
VORT SUPER DRY (UV)

Secadores de mãos perfeitos
que vai querer ter
no seu espaço comercial.

A SECAGEM DAS MÃOS 
TAMBÉM PODE SER 
UMA EXPERIÊNCIA!

As exigências de higiene no espaço público são, 
compreensivelmente, cada vez mais rigorosas.
Foi com esse foco que a Vortice pensou nos seca-
dores de mãos com lâminas de ar: os mais rápidos e 
higiénicos do mercado.
Em 10 segundos, graças a um potente duplo fluxo de 
ar, os seus clientes terão as mãos secas, sem afec-
tar o ambiente do seu espaço com salpicos ou lixo.
Seja tentado por este aproximar à perfeição.

CARATERÍSTICAS 
PRINCIPAIS:
• Muito rápido: em apenas 10 segundos, 
     graças à dupla lâmina de ar
• Liga e desliga com entrada  
     e saída das mãos
• Baixa manutenção garantida 
     por um motor EC
• Combinação de alta performance 
     com baixo consumo
• Design ergonómico
• Segurança do utilizador: activação 
     por movimento
• Ar quente: opcional conforme 
     temperatura do ar
• Proteção anti-vandalismo: desliga após 
     25 segundos de utilização em contínuo
• Opção com lâmpada UV: combate 
     os germes no depósito de água

SECA 
EM 10 SEG. 

& COMBATE 
OS GERMES
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Dados técnicos
e de utilização

CARATERÍSTICAS 
TÉCNICAS:
• 4 modelos: acabamento branco ou prata;  
    com ou sem radiação UV
• Estrutura compacta moldada em ABS  
    auto-extinguível
• Circuito electrónico protegido
• Luzes indicadoras de funcionamento integradas
• Equipado com motor sem escovas EC 
    com proteção contra sobrecarga térmica 
    e eixo com rolamentos de esferas
• Segurança incorporada no circuito electrónico 
    protege contra: superaquecimento, sobrecarga 
    e curto-circuitos
• Acessórios fornecidos: depósito de água 
    e filtro de ar
• Temperatura máxima: 40ºC
• Prova de água: IPX4
• Isolamento: I
• Estrutura em aço para fixação à parede
• Filtro HEPA

UTILIZAÇÕES:
• Especialmente indicado para locais de alto-tráfego: 
    casas de banho em centros comerciais 
    ou estações de serviço; hotéis; restaurantes; 
    ginásios; etc.
• Fácil e prático: coloque as mãos na abertura 
    e elas serão secas em ambos os lados ao mesmo 
    tempo, por potentes jatos de ar que formam 
    uma cortina contínua.
• Paragem automática assim que se retiram 
    as mãos.
• Mãos inseridas e retiradas facilmente graças 
    à forma ergonómica.
• Painel de comandos e estado 
     de utilização integrados.
• Display com contagem decrescente 
    para a secagem.
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Etichetta Energetica NO
Size A (mm) 278
Size B (mm) 705
Size C (mm) 215
Size D (mm) 300
Size E (mm) 638

Etichetta Energetica NO
Size A (mm) 270
Size B (mm) 685
Size C (mm) 218
Size D (mm) 300
Size E (mm) 623

Frequency (Hz) 50/60
Insulation Class I°
IP X4
Motor Power (W) 750
Operating Temperature (°C)  40

Absorbed Current max (A) 8,7
Frequency (Hz) 50/60
Insulation Class I°
IP X4
Motor Power (W) 750

Voltage (V) 220-240
Weight (Kg) 11
Power setting 1 (W) 1650
Power setting 2 (W) 2050
Sound pressure level Lp [dB (A)] 1m 76

Operating Temperature (°C) 40
Voltage (V) 220-240
Weight (Kg) 11
Power setting 1 (W) 1650
Power setting 2 (W) 2050
Sound pressure level Lp [dB (A)] 1m 76
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