Osoušeče rukou
příští generace.
Vynikající přednosti | Osoušeč rukou Ultronic je nejnovějším vývojovým zařízením v oblasti
ultra-rychlých osoušečů rukou. Nový přístroj Ultronic se vyznačuje svým silným, velmi koncentrovaným a přes 300 km/hod. rychlým proudem vzduchu, který umožňuje osušení rukou
v kratší době, než 15 sekund. Tento vysoce rychlý proud vzduchu sfoukne přitom vlhkost z povrchu rukou. Nový osoušeč rukou Ultronic dosahuje nejlepších hodnot s efektivním využitím
energie. Důvody k tomu spočívají ve zřetelně zkrácené době osoušení, řízení odpovídajícímu
potřebě s použitím infračervené přibližovací elektroniky, malém připojovacím výkonu a zvláště
malé stopě CO2 během doby životnosti.
Moderní kryt, vyznamenaný cenou za design, z hliníkového tlakového odlitku je dodáván
v bílém lakovaném provedení. Pro náročné použití se dodává verze se vzhledem nerezové
oceli. Kompaktní tvar nejenom zmenšuje vzhledový objem, nabízí také vysokou odolnost
a menší plochu pro napadení vandaly.

Ultronic S | W
› Osouší s rychlostí vzduchu vyšší než 300 km/hod.
› Extrémně nízký připojovací příkon 0,95 kW
› Pouzdro z hliníkového tlakového odlitku v bílé barvě nebo jako designové provedení
se vzhledem nerezové oceli.
› Jednoduchá montáž
› Zpětně kompatibilní upevnění na stěnu, jednoduchá výměna za jiný osoušeč rukou
STIEBEL ELTRON
› Made in Germany

Přednosti pro váš domov

› Extrémně krátká doba osoušení kratší než 15 sekund
› E legantní nadčasový design vhodný
do každého prostředí

› Energeticky efektivní a šetrný k životnímu prostředí
› Bezdotykový, hygienický provoz
› Minimální provozní náklady bez nutnosti údržby

Ultronic S

Osoušeče rukou

Model

Ultronic S

Ultronic W

Objednací číslo
Barva
Materiál krytu
Elektrická přípojka
Frekvence
Jmenovité napětí
Jmenovitý výkon
Provozní hlučnost
Rychlost vzduchu
Množství vzduchu
Doba osoušení
Výška
Šířka
Hloubka
Hmotnost
Stupeň elektrického krytí
Doporučená cena bez DPH

231582
ušlechtilá ocel
hliníkový tlakový odlitek
1/N/PE ~ 220 – 240 V
50/60
~230
950
82
94
190
15
289
257
234
4,4
IP23
10 370

231583
signální bílá, RAL 9003
hliníkový tlakový odlitek
1/N/PE ~ 220 – 240 V
50/60
~230
950
82
94
190
15
289
257
234
4,4
IP23
7 510

Hz
V
W
dB(A)
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s
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mm
kg
Kč
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