EBA 0101 - Hard Disk skartovač
Speciální skartovač hard disků velikosti 2,5" a nebo 3,5".

Technická specifikace:
Napájení

230 V / 50 Hz

Příkon

640 W

Rozměry

850 x 495 x 470 mm (v x š x h)

Hmotnost

63 kg

Charakteristika produktu
EBA 0101 HDP je výkonné zařízení sloužící k fyzickému ničení pevných disků.
Ke znehodnocení disku dochází jeho kompletním provrtáním, čímž se data, uložená na disku,
stávají nedostup-nými. Provrtáním disku dochází jak k poškození mechanických částí disku tak
i základní desky. Tento způsob znehodnocení pevného disku odpovídá stupni bezpečnosti H3
dle normy DIN 66399. Skartovač EBA 0101 HDP je vhodný ničení pevných disků 3.5“ nebo
2.5“. Nastavitelná podávací šachta je vyrobena z vysoce kvalitní oceli, k jednoduchému
nastavení požadovaného rozměru podávací šachty (3.5“ nebo 2.5“) je určena praktická
posuvná páčka. Podávací šachta je dále vybavena průhlednou bezpečnostní záklopkou, která je
vyrobena z nerozbitného plastu. Samotná raznice je vyrobena z tvrzené, poniklované oceli.
Podávací šachta je v průběhu skartace osvětlena integrovanými LED diodami. Po dokončení
skartace je možné jednoduše otevřít dno podávací šachty a znehodnocený disk nechat
vypadnout do praktického plastového koše umístěného uvnitř skříňky skartovače. Vysoce
kvalitní dřevěná skříňka skartovače s odolným kováním a pojezdovými kolečky. Pro zlepšení
komfortu obsluhy je skartovač vybaven balíčkem bezpečnostních a ochranných funkcí SPS:
- bezpečnostní, elektronicky kontrolovaná, sklápěcí bezpečnostní klapka podávací šachty, vícefunkční přepínač "EASY-SWITCH" s přehledným menu a barevnou světelnou signalizací
provozu, - automatický zpětný chod při ucpání, - automatický STOP po dokončení skartace, sensor pro automatické odstavení skartovače po naplnění odpadního koše, - elektronická
kontrola uzavření dvířek skříňky skartovače, - tichý a výkonný, jednofázový motor určený
pro nepřetržitou skartace, - robustní dvojitý pohon s plně uzavřenou skříní převodového
mechanismu.

Formát skartovaných disků:

3.5“ nebo 2.5“

Doba skartovacího cyklu:

cca 15 s

stupeň bezpečnosti:

H3 dle normy DIN 66399

EBA 0101 - Hard Disk skartovač
Prvky výbavy stroje:

FORMÁT DISKŮ KE SKARTACI
Vhodný k ničení pevných disků 3.5“ nebo 2.5“

PODÁVACÍ ŠACHTA
Mechanickým jezdcem snadno nastavitelná
(3.5“ nebo 2.5“) podávací šachta z vysoce
kvalitní oceli.

EASY-SWITCH
Vícefunkční přepínač "EASY-SWITCH" s přehledným
menu a světelnou signalizací provozu.

PROVRTÁNÍ DISKU
Provrtáním disku dochází jak k poškození
mechanických částí disku tak i základní desky.

V přiložených technických datech je změna vyhrazena, zpracováno 09/2016.

