

TECHNICKÁ DATA / TECHNICAL DATA
stříbrná / silver

bílá / white

			
			
Jmenovitý výkon
Rated power

mm

m

0m

23

1200 Watt

740 Watt

bez topení
no heating

Rychlost motoru
Motor speed

35.000

25.500

Proud vzduchu		
Air speed

540 km/h

432 km/h

Hluk			
Noise

70 db		

66 db

Standby spotřeba
Standby energy

Ostatní barvy jsou k dispozici na vyžádání, v závislosti na množství:
Other colors available on request, depending on the quantity:

Tmavě modrá
Dark blue

LOW

Topný výkon 		
Heating power			

660 mm

330

HIGH		

Doba osoušení		
Drying time

< 1 Watt
10 s 		

13 s

Šampaňská zlatá
Champagne Gold

VYBAVENÍ / EQUIPMENT
výměnný HEPA/enzym filtr + jemný síťový filtr
+ Patentovaný,
patented, changeable HEPA/Enzyme filter + Mesh-filter
sběrná vodní nádržka
+ Uzamykatelná
lockable water collection tank
pro indikaci hladiny vody a kontroly/výměny filtru
+ Displej
Display for water level & filter check/change
nárazuvzdorné plastové pouzdro
+ Antibakteriální
antibacterial, impact-proof ABS-plastic housing

Popis
Description

XT3000 bílá / white
XT3000 stříbrná / silver

Bezdotyková aktivace
touch-free activation

Montáž na stěnu, bez přístupu
na zadní stěnu
mounted flush with the wall, no access to th
Senzorem řízené bezpečné vypnutí
Sensor-controlled safety switch-off
Bezpečná a snadná manipulace
safe and easy handling

Materiál

Obj. č.
Order no.

Hmotnost
Weight

Rozměry (ŠxVxH)
Dimensions (WxHxD)

ABS plast
ABS plast

014289
014296

9,0 kg
9,0 kg

330 x 660 x 230 mm
330 x 660 x 230 mm

429830
428857

---------------

----------------------

Náhradní díly / příslušenství

spare part/accessories

Dvojitý filtr (náhradní díl/spare part)
Vůně Zerosmell (volitelně)

HEPA/enzym
4 ks = 1 rok

Splňuje požadavky HACCP / Fullfills the requirements of HACCP

IP33

Stojí to za to!

It‘s worth it!

Obchodní společnost s 200 zaměstnanci. Pokud jde každý člověk na toaletu třikrát denně v průměru
240 dnů v roce, jedná se o 144 000 sušicích cyklů ročně.
A commercial enterprise with 200 workers. If each person goes to the toilet three times every day
on the average 240 days a year, that spells out 144,000 times drying cycles p.a..

€

Úspora / savings

Náklady na provoz za rok/costs of operations per year:

2.880,00 €

79,20 €

2.800,80 €

Celkové náklady za 5 let, vč. nákupu 8 zásobníků papíru/8 XT3000:/total cost in 5 years incl. purchase of 8 paper dispenser/8 XT3000:

14.640,00 €

9.748,00 €

4.892,00 €

Starmix: inovativní, hygienické, úsporné a bezprašné produkty.
Starmix: innovative products, hygiene and rational, dust-free working.

Více informací a katalogy ke stažení
na našich webových stránkách www.est-praha.cz

Více informací a katalogy ke stažení
na našich webových stránkách www.est-slovensko.sk

Elektro-System-Technik s.r.o.
Výhradní dodavatel značky Starmix do ČR
Pod Pekárnami 338/12, CZ – 190 00 Praha 9-Vysočany
T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717
E: obchod@est-praha.cz, www.est-praha.cz

Elektro-System-Technik s.r.o.
Výhradní dodavatel značky Starmix do SR
Mnešická 11, SK – 915 01 Nové Mesto nad Váhom
T: +421 327 740 810, F: +421 327 740 821
E: info@est-slovensko.sk, www.est-slovensko.sk

