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KKOOLLOO
RROOWWYY
ŚŚWWIIAATT
SSUUSSZZAA
RREEKK

KOLO
ROWY
ŚWIAT
SUSZA
REK

27
7 

m
m

177 mm
164 mm

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
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dostępne dodatkowo w 14 niestandardowych wersjach kolorystycznych na zamówienie 
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Suszarka wyposażona w bardzo czuły 
laserowy czujnik ruchu 
wykrywający obiekty, 
a nie tylko ruch rąk w jego zasięgu

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

BlackWhite

Suszarki do rąk
MERIDA ONE
w 16 kolorach

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

  BLADE

 MULTIJET

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

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

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 

wymienne dysze wylotowe powietrza
(w komplecie)

TURBO
suszenie bardzo silnym strumieniem powietrza

Suszarki do rąk
MERIDA ONE
w 16 kolorach

• uruchamiana automatycznie laserowym czujnikiem ruchu
•  dysza wylotowa powietrza i kaseta filtra HEPA wykonane 
   w technologii  - uniemożliwiającej  Microban®
   rozwój bakterii i grzybów - patrz strona wewnątrz
• 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, średniej i niskiej 
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  



www. .com.plmerida

czujnik zbliżeniowy panel LED

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

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

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

Przedstawione w katalogu - KOLOROWY ŚWIAT SUSZAREK suszarki MERIDA ONE I MERIDA TRI BLADE  to seria 
wyjątkowej urody i jakości suszarek dostępna aż w 16 kolorach. Jako jedyne posiadają uznany na całym świecie certyfikat 
Microban® International, Ltd. o którym więcej poniżej. 
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, średniej i niskiej 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.

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

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

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 rączniki 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.

UNIWERSALNY
wykonany w technologii

 - uniemożliwiającej rozwój bakterii i grzybów.Microban®

MERIDA Sp. z o.o.
53-015 Wrocław, Karkonoska 59

tel. 71 33 97 888
e-mail: sekretariat@merida.com.pl

www.merida.com.pl

 www.suszarki.pl 

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
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Red F1
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1. panel LED
(opis na sąsiedniej stronie)
2. czujnik zbliżeniowy
3. wyloty powietrza
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dostępne dodatkowo w 13 niestandardowych wersjach kolorystycznych na zamówienie 

Elektryczna suszarka do rąk MERIDA TRI-BLADE
EJB301 
Snow White

EJC301 
Black

EJS301
Aluminium Silver

WORLD LEADER

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

•  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 obok
•  woda odprowadzana jest do zbiornika
•  bardzo krótki czas suszenia (6 - 8 sekund)
• dostępna dodatkowo w 13 niestandardowych
  wersjach kolorystycznych (na zamówienie)
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