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T-C BL HEPA
HYGIËNISCH.
DUURZAAM.
EFFICIËNT.

T-C BL HEPA

T-C BL HEPA

HETE LUCHT
HANDDROGER

HYGIËNISCH.

T-C BL HEPA

Viervoudig hygiënisch – met vier
topkenmerken voor maximale
hygiëne!

De nieuwe T-C BL HEPA zet maatstaven op het gebied van hygiëne.
Met vier componenten in het apparaat worden niet alleen de handen
snel gedroogd, maar wordt tegelijkertijd de lucht bevrijd van ziektekiemen en virussen - voor de meest gezonde manier om handen te
drogen.

Filterdeksel
Bovenste filterhuis

HEPA filter
Het HEPA filter verwijdert 99,988% van stof, pollen, schimmels,
bacteriën en virussen uit de aangezogen lucht.
Als het filter vervangen moet worden, knippert het LED lampje aan
de voorkant van de handdroger. Deze functie is uniek op de markt en
garandeert een permanent hygiënische werking.

3 filterlagen
ION PURE technologie
ION PURE technologie is een speciale antimicrobiële oppervlaktecoating.
De antimicrobiële eigenschappen van de zilver- en koperionen in de
coating vormen een beschermende laag op het oppervlak van de TC BL
HEPA, waardoor de groei van bacteriën, schimmels en virussen voorkomen
worden.

De belangrijkste voordelen:

3

UVC straling

3 jaar garantie

Ultra hygiënisch

Borstelloze motor

Ultra efficiënt

Duurzaam

HEPA filter

Stille werking

Plug & play

12 sec. droogtijd

UVC straling heeft zijn doeltreffendheid op lange termijn bewezen tegen
ziektekiemen en virussen. Bij de TC BL HEPA wordt de aangezogen lucht
langs een UVC lichtbron geleid. De UVC stralen met een golflengte van
254 nm vernietigen het DNA/RNA van virussen, bacteriën en micro-organismen en maken ze onschadelijk. De handen komen op geen enkel
moment in contact met de UVC stralen.

Plasmagenerator

Voordelen in detail
Plug & Play: de installatie van de TC BL HEPA kan niet eenvoudiger.
Montageplaat erop schroeven, de handdroger op de plaat schuiven,
inpluggen en klaar!
ECO luchtsterilisator: de luchtsterilisator zorgt voor permanent schone
lucht. Voor het duurzaamheidsaspect, is dit: afwisselend een uur in werking
en een uur in slaapstand.

Stille werking: met slechts 68 dB is de TC BL HEPA ook ideaal voor
geluidsgevoelige ruimtes zoals kantoren, scholen en ziekenhuizen.
Borstelloze motor: hierdoor is de handdroger bijzonder duurzaam
en onderhoudsarm.
Schakelbare verwarming: de handdroger kan naar wens met warme
of koude lucht worden bediend.

De plasmagenerator produceert negatieve ionen. Deze neutraliseren ziektekiemen, bacteriën en virussen in de lucht door de lucht te combineren
met de positief geladen verontreinigende stoffen. Zo heeft de plasmagenerator een antibacteriële, antivirale en geneutraliseerde werking.

Filterhuis met filterdetectie

T-C BL HEPA

T-C BL HEPA

DUURZAAM.
De TC BL HEPA is niet alleen de
moeite waard voor uw gezondheid,
maar ook voor het milieu & uw
portemonnee!
Lage impact op het milieu
Dankzij een borstel loze motor, met een minimale looptijd van 5000 uur, is
deze handdroger bijzonder duurzaam.
De CO2 uitstoot van de handdroger is met minder dan één gram per
gebruik zeer laag. De CO2 uitstoot van papieren doekjes voor het drogen
van handen is daarentegen 4,5 gram per gebruik.
Bovendien verspilt u bij het gebruik van een handdroger geen papier en
hoeft dit ook niet bijgevuld óf te worden geleegd.
Dit betekent dat handdrogen met de TC BL HEPA niet alleen hygiënischer,
maar ook duurzamer is dan handdrogen met papier.

EFFICIËNT.
Laag energieverbruik zonder concessies te doen aan de prestaties!
De beste kosten en prestaties
Het lage energieverbruik van de TC BL HEPA bespaart geld en ontziet het milieu.
Tegelijkertijd scoort de handdroger met een topvermogen van 320 Watt.
Dankzij de inschakelbare verwarming kan het droogproces nog aangenamer worden
gemaakt voor een effectievere en verwarmende handdroging.
Als je de TC BL HEPA vergelijkt met de papieren handdoek qua kostenefficiëntie, is
er een duidelijke winnaar. Er zijn jaarlijkse energiekosten van ongeveer € 14,00 voor
de handdroger. Bij dezelfde gebruiksintensiteit kosten papieren doekjes ongeveer
€ 562,00. Dit komt overeen met een besparing van 97,5% met een handdroger.
Bij deze besparing zijn de aanschafkosten van het apparaat binnen 6-8 maanden
opgeslagen.
Met de ECO luchtsterilisatorfunctie kan in één uur 12 m3 lucht worden gecirculeerd
en gereinigd. Het toestel heeft slechts 8,6 Watt nodig. Over het jaar gerekend kost dit
minder dan € 20,00 per jaar – een lage prijs voor de gezondheid. Overigens heeft de
luchtzuiveringsmodus geen invloed op de levensduur van de TC BL HEPA.

Economische efficiëntiecalculator
Bereken nu hoeveel u kunt besparen door over te stappen op onze
handdroger in vergelijking met papieren doekjes.
Voer eenvoudig het aantal apparaten, de gebruiksfrequentie en de
bijbehorende kostenfactoren in – onze
rentabiliteitscalculator berekent uw
voordeel.

Bereken nu onder:
www.starmix.de/de/wirtschaftlichkeit
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T-C BL HEPA
The most hygienic hand dryer in
facts and figures
Artikelnummer

105000

Apparaat		
Aan/uit schakelaar

Contactloos

Materiaal behuizing

ABS, brandveilig 94VO

Filter

HEPA (H13)

Aansluiting

Vaste aansluiting

UVC lamp

Plasma lonen generator

Filterwissel indicator

LED licht

Thermische zekering

Ja

Geïntegreerde montageplaat

Ja met Plug & Play

Gelijk met de muur

Ja

Technische gegevens

toepassingsgebieden

IPX3

Totaal nominaal vermogen (Watt)

720

Spanning

220-240 Volt - 50/60Hz

Verwarmingsvermogen (Watt)

400

Motorvermogen (Watt)

320

Motortoerental (u/min)

30.000

Luchtsnelheid (km/u)

345

Luchtstroom (l/s)

23,3

Geluidsdrukniveau db(A)

67 - 72

Relatieve droogtijd (sec.)

12

Looptijd (sec.) maximaal

50

Graad van bescherming

IPX3

Beschermingsklasse

I

Gewicht (kg)

2,6

Afmetingen BxDxH (mm)

271 x 145 x 323

DESINFECTIE.

I artikelnummer : 103075

artikelnummer :103259

Niet alleen de TC BL HEPA zorgt
voor hygiënische handen, maar
ook de design desinfectiemiddel
dispenser van Starmix.

Te gebruiken als
tafel- en
stamodel

Hygiëne ontmoet Design
Met de PureDiCo DSH S in Moonshine Champagne en Deep Vulcan
Black wordt desinfectie naar een nieuw niveau getild. De dispenser
past elegant in zijn omgeving, of het nu een kantoor, verkoopruimte
of een sanitaire ruimte is. Met de unieke aloë-hyluron desinfecterende
gel worden de handen niet alleen betrouwbaar bevrijd van ziektekiemen en virussen, maar tegelijkertijd rijkelijk verzorgd.

Equi Nederland BV
www.starmix.nl
info@equibv.nl
0344-611155

Flyer T-C BL
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