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VÝROBKY PRE HYGIENU 

EASY DRY AUTO 

SUŠIČE RÚK A VLASOV 

 Výrobky pre hygienu vhodné     
na používanie v domácnostiach, 
ale aj v komerčných priestoroch 
ako napr. hotely, ubytovne            
a  šatne športových zariadení.  

 Sušič rúk a vlasov EASY DRY AU-

TO - model s automatickou aktivá-
ciou. 

 Obsahuje infračervený senzor rea-

gujúci na prítomnosť hlavy alebo 
rúk  vo vzdialenosti 0 - 35cm (podľa 
nastavenia). 

 Sušič je vybavený tepelnou poist-

kou a resetovateľnou tepelnou 
ochranou pri prehriatí na špirále.  

 Predný panel je vyrobený z anti-UV 

ABS umelej hmoty s uzamykateľ-
ným krytom.  

 Sacia a výfuková mriežka je vyrobe-

ná z termoplastu (živica). 
 

 Zadný montážny panel je vyrobený 

zo samozhášavého plastu.  

 Inteligentná funkcia - možnosť 

vzdialiť sa od zariadenia na dobu    
5 až 15 sekúnd bez vypnutia zaria-
denia. 

 Dodávka obsahuje sadu špeciál-

nych skrutiek pre namontovanie    
na stenu, montážny kľúč pre otvore-
nie krytu a namontovanie zariade-
nia na stenu. 

 Automatické vypnutie zariadenia pri 

nepretržitej prevádzke (viac ako 10 
minút) z dôvodu zablokovania sen-
zora. 

 Krytie IPX4 (ochrana proti striekajú-

cej vode). 

 Zariadenie nemusí byť uzemnené, 

má dvojitú izoláciu. 

Technické parametre 

 Kód     
El. napájanie 

V~50 Hz  
El. príkon  

[W]  

El. príkon 
motora  

[W]  

Prúd 
[A]  

Vzduchový výkon Hlučnosť 
Lp 

[dB]    

Krytie  
IP 

Cena bez 
DPH 
EUR  

Cena bez 
DPH 
CZK 

Hmotnosť 
[kg]  

[m3/h]  [l/s]  

EASY DRY AUTO  70904 220-240 1800 70/85 8,0 135 37,5 61 X4 151,80€ 4170,00Kč  3,2 

Obrázky zariadenia  Rozmery (mm) 

 A B C D 

EASY DRY AUTO 346 265 133 155 

KTL-V-VPH-EASY_DRY_AUTO-0416-01-SK 

Ventilátor sušičov má indukčný motor s tepelnou poistkou a bezpečnostným termostatom, ktorý odpája zariadenie pri pre-
hriatí.   

Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšobňou, čo potvrdzuje štítok kvality a osvedčenie IMQ. Výrobok  
je vyrobený s nasledujúcimi štandardami: sušiče rúk a vlasov - CEI EN 60335-2-23/1997. 
Podlieha norme 2012/19/EU-WEEE. 
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