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Wybór właściwej suszarki zależy od miejsca w jakim będzie ona użytkowana: 
• Czy to będzie miejsce o dużym natężeniu ruchu typu lotnisko, czy też kameralne pomieszczenie 
  typu małe biuro?                
• Czy zależy nam na szybkości działania, czy też możemy sobie pozwolić na dłuższy czas suszenia rąk? 
• Czy hałas emitowany podczas suszenia będzie nam przeszkadzał?
Aby dokonać właściwego wyboru, poniżej przedstawiamy ogólną klasyfikację i zarys cech różnych typów 
suszarek, z którym warto się zapoznać. Przedstawione charakterystyczne cechy budowy, czy sposobu i czasu
suszenia, mają wpływ na ich jakość pracy, niezawodność, czy też np. odporność na akty wandalizmu.
Zasady montażu oraz zebrane w tabeli szczegółowe parametry techniczne zamieszczono 
na ostatnich stronach katalogu.

Szczególną klasą suszarek są suszarki MERIDA ONE I MERIDA TRI BLADE przedstawione w pierwszym dziale A katalogu - 
KOLOROWY ŚWIAT SUSZAREK. To seria wyjątkowej urody i jakości suszarek dostępna aż w 16 kolorach. Jako jedyne 
posiadają uznany na całym świecie certyfikat  o którym więcej na stronie obok. Microban® International, Ltd.
Suszarki MERIDA ONE - dzięki małym gabarytom, szybkiemu suszeniu, cichej pracy, wysokiej jakości komponentom oraz 
bardzo estetycznemu wyglądowi i możliwości personalizacji poprzez: • wybór koloru panelu przedniego - 16 kolorów • wybór 
trybu pracy silnika - ECO lub TURBO • wybór dyszy wylotu powietrza - BLADE lub MULTIJET • wybór dodatkowego wyposażenia -                
lampa UVC, katalizator tytanowy lub obudowa ze stali matowej z powłoką AFP, może być stosowana zarówno w miejscach 
o intensywnej  B  , średniej  C   i  niskiej  D  intensywności użytkowania, jak i w toaletach dla osób niepełnosprawnych. 
Suszarki MERIDA TRI BLADE to światowy lider suszarek do rąk kieszeniowych. Zastosowane technologie i bardzo krótki 
czas suszenia (6-8 sekund) powodują, że suszarka najlepiej sprawdzi się w miejscach o bardzo intensywnej eksploatacji. 
Również dostępna w 16 kolorach.

SUSZARKI TURBO I SUSZARKI TURBO KIESZENIOWE - ZALECANE DO MIEJSC O DUŻEJ I BARDZO DUŻEJ 
INTENSYWNOŚCI EKSPLOATACJI: lotniska, dworce autobusowe i kolejowe, centra handlowe, duże zakłady produkcyjne, 
szkoły, kina, teatry.
Charakteryzują się bardzo krótkim czasem suszenia. Suszą ciepłym lub zimnym powietrzem nadmuchiwanym z dużą prędkością.
Oprócz odparowania występuje efekt zdmuchnięcia resztek wody, co bardzo przyspiesza suszenie.
Suszarki Turbo wyglądają tak, jak suszarki klasyczne, zapewniają też komfort suszenia suszarek klasycznych. Różnicą jest 
prędkość nadmuchiwanego powietrza. 
Suszarki Turbo kieszeniowe także suszą powietrzem nadmuchiwanym z dużą prędkością. Powietrze nadmuchiwane
jest z dysz znajdujących się po obu stronach kieszeni suszenia. W tym przypadku podczas suszenia rąk wystarczy tylko
ich przemieszczenie do środka i na zewnątrz kieszeni suszenia. 
Suszarki Turbo i suszarki Turbo kieszeniowe są głośniejsze od klasycznych suszarek (mimo porównywalnej głośności silników) 
ze względu na szybkość z jaką nadmuchiwane jest powietrze na dłonie podczas suszenia. 
Bardzo szybkie suszenie silnym strumieniem powietrza - 6 do15 sekund.
INTENSYWNA EKSPLOATACJA - zobacz dział B - str. 12-17 

SUSZARKI KLASYCZNE I SUSZARKI KLASYCZNE Z RUCHOMĄ DYSZĄ NAWIEWU - ZALECANE DO MIEJSC O ŚREDNIEJ 
INTENSYWNOŚCI EKSPLOATACJI: biurowce, banki, mniejsze zakłady produkcyjne, szkoły, firmy. 
Suszarki klasyczne suszą ręce ciepłym powietrzem osuszając poprzez odparowanie wody. Takie rozwiązanie wymaga 
dłuższego czasu suszenia. Suszarki te sprawdzają się w miejscach o średnim natężeniu ruchu. Suszarki klasyczne z ruchomą 
dyszą nawiewu dodatkowo umożliwiają osuszanie twarzy poprzez skierowanie dyszy do góry. Można też wybrać suszarkę 
uruchamianą przyciskiem, szczególnie zalecaną w małych toaletach, gdzie suszarka znajduje się bezpośrednio w ciągu 
komunikacji. W takim przypadku unikamy niepotrzebnego włączania suszarki podczas wchodzenia do toalety, tak jak to bywa 
czasami w przypadku suszarek uruchamianych czujnikiem zbliżeniowym. Suszarki uruchamiane przyciskiem mają ustalony 
czas suszenia, po którym suszarka się automatycznie wyłącza, aby włączyć suszarkę należy ponownie przycisnąć przycisk. 
Ciepłe powietrze oraz cicha praca suszarki zapewniają komfort suszenia, ale wydłużają znacząco czas potrzebny do całkowitego 
wysuszenia rąk.  Suszenie ciepłym strumieniem powietrza - 30 do 40 sekund.
ŚREDNIA EKSPLOATACJA - zobacz dział C - str. 18-19 

SUSZARKI KLASYCZNE I SUSZARKI KLASYCZNE Z RUCHOMĄ DYSZĄ NAWIEWU - ZALECANE DO MIEJSC 
O NISKIEJ INTENSYWNOŚCI EKSPLOATACJI: biura, gabinety, sklepy, małe firmy.
NISKA EKSPLOATACJA - zobacz dział D - str. 20-23 

SUSZARKI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA - BASENOWE
 zobacz dział E - str. 26-28

SUSZARKI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA - HOTELOWE
zobacz dział F - str. 29

WIĘCEJ O POSZCZEGÓLNYCH CECHACH RÓŻNYCH TYPÓW SUSZAREK W OPISIE PONIŻEJ

KOLOROWY ŚWIAT SUSZAREK - zobacz dział A - str. 5-9

PANEL�
ŚCIENNY

Estetyczny, lekki i wytrzymały   Odporny na światło UV  Odporny na uderzenia   Odporny na wilgoć   Ognioodporny (ognioodporność klasy „O” • •  • • 
- trudnopalna)  Zakrywa istniejącą powierzchnię np. dziury po innych suszarkach czy pojemnikach na ręczniki i ułatwia instalację suszarek do rąk    •          
• •  Pomaga w spełnieniu wytycznych zawartych w BS8300:2001  Utrzymuje czysty,  bezpieczny obszar środowiskowy dla użytkowników 

Dodatkowe zabezpieczenie antybakteryjne i mechaniczne powierzchni montażu suszarki. 
Można stosować do wszystkich przedstawionych w katalogu suszarek. 
Dostępny w kolorze białym lub szarym.

EAB001 lub EAS001 - biały lub szary panel ścienny duży 900 x 347 x 2 mm
EAB002 lub EAS002 - biały lub szary panel ścienny mały 600 x 300 x 2 mm

UNIWERSALNY

wykonany w technologii
 - uniemożliwiającej rozwój bakterii i grzybów.Microban®

Microban® International, Ltd. jest światowym liderem w produkcji produktów z wbudowaną ochroną przeciwbakteryjną. Technologia 
ta jest stosowana w produktach podczas procesu produkcyjnego, aby zahamować rozwój drobnoustrojów, takich jak bakterie i pleśń, 
które mogą powodować plamy, nieprzyjemny zapach i pogorszenie jakości użytkowania produktu. Technologia  może Microban®
być zastosowana w szerokiej gamie materiałów: polimerów, tkanin, powłok, papieru i klejów. Marka  gwarantuje,                  Microban®
że produkty z zastosowaną ich technologią posiadają ciągłą, długotrwałą i skuteczną ochronę przeciwdrobnoustrojową, która zapewni 

najwyższy poziom ochrony przed szkodliwymi drobnoustrojami przez cały okres użytkowania produktu. Produkty  z zastosowaną 
technologią  są: • antybakteryjne (udowodniono, że zabijają 99,9% prawie wszystkich gatunków bakterii) • zapobiegają Microban®

przenoszeniu bakterii • nie są rakotwórcze • są niemutagenne i nie uczulają skóry. Są zatwierdzone przez:  FDA (Amerykańską Administrację ds. Żywności                  
i Leków), EPA (Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska), HSE (Brytyjski Zarząd ds. BHP).

•  zapewnia pełną obsługę gwarancyjną oraz pogwarancyjną oferowanych suszarek Merida
 Dysponujemy wszystkimi częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi • (filtry węglowe wstępnej filtracji, filtry HEPA

  ostatecznej filtracji, wkłady zapachowe zapewniające przyjemny zapach przy każdorazowym użyciu suszarki)
 Udzielamy rocznej gwarancji na wszystkie nasze suszarki z możliwością wydłużenia czasu gwarancji •
 Suszarki ewidencjonowane są w naszym systemie dla zapewnienia przejrzystości napraw i działań serwisowych •
 Dzięki naszej stronie  można sprawdzać historię napraw i terminy przeglądów suszarek • www.suszarki.pl
 Nasi Klienci otrzymują powiadomienie na wskazany adres e-mail z informacją o zbliżającym się przeglądzie suszarki •
 Regularne serwisowanie suszarek zgodnie z wyznaczonym harmonogramem zapewnia prawidłowe działanie naszych produktów •

  i zdecydowanie obniża koszty ich eksploatacji, chroniąc przed poważnymi usterkami wynikającymi z zaniedbań serwisowych
  

Suszarki, podobnie jak np. klimatyzatory czy drukarki, 
wymagają regularnego czyszczenia i serwisowania 
dla zapewnienia prawidłowej i ciągłej ich pracy.SERWIS
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW
ZASADY MONTAŻU 30 - 31
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Parametry techniczne:
zasilanie                                      220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna                         833 W
prędkość obrotowa silnika     21.000-30.000 obr/min                           
czas suszenia                              6-12 s
poziom hałasu                           66-71 dB
bryzgoszczelność                      IP22C
waga                                             3 kg

Elektryczna suszarka do rąk MERIDA ONE
EJA101
White/Black
panele przednie 
w kolorze 
białym i czarnym
w komplecie

Unikalną cechą suszarki do rąk MERIDA ONE jest możliwość wyboru trybu pracy silnika
oraz rodzaju nawiewu powietrza:
• suszarka działa, poprzez wybór pracy silnika, w dwóch trybach suszenia: 
   ECO    - ekonomiczny
   TURBO    - przyśpieszony
   wybór trybu pracy suszarki ma wpływ na zużycie energii elektrycznej, efektywny czas  
   suszenia rąk i poziom hałasu
• suszarka posiada w komplecie dwie dysze wylotowe powietrza: 
   BLADE   - wylot powietrza wąską szczeliną - działa jak nóż powietrzny, zdmuchując  
   wodę z rąk silnym strumieniem powietrza
   MULTIJET    - wylot powietrza otworami o opatentowanym kształcie, zapewniającymi  
   efektywne suszenie silnym strumieniem powietrza - redukującym poziom hałasu 
   przy zapewnieniu szybkiego suszenia rąk charakterystycznego dla suszarek TURBO!

wymiana filtra Hepa i żelu zapachowego

BLACK
S K Y
BLUE

DEEP
BLUE ATLANTIC

BLUE
PUMP
KIN

YELLOW PINK
TURQU
OISE

WHITE ALUMINIUM
SILVER

ALUMINIUM
MATE

CHAM
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RED

BORDEAUX
CHROME

dostępne dodatkowo w 14 niestandardowych wersjach kolorystycznych na zamówienie 

Suszarki do rąk
MERIDA ONE
w 16 kolorach

Aluminium Silver

Aluminium Mate

Champagne

Red F1

Cherry Red

Bordeaux

Sky Blue

Deep Blue

Atlantic Blue

Chrome

Pumpkin

Yellow

Pink

Turquoise

EJS101

ELS102

EJK101

EJR101

EJR102

EJR103

EJN101

EJN102

EJN103

EJS303

EJO101

EJY101

EJR104

EJZ101

  BLADE

 MULTIJET

Suszarka wyposażona w bardzo czuły 
laserowy czujnik ruchu 
wykrywający obiekty, 
a nie tylko ruch rąk w jego zasięgu

Opis

Pobór mocy
Prędkość wydmuchiwanego powietrza
Czas suszenia
Głośność
Ilość obrotów silnika na minutę

Tryb pracy TURBO
Typ dyszy
BLADE
833 W

362 km/h
6 - 8 s
71 dB

Typ dyszy
MULTIJET

828 W
452 km/h

8 -10 s
68 dB

30.000

Tryb pracy ECO
 

21.000

647 W
222 km/h

8 - 10 s
66 dB

Typ dyszy
BLADE

 

600 W
360 km/h
10 - 12 s

66 dB

Typ dyszy
MULTIJET

TURBO
suszenie bardzo silnym strumieniem powietrza

Wkład zapachowy CALVIN KLEIN
EAA003
Zapewnia przyjemny zapach 
przy każdorazowym 
użyciu suszarki 
 

Suszarka wyposażona jest (w komplecie) w filtr HEPA oraz żelowy wkład zapachowy   CALVIN KLEIN
- zapewnia to przyjemny zapach w pomieszczeniu przy każdorazowym użyciu suszarki 
Są to materiały eksploatacyjne podlegające regularnej wymianie: 
• filtr w zależności od częstotliwości użytkowania suszarki - od trzech do max. sześciu miesięcy
• wkład zapachowy - co trzy miesiące

EJA102
White/Black z lampą UVC i katalizatorem tytanowym 
panele przednie w kolorze białym i czarnym w komplecie
Zgodnie z testem przeprowadzonym według normy UNE-EN 14476 
zastosowana w suszarce MERIDA ONE lampa UVC oraz tytanowy 
katalizator skutecznie oczyszczają wydmuchiwane powietrze 
pod względem eliminacji/zniszczenia wirusów 
dostępna na zamówienie

EJS105
W obudowie ze stali matowej 
z powłoką AFP Anti-FingerPrint 
oraz powłoką antybakteryjną 
dostępna na zamówienie

Elektryczna suszarka do stóp 
MERIDA ONE
EJB601
White 
dostępna na zamówienie

opcjonalnie:
•  w obudowie ze stali matowej 
   z powłoką AFP oraz powłoką antybakteryjną

 •  z lampą UVC i katalizatorem tytanowym 

Filtr HEPA suszarki 
EAA002
Niezwykle skuteczny
eliminuje do 99% 
zanieczyszczeń 
takich jak: pył, pyłki

100% odpowiednia 
dla osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej 

• uruchamiana automatycznie laserowym czujnikiem ruchu
•  dysza wylotowa powietrza i kaseta filtra HEPA wykonane 
   w technologii  - uniemożliwiającej  Microban®
   rozwój bakterii i grzybów - patrz strona 3
• suszarka w standardzie wyposażona w komplecie 
   w dwa wymienne panele przednie w kolorze białym i czarnym
• dostępna dodatkowo w 14 niestandardowych wersjach 
   kolorystycznych (na zamówienie) oraz dodatkowym wyposażeniem
• obudowa w kolorze szarym wykonana z tworzywa ABS
   lub ze stali matowej z powłoką AFP (na zamówienie)
• wyjątkowo małe wymiary

Dzięki małym gabarytom, szybkiemu suszeniu, cichej pracy, 
wysokiej jakości komponentom oraz bardzo estetycznemu 
wyglądowi suszarka MERIDA ONE może być stosowana zarówno 
w miejscach o intensywnej  B  , średniej  C   i  niskiej  D   
intensywności użytkowania.

Możliwość personalizacji poprzez:  
• wybór koloru panelu przedniego - 16 kolorów
• wybór trybu pracy silnika    - ECO lub TURBO 
• wybór dyszy wylotowej powietrza - BLADE lub MULTIJET
• wybór dodatkowego wyposażenia - lampa UVC, katalizator tytanowy
   lub obudowa ze stali matowej z powłoką AFP  

wymienne dysze wylotowe powietrza
(w komplecie)
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Parametry techniczne:
zasilanie                                      220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna                        1760 W (2 silniki)
prędkość obrotowa silnika    30.000 obr/min
czas suszenia                              6-8 s
poziom hałasu                           70 dB
bryzgoszczelność                      IPX1
waga                                             9,15 kg

Suszarki Turbo kieszeniowe do rąk
MERIDA TRI-BLADE
w 16 kolorach

Elektryczna suszarka do rąk MERIDA TRI-BLADE

Aluminium Mate

Champagne

Red F1

Cherry Red

Bordeaux

Sky Blue

Deep Blue

Atlantic Blue

Chrome

Pumpkin

Yellow

Pink

Turquoise

EJS302

EJK301

EJR301

EJR302

EJR303

EJN301

EJN302

EJN303

EJS303

EJO301

EJY301

EJR304

EJZ301

1. panel LED
(opis na sąsiedniej stronie)
2. czujnik zbliżeniowy
3. wyloty powietrza
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EJB301 
Snow White

www. .com.plmerida

dostępne dodatkowo w 13 niestandardowych wersjach kolorystycznych na zamówienie 

czujnik zbliżeniowy
panel LEDEJC301 

Black
EJS301
Aluminium Silver
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TURBO
suszenie bardzo silnym strumieniem powietrza

Panel LED
Diody LED zamontowane na obudowie suszarki informują o gotowości 
urządzenia do pracy lub o możliwych problemach

•  dioda LED logo Merida na wyświetlaczu świeci bez okresowego przygasania 
    (tryb czasowy z włączonym licznikiem 90 dni do wymiany filtra HEPA) 
    - urządzenia gotowe do użycia
•  dioda LED logo Merida na wyświetlaczu świeci okresowo przygasając
    (tryb standardowy - z wyłączonym licznikiem dni do wymiany filtra HEPA) 
    - urządzenie gotowe do użycia

•  migające czerwone światło na wyświetlaczu oraz sygnał dźwiękowy
   co 3 sekundy informują o przepełnieniu zbiornika na wodę.
   Zignorowanie sygnałów dotyczących pełnego zbiornika z wodą
   spowoduje przepełnienie zbiornika i wyciek wody na podłogę
   odpływem przelewowym

•  migające czerwone światło na wyświetlaczu oraz sygnał dźwiękowy
   co 13 sekund informuje o konieczności wymiany filtra Hepa 
   - opcja sygnalizacji konieczności wymiany filtra dotyczy tylko pracy suszarki 
   w trybie czasowym z włączonym licznikiem dni. 
   Używanie zabrudzonych - niedrożnych filtrów zmniejsza efektywność 
   pracy suszarki poprzez ograniczony przepływ powietrza co może wydłużyć 
   czas suszenia rąk i doprowadzić do uszkodzenia silników suszarki

WORLD LEADER

4. przednia obudowa
5. wyjmowany od dołu zbiornik 
    na wodę/tacka ociekowa 

16�16�KKOOLLOORRÓÓWW16�KOLORÓW

•  uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
•  wyposażona w 2 silniki wysokoobrotowe 
•  obudowa z tworzywa ABS w kolorze białym, srebrnym lub czarnym
•  obudowa suszarki i zbiornik na wodę wykonane w technologii

 - uniemożliwiającej rozwój bakterii i grzybów -     Microban® patrz strona 3
•  woda odprowadzana jest do zbiornika
•  bardzo krótki czas suszenia (6 - 8 sekund)
• dostępna dodatkowo w 13 niestandardowych
  wersjach kolorystycznych (na zamówienie)

Suszarka ma opcjonalnie możliwość montowania 2 filtrów HEPA 
oraz żelowego wkładu zapachowego CALVIN KLEIN
(do nabycia osobno)  
- zapewnia to przyjemny zapach w pomieszczeniu przy 
   każdorazowym użyciu suszarki 
Są to materiały eksploatacyjne podlegające regularnej wymianie: 
• filtr w zależności od częstotliwości użytkowania suszarki 
   - nie rzadziej niż co trzy miesiące
• wkład zapachowy - co trzy miesiące

Wkład zapachowy CALVIN KLEIN
EAA003
Zapewnia przyjemny zapach przy 
każdorazowym użyciu suszarki 
 

Filtr HEPA suszarki 
EAA001
Niezwykle skuteczny
eliminuje do 99% 
zanieczyszczeń 
takich jak: pył, pyłki
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INTENSYWNA EKSPLOATACJA
lotniska
dworce
centra handlowe

ŚREDNIA EKSPLOATACJA
biurowce
banki
szkoły

NISKA EKSPLOATACJA
gabinety
kancelarie
pensjonaty i hotele
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Elektryczna suszarka do rąk TURBO JET

EIM130

EIP130

EIB130

• uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
• możliwość ustawienia poboru mocy poprzez 
   wyłączenie grzałki - oszczędność energii
• suszenie silnym strumieniem ogrzanego lub zimnego powietrza
• obudowa ze stali
• dostępna w trzech wariantach: biała, stal matowa, stal polerowana

  213mm  

  330mm  

  170mm  

TURBO
suszenie bardzo silnym strumieniem powietrza

TURBO
suszenie bardzo silnym strumieniem powietrza

EIM102

EIP102

EIB102 • uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
• możliwość ustawienia poboru mocy poprzez 
   wyłączenie grzałki - oszczędność energii
• suszenie bardzo silnym strumieniem ogrzanego 
   lub zimnego powietrza
• wylot powietrza podświetlony światłem diodowym
• obudowa ze stali
• dostępna w trzech wariantach: 
   biała, stal matowa, stal polerowana
• wyposażona w przewód zasilający z wtyczką

  320mm  

  170mm  

  290mm  

wylot powietrza w trakcie suszenia
podświetlony światłem diodowym

INTENSYWNA�EKSPLOATACJAB12 13

Elektryczna suszarka do rąk MACHFLOW

Parametry techniczne:
zasilanie                                      220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna                         550 W-1800 W
prędkość obrotowa silnika     22.000 obr/min                           
czas suszenia                              8-10 s
poziom hałasu                           70 dB
bryzgoszczelność                      IPX1
waga                                             4,6 kg

Parametry techniczne:
zasilanie                                      220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna                         420 W-1500 W
prędkość obrotowa silnika     19.000-230.000 obr/min                           
czas suszenia                              8-15 s
poziom hałasu                           67-74 dB
bryzgoszczelność                      IP23
waga                                             5,1 kg



10

Wkład zapachowy TAA101
Wkład o zapachu cytrusowym 
Zapewnia przyjemny zapach przy 
każdorazowym użyciu suszarki 
Szczelne opakowanie gwarantuje długi 
okres przydatności do użycia 

Suszarka posiada system podwójnej filtracji powietrza: 
• wstępną poprzez dolny filtr/pochłaniacz zapachów
• ostateczną dzięki górnemu filtrowi HEPA 
Dodatkowo posiada możliwość zastosowania wkładu zapachowego - cytrusowego - zapewnia to przyjemny 
zapach w pomieszczeniu przy każdorazowym użyciu suszarki
Są to materiały eksploatacyjne podlegające regularnej wymianie: 
• filtr w zależności od częstotliwości użytkowania suszarki - od trzech do max. sześciu miesięcy
• wkład zapachowy - co trzy miesiące

Elektryczna suszarka do rąk kieszeniowa ECO JET

Filtr węglowy suszarki XZA040
Filtr dolny wstępnej filtracji
ma dwuwarstwową budowę:
- antybakteryjna 
  (warstwa niebieska) 
- pochłaniająca brzydkie zapachy 
  (warstwa czarna - z węglem aktywnym)

Filtr HEPA suszarki XZA039
Filtr górny ostatecznej filtracji 
niezwykle skuteczny
eliminuje do 99% 
zanieczyszczeń 
takich jak: pył, pyłki

1. wyświetlacz LED
     opis na sąsiedniej stronie
2. czujnik
3. wylot powietrza
4. okienko boczne

. wyłącznik główny5

. wyłącznik grzałki6
7. zamek okienka bocznego

. oświetlenie diodami LED8
9. przednia obudowa

. wyjmowany zbiornik 10
       na wodę/tacka ociekowa
11. zamek zbiornika/tacki

 675mm 

 250mm 

 301mm 

A

B

C

A. Wskaźnik mocy 
   - gdy dioda świeci na pomarańczowo suszarka jest w trybie czuwania

. Wskaźnik pracy grzałki B
  - gdy dioda świeci na czerwono suszarka pracuje w trybie suszenia ciepłym powietrzem

. Wskaźnik czasu suszenia C
    • po uruchomieniu suszenia wszystkie diody świecą się na niebiesko 
    • co 2 sekundy para diod, z obu stron wskaźnika gaśnie 
    • po zgaśnięciu wszystkich niebieskich diod suszarka wyłącza się

1
wyświetlacz LED

1

TURBO
suszenie bardzo silnym strumieniem powietrza

EJB373
Obudowa z trwałego 
tworzywa ABS
panel przedni 
w kolorze białym

EJS373
Obudowa z trwałego 
tworzywa ABS
panel przedni 
w kolorze szarym

EJM373
Obudowa z trwałego 
tworzywa ABS
panel przedni 
w kolorze srebrzysto-szarym
ze stali nierdzewnej matowej

Nowoczesna suszarka kieszeniowa do rąk ECO-JET jest wyposażona w silnik bezszczotkowy. 
Zastosowanie silnika bezszczotkowego zapewnia cichszą pracę suszarki.

Ręce mogą być suszone silnym strumieniem ciepłego lub zimnego powietrza, suszarka posiada bowiem wyłącznik 
grzałki  (patrz rys. obok).  W trybie ECO, po wyłączeniu grzałki, pobór mocy spada o 50%  6
i wynosi 700 W (moc nominalna w trybie Standard wynosi 1400 W). 

Dodatkowo suszarka posiada również wyłącznik główny  (patrz rys. obok), który umożliwia wyłączenie suszarki  5
bez konieczności odłączania jej od zasilania. 
Standardowo suszarka wyposażona jest w przewód zasilający z wtyczką.

Suszarka uruchamiana jest automatycznie za pomocą czujnika zbliżeniowego, posiada LED-owy wskaźnik czasu suszenia 
i trybu pracy (ECO lub Standard). Podczas pracy komora suszenia oświetlana jest diodami LED  (patrz rys. obok). 8

Woda zdmuchiwana z rąk odprowadzana jest do specjalnego zbiornika  (patrz rys. obok), który znajduje się w dolnej części obudowy. 10
Zapobiega to  "rozchlapywaniu" wody wokół suszarki.  W dolnej części obudowy znajduje się również filtr antybakteryjny z warstwą 
pochłaniającą  zapachy. 
UWAGA! Zbiornik na wodę musi być bezwzględnie systematycznie opróżniany -  w przeciwnym razie grozi zalanie 
filtra i uszkodzenie silnika!

Obudowa suszarki wykonana jest z trwałego tworzywa ABS, które gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Diody LED (patrz rys. obok) zamontowane na obudowie suszarki informują 1 
o trybie pracy urządzenia

wyjmowany zbiornik 
na wodę/tacka ociekowa
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Parametry techniczne:
zasilanie                                      220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna                         700W-1400 W
prędkość obrotowa silnika     35.000 obr/min                           
czas suszenia                              5-10 s
poziom hałasu                           78 dB
bryzgoszczelność                      IP22
waga                                             8,6 kg
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Elektryczna suszarka do rąk szczelinowa MERIDA EXP’AIR

• uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
• obudowa z aluminium lakierowana proszkowo na biało 
   Na kolor szary lub czarny na zamówienie 
• obudowa suszarki i zbiornik na wodę z powłoką antybakteryjną 
• niezwykle odporna na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć
• wyposażona w dwa filtry miedziane 4
  (których nie trzeba wymieniać, należy je jedynie czyścić)
• woda odprowadzana jest do zbiornika na wodę/tacki ociekowej  2
• możliwość podłączenia suszarki bezpośrednio do kanalizacji
 • suszarka posiada certyfikat SE-96056 (dotyczący bryzgoszczelności - IP44), 
   co pozwala montować urządzenie bezpośrednio przy przyłączach wodnych!

430mm 

 343mm 

 232mm 

2
 

4
 

dostępne na zamówienie

EIB301 
Snow White

EIC301 
Black

EIS301
Aluminium Silver

Suszarka kieszeniowa MERIDA EXP'AIR jest produktem o innowacyjnej 
konstrukcji umożliwiającej komfortowe suszenie rąk zarówno osobom 
dorosłym jaki i dzieciom. 
Dzięki horyzontalnemu umieszczeniu otworu do suszenia rąk 
suszarka ma niewielkie rozmiary, co pozwala na zamontowanie jej 
np. pod blatem. 
Taki sposób suszenia rąk jest idealny dla osób niepełnosprawnych 
(szczególnie poruszających się na wózkach inwalidzkich). 
Kompaktowe rozmiary oraz duża trwałość podzespołów (silnik, wirnik) 
powodują, że jest to doskonały produkt do szkół, przedszkoli, 
zakładów pracy, szeroko pojętych gabinetów SPA i odnowy biologicznej, 
galerii handlowych, itp.

bardziej ekonomiczna
niż podobne modele

cichsza niż podobne
modele

100% odpowiednia 
dla osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej 
i dla małych dzieci

1. diody LED
. wyjmowany zbiornik na wodę/tacka ociekowa2

3. otwór odpływowy odprowadzający wodę do zbiornika
. kaseta na filtr4

(filtry znajdują się po obu stronach urządzenia)
5. aluminiowa obudowa suszarki

wyjmowana
kaseta na filtr
miedziany

filtr
miedziany

Ze względu na kompaktowe rozmiary zalecana wysokość  montażu od podłogi H
do dolnej krawędzi mocowania jest inna, niż w przypadku klasycznych suszarek kieszeniowych.

Suszarka musi być zainstalowana tak, aby wypełniała bezpieczne odległości oznaczone 
w bieżących standardach IEC.
W przypadku montażu więcej niż jednej suszarki, odległość między nimi nie powinna być mniejsza 
niż 60 cm.

Suszarka jest wyposażona w zabezpieczenie przed 
przegrzaniem. Silnik wyłącza się automatycznie na około  
60 sekund po około 5 minutach ciągłej pracy. Szybko 
migająca dioda sygnalizuje fakt automatycznego 
wyłączenia suszarki.

Diody LED zamontowane 
na obudowie suszarki informują 
o trybie pracy urządzenia

Parametry techniczne:
zasilanie                                      220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna                         800 W
prędkość obrotowa silnika     26.500 obr/min                           
czas suszenia                              10-15 s
poziom hałasu                           75 dB
bryzgoszczelność                      IP44
waga                                             7 kg

H

 • suszarka MERIDA EXP’AIR posiada certyfikat SE-96056 (dotyczący bryzgoszczelności - IP44), 
   co pozwala montować urządzenie bezpośrednio przy przyłączach wodnych!

TURBO
suszenie bardzo silnym strumieniem powietrza

Mężczyźni Kobiety Dzieci 11-17 lat Dzieci  3-10 lat Niepełnosprawni

H 65 cm H 65 cm H 55 cm H 65 cmH 75 cm



Zestaw do montażu 
suszarki w ścianie
MFKS - stal matowa
MFKC - stal polerowana

4
8
1
 m

m

340 mm

EIM120

EIP120

Elektryczna suszarka do rąk MERIDA MEDIFLOW

EIB120

• uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
• obudowa ze stali
• dostępna w trzech wariantach: 
   stal lakierowana na biało, stal matowa, stal polerowana
• możliwość montażu w ścianie 
   za pomocą specjalnego kołnierza mocującego

  275mm  

  325mm  

  170mm  

EIP188

Elektryczna suszarka do rąk SANIFLOW PLUS

• uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym lub przyciskiem
• ruchoma, chromowana dysza nawiewu powietrza umożliwia suszenie twarzy
• obudowa ze stali 
• dostępna w trzech wariantach: stal lakierowana na biało, stal matowa, stal polerowana

URUCHAMIANA AUTOMATYCZNIE CZUJNIKIEM ZBLIŻENIOWYM

EIM288EIB288

URUCHAMIANA PRZYCISKIEM

 250mm 

 214mm 

 276mm 

ŚREDNIA�EKSPLOATACJAC18 19

0ruchoma dysza 360

EIM188EIB188

Parametry techniczne:
zasilanie                                      220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna                         2250 W
prędkość obrotowa silnika     5.500 obr/min                           
czas suszenia                              30-35 s
poziom hałasu                           68 dB
bryzgoszczelność                      IP23
waga                                             5,9 kg

Parametry techniczne:
zasilanie                                      220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna                         2750 W
prędkość obrotowa silnika     4.500 obr/min                           
czas suszenia                              30-35 s
poziom hałasu                           65 dB
bryzgoszczelność                      IP23
waga                                             4,25 kg



• uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
• obudowa ze stali nierdzewnej matowej
• wyposażona w przewód zasilający z wtyczką

Elektryczna suszarka do rąk CUBEFLOW PLUS
EIM104

 265mm 

 240mm 

 140mm 

Elektryczna suszarka do rąk SMARTSTAR
EIM106 • uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym 

• wyposażona w silnik bezszczotkowy
• kompaktowe rozmiary
• wylot powietrza podświetlany niebieskim światłem LED
• obudowa ze stali nierdzewnej matowej
• wyposażona w przewód zasilający z wtyczką

 228mm 

 278mm 

 154mm 

wylot powietrza w trakcie suszenia podświetlony 
światłem diodowym

Najsmuklejsza suszarka!

Jedynie 10 cm głębokości!

Elektryczna suszarka do rąk SLIMSTAR
EIM105 • uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym

• możliwość ustawienia poboru mocy poprzez 
  wyłączenie grzałki - oszczędność energii
  (pobór mocy spada do 400 W)
• wyjątkowo małe rozmiary - można montować za lustrem
• obudowa ze stali nierdzewnej matowej
• wyposażona w przewód zasilający z wtyczką

 275mm 

 290mm 

 100mm !

–  

wylot powietrza w trakcie suszenia podświetlony 
światłem diodowym

Elektryczna suszarka do rąk STARFLOW PLUS

• uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym lub przyciskiem
• ruchoma, chromowana dysza nawiewu powietrza umożliwia suszenie twarzy
• obudowa ze stali
• dostępna w trzech wariantach: stal lakierowana na biało, stal matowa, stal polerowana
• wyposażona w przewód zasilający z wtyczką

EIM103 EIP103EIB103

URUCHAMIANA AUTOMATYCZNIE CZUJNIKIEM ZBLIŻENIOWYM

URUCHAMIANA PRZYCISKIEM

EIM203 EIP203EIB203

 240mm 

 200mm 

 268mm 
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Parametry techniczne:
zasilanie                                      220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna                         2500 W
prędkość obrotowa silnika     8.200 obr/min                           
czas suszenia                              30-35 s
poziom hałasu                           85 dB
bryzgoszczelność                      IPX1
waga                                             5,6/5,4 kg

Parametry techniczne:
zasilanie                                      220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna                         800 W
prędkość obrotowa silnika     18.000 obr/min                           
czas suszenia                              10-15 s
poziom hałasu                           85 dB
bryzgoszczelność                      IPX2
waga                                             3,3 kg

Parametry techniczne:
zasilanie                                      220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna                         2500 W
prędkość obrotowa silnika     8.200 obr/min                           
czas suszenia                              30-40 s
poziom hałasu                           75 dB
bryzgoszczelność                      IPX1
waga                                             5,1 kg

Parametry techniczne:
zasilanie                                      220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna                         400 W-950 W
prędkość obrotowa silnika     35.000 obr/min                           
czas suszenia                              30-40 s
poziom hałasu                           75 dB
bryzgoszczelność                      IPX3
waga                                             4,5 kg

Można montować 

za lustrem!

0ruchoma dysza 360



Elektryczna suszarka do rąk MERIDA PRIMA
EJB196

• uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
• wyposażona w silnik bezszczotkowy
• specjalna żaroodporna obudowa z melaminy 
• dostępna w kolorze białym

Elektryczna suszarka do rąk MERIDA JUNIOR PLUS
EJB108

  255mm  

  305mm  

  154mm  

• uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
• wyposażona w silnik bezszczotkowy
• obudowa z tworzywa ABS
• dostępna w kolorze białym

 253mm 

 302mm 

 153mm 

EIM199 EIP199
Elektryczna suszarka do rąk MERIDA OPTIMA
EIB199

• uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
• wyposażona w silnik bezszczotkowy
• obudowa ze stali
• dostępna w trzech wariantach: 
   stal lakierowana na biało, stal matowa, stal polerowana

  255mm  

  300mm  

  150mm  
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EJS102
Elektryczna suszarka do rąk MERIDA ECOFLOW PLUS
EJB102

Elektryczna suszarka do rąk MERIDA SMARTFLOW
EJB144

• uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
• wyjątkowo małe rozmiary
• obudowa z tworzywa ABS
• dostępna w kolorze białym

25
8 

m
m

145 mm138 mm

 225mm 

 285mm 

 165mm 

• uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
• możliwość ustawienia poboru mocy poprzez 
   wyłączenie grzałki - oszczędność energii
   (po wyłączeniu grzałki - praca w trybie EKO
   - pobór mocy to tylko 65 W!)
• wyposażona w silnik bezszczotkowy
• obudowa z tworzywa ABS
• dostępna w kolorze białym lub srebrnym
• wyjątkowo małe rozmiary
• wyłącznik grzałki  z tyłu obudowy łatwo dostępny także A
   po zamontowaniu suszarki 
• wyposażona w przewód zasilający z wtyczką

A

wyłącznik grzałki łatwo 
dostępny także 
po zamontowaniu suszarki

Parametry techniczne:
zasilanie                                      220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna                         1650 W
prędkość obrotowa silnika     2.800 obr/min                           
czas suszenia                              30-35 s
poziom hałasu                           57 dB
bryzgoszczelność                      IP23
waga                                             3,5 kg

Parametry techniczne:
zasilanie                                      220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna                         1650 W
prędkość obrotowa silnika     2.300 obr/min                           
czas suszenia                              40-45 s
poziom hałasu                           60 dB
bryzgoszczelność                      IPX1
waga                                             2,3 kg

Parametry techniczne:
zasilanie                                      220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna                         1100 W
prędkość obrotowa silnika     15.000 obr/min                           
czas suszenia                              40-45 s
poziom hałasu                           67 dB
bryzgoszczelność                      IPX3
waga                                             1,2 kg

Parametry techniczne:
zasilanie                                      220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna                         1640 W
prędkość obrotowa silnika     2.800 obr/min                           
czas suszenia                              40-45 s
poziom hałasu                           57 dB
bryzgoszczelność                      IP21
waga                                             3 kg

Parametry techniczne:
zasilanie                                      220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna                         1650 W
prędkość obrotowa silnika     2.800 obr/min                           
czas suszenia                              40-45 s
poziom hałasu                           57 dB
bryzgoszczelność                      IP21
waga                                             4,45 kg

A A
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Elektryczna suszarka do włosów MERIDA NEPTUNE - BASENOWA

• uruchomiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
• wyłącza się samoczynnie w przeciągu 5-6 sekund po odejściu od urządzenia
• wyposażona w wyłącznik zasilania (w górnym mocowaniu)
• wyposażona w silnik bezszczotkowy
• bardzo cicha
• suwnica (rura) pozwala na płynną zmianę wysokości suszarki w zakresie od 0 do 55 cm
• suszarka może być używana w środowisku basenowym (chlor)
• obudowa w kolorze białym wykonana z tworzywa ABS
• na zamówienie dostępne są również wersje w kolorze czarnym, czerwonym i niebieskim

  150mm  

 1141mm  

  411mm  

1. górne mocowanie z wyłącznikiem zasilania
2. dolne mocowanie
3. suszarka
4. wylot powietrza
5. wlot powietrza
6. uchwyt do przesuwania suszarki A
7. suwnica - rura
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Suszarka musi być zainstalowana tak, 
aby wypełniała bezpieczne odległości oznaczone 
w bieżących standardach IEC.

Mężczyźni Kobiety Dzieci 11-17 lat  Dzieci  3-10 lat Niepełnosprawni 
    

120 cm 110 cm
 

100-92 cm
 

91 cm
 

 
 
 

130-135 cm

Zalecana wysokość montażu od podłogi do dolnej krawędzi mocowania.

Suszarka wyposażona jest w wyłącznik zasilania urządzenia,             
po włączeniu którego czujnik podczerwieni wykrywa osobę         
pod wylotem powietrza i suszarka zaczyna suszyć. 

Po zakończeniu suszenia, suszarka po około 5-6 sekundach     
wyłączy się automatycznie. Jeśli czujnik podczerwieni nie 
wykrywa osoby pod suszarką należy ustawić jego czułość. 

Zaleca się aby po godzinach pracy 
(np. basenu, hali sportowej, itp.) wyłączyć zasilanie.

Nieużywaną suszarkę można obrócić na dowolny bok na 
suwnicy - rurze do „pozycji parkowania”, aby uniknąć 
niechcianego samoistnego uruchomienia i zaoszczędzić miejsce.

Suszarka wyposażona jest w uchwyt , A
dzięki któremu można przesunąć korpus 
suszarki po suwnicy - rurze w zakresie 
od 0 do 55 cm dostosowując 
wysokość położenia do użytkownika. A

EJB502 
White

EJC502 
Black

dostępne na zamówienie

EJR502
Red

EJN502
Blue

Łatwa w użyciu.
Regulowana wysokość 
i obrót o 180°

Cicha praca: 68 dB

Łatwa do czyszczenia

Parametry techniczne:
zasilanie                                      220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna                         2000 W
prędkość obrotowa silnika     2.650 obr/min                           
czas suszenia                              czasomierz 60 s
poziom hałasu                           68 dB
bryzgoszczelność                      IP23
waga                                             7,6 kg

A

1
6
0
0

1
0
0
0

1
3
0
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0
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1
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0
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3
0



Elektryczna suszarka do włosów - BASENOWA

URUCHAMIANA PRZYCISKIEM

• grubość obudowy żeliwnej - 6 mm
• grubość obudowy stalowej - 3 mm
• uruchamiana przyciskiem 
   (sterownik czasowy elektroniczno-mechaniczny)
• odporna na akty wandalizmu
• przeznaczona do pomieszczeń o wysokim natężeniu ruchu
• obudowa przymocowana do podstawy przy pomocy 2 odpornych 
   na akty wandalizmu śrub

EIB585
obudowa żeliwna o grubość 6 mm
pokryta białą glazurowaną porcelaną

EIM585
obudowa wykonana ze 
stali nierdzewnej matowej

EIP585
obudowa wykonana ze 
stali nierdzewnej polerowanej

 280mm 

 255mm 

 245mm 

Elektryczna suszarka do włosów - BASENOWA
EIM501

  335mm  

  240mm  

  200mm  

• włączana przyciskiem
• wyłącznik czasowy
• dysza metalowa obrotowa (360°) z rurą zakończona uchwytem wykonana
   z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
• obudowa ze stali matowej
• wyposażona w przewód zasilający z wtyczką

BASENOWEE28 29

  90mm  

  250mm  

  120mm  

  700mm  

Elektryczna suszarka do włosów - HOTELOWA
EJB403

• włączana i wyłączana automatycznie 
   po zdjęciu i odchyleniu / zawieszeniu węża
• obudowa z tworzywa sztucznego
• dostępna w kolorze białym
• wyposażona w przewód zasilający z wtyczką

• włączana i wyłączana automatycznie 
   po zdjęciu / zawieszeniu w uchwycie ściennym
• posiada przełącznik wyboru mocy i prędkości 
   wypływu powietrza będący również wyłącznikiem głównym
• obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze białym
• wyposażona w przewód zasilający z wtyczką

  176mm  

  105mm  

  85mm  

  95mm  

Elektryczna suszarka do włosów - HOTELOWA
EJB401

  185mm  

  210mm  

  91mm  

• suszarka wykonana z wysokiej jakości tworzywa ABS
• dwustopniowa regulacja nawiewu powietrza
• posiada gniazdko golarki 230V i wyłącznik główny 
   zlokalizowane w elemencie naściennym suszarki
• uruchamiana przyciskiem umieszczonym
   w uchwycie działa tylko wtedy, gdy przycisk ten jest
   przytrzymywany przez użytkownika
• wyposażona w przewód zasilający z wtyczką

Elektryczna suszarka do włosów - HOTELOWA
EJB402

HOTELOWEF

0ruchoma dysza 360

Parametry techniczne:
zasilanie                                      220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna                         2250 W
prędkość obrotowa silnika     5.500 obr/min                           
czasomierz                                  standard 60 s (opcjonalnie na zamówienie 36 s lub 90 s)
poziom hałasu                           70 dB
bryzgoszczelność                      IP23
waga                                             11,5/5,9 kg

Parametry techniczne:
zasilanie                                      220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna                         1000 W
prędkość obrotowa silnika     7.840 obr/min                           
czasomierz                                  30 s
poziom hałasu                           83 dB
bryzgoszczelność                      IPX1
waga                                             6,5 kg

Parametry techniczne:
zasilanie                                      220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna                         700 W
prędkość obrotowa silnika     12.000 obr/min                           
poziom hałasu                           75 dB
bryzgoszczelność                      IPX4
waga                                             1,2 kg

Parametry techniczne:
zasilanie                                      220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna                         1200 W
prędkość obrotowa silnika     12.000 obr/min                           
poziom hałasu                           72 dB
klasa ochronności                      II
waga                                             4,25 kg

Parametry techniczne:
zasilanie                                      220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna                         1200 W
prędkość obrotowa silnika     6.000 obr/min                           
poziom hałasu                           65 dB
bryzgoszczelność                      IPX1
waga                                             0,8 kg

NR 1
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UWAGA! Dla suszarki szczelinowej MERIDA EXP’AIR (patrz strona 16-17) ze względu na jej kompaktowe rozmiary 
zalecana wysokość  montażu od podłogi do dolnej krawędzi mocowania jest inna, niż w przypadku klasycznych suszarek kieszeniowych.H

 • suszarka MERIDA EXP’AIR posiada certyfikat SE-96056 (dotyczący bryzgoszczelności - IP44), 
   co pozwala montować urządzenie bezpośrednio przy przyłączach wodnych!

Minimalna odległość od przyłącza wodnego 100 cm.
W przypadku montażu więcej niż jednej suszarki, odległość między nimi powinna być nie mniejsza niż  60 cm.
Zalecana wysokość  montażu suszarek kieszeniowych od podłogi do dolnej krawędzi suszarki.H

Mężczyźni Kobiety Dzieci 11-17 lat Dzieci  3-10 lat Niepełnosprawni

H 30 cm H 25 cm H 15 cm H 10 cmH 35 cm

125 cm

100 cm

30 cm
100 cm

110 cm

Suszarka powinna być zamontowana 
na wysokości co najmniej 30 cm od półki, 
blatu czy innego elementu wyposażenia. 
Należy unikać sąsiedztwa powierzchni 
odbijającej promienie czujnika uruchomiającego
suszarkę w obszarze jego działania. 
Zalecane wysokości montażu przedstawiono 
na rysunku obok.

ZASADY�MONTAŻU�SUSZAREK

600-833

1760

21000-30000

30000

6 do 12

6 do 8

66 do 71

70

IP22C

IPX1

3

9,15

220-230 / 50-60

220-230 / 50-60

6-7

8-9

550-1800

420-1500

700-1400

800

22000

19000-30000

35000

26500

8 do 10

8 do 15

5 do 10

10 do 15

70

67 do 74

78

75

IPX1

IP23

IP22

IP44

4,6

5,1

8,6

7

220-230 / 50-60

220-230 / 50-60

220-230 / 50-60

220-230 / 50-60

12

13

14-15

16-17

Zasilanie 
(V / Hz)

Moc 
nominalna 

(W)

Silnik 
(obroty 
na min)

Czas 
suszenia 

(s)

Poziom 
hałasu 

(dB)
Izolacja Waga 

(kg)
Strona 

(nr)

2250

2250

2750

5500

5500

4500

30 do 35

30 do 35 (czasomierz 20 s)

30 do 35

68

68

65

IP23

IP23

IP23

5,9

5,9

4,25

220-230 / 50-60

220-230 / 50-60

220-230 / 50-60

18

18

19

2500

2500

800

2500

400-950

1650

1650

1640

1650

1100

8200

8200

18000

8200

35000

2800

2800

2800

2300

15000

30 do 35

30 do 35 (czasomierz 30 s)

10 do 15

30 do 40

30 do 40

40 do 45

40 do 45

40 do 45

40 do 45

40 do 45

85

85

85

75

75

57

57

57

60

67

IPX1

IPX1

IPX2

IPX1

IPX3

IP21

IP23

IP21

IPX1

IP23

5,6

5,4

3,3

5,1

4,5

4,45

3,5

3

2,3

1,2

220-230 / 50-60

220-230 / 50-60

220-230 / 50-60

220-230 / 50-60

220-230 / 50-60

220-230 / 50-60

220-230 / 50-60

220-230 / 50-60

220-230 / 50-60

220-230 / 50-60

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

1200

700

1200

6000

12000

12000

ND

ND

ND

65

75

72

IPX1

IPX4

Klasa ochronności 2

0,8

1,2

0,6

220-230 / 50-60

220-230 / 50-60

220-230 / 50-60

29

29

29

2000

2250

2250

1000

2650

5500

5500

7840

ND

standard 60 s (opcjonalnie na 
zamówienie 36 s lub 90 s

ND (czasomierz 30 s)

70

70

70

83

IP23

IP23

IP23

IPX1

7,6

11,5

5,9

6,5

220-230 / 50-60

220-230 / 50-60

220-230 / 50-60

220-230 / 50-60

26-27

28

28

28

standard 60 s (opcjonalnie na 
zamówienie 36 s lub 90 s

EJA101/EJA102/EJS105/EJB601

EJB301/EJS301/EJC301

EIB102/EIM102/EIP102

EIB130/EIM130/EIP130

EJB373/EJS373/EJM373

EIB301/EIS301/EIC301

SYMBOL

EIB188/EIM188/EIP188

EIB288/EIM288

EIB120/EIM120/EIP120

ŚREDNIA EKSPLOATACJA
biurowce
banki
szkoły

C
EIB103/EIM103/EIP103

EIB203/EIM203/EIP203

EIM106

EIM104

EIM105

EIB199/EIM199/EIP199

EJB196

EJB108

EJB102/EJS102

EJB144

NISKA EKSPLOATACJA
gabinety
kancelarie
pensjonaty i hotele

D

EJB402

EJB403

EJB401

HOTELOWEF

EJB502/EJC502/
EJR502/EJN502

EIB585

EIM585/EIP585

EIM501

BASENOWEE

INTENSYWNA EKSPLOATACJA
lotniska
dworce
centra handlowe

A

B

EKSPLOATACJA
z KOLOROWYM ŚWIATEM SUSZAREK

Mężczyźni Kobiety Dzieci 11-17 lat Dzieci  3-10 lat Niepełnosprawni

H 65 cm H 65 cm H 55 cm H 65 cmH 75 cm

31


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16

