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Mitsubishi Electric LES означава
обединени експертни познания
за съвместен успех:
изслушваме и разбираме.
Разработваме интелигентни
продукти. Предоставяме
компетентни консултантски
услуги. Разпознаваме
тенденциите. Оформяме
бъдещето. Превръщаме
знанията в решения.

Knowledge at work.
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Устойчивото решение

По-хигиенично и по-ефикасно:
така се сушат ръце в днешно време!
Сухи ръце за секунди
На места, където много хора мият ръцете си, обикно
вените текстилни ролки и хартиени кърпи за ръце бързо
бързо свършват. Значително по-добра алтернатива е Jet
Towel на Mitsubishi Electric. Той изпълнява по иновативен
начин най-строгите изисквания за хигиена, комфорт и
устойчивост, особено в обекти с висока посещаемост.
Оригиналът
Основният модел на Jet Towel беше разработен още през
1993 г. – именно от Mitsubishi Electric. От самото начало
той продължава да се усъвършенства непрекъснато. В
днешно време Jet Towel налага стандарти, впечатлявайки
с добре обмислено във всяко отношение цялостно
функциониране.
Подходящото решение за всички ситуации
Jet Towel се предлага в три варианта: подходящи за
всякакви потребности и места на експлоатация: Jet Towel
Slim може да се монтира на стена или опора. Освен
това за специални приложения е наличен компактният
Jet Towel Smart с изчистен дизайн за стенен монтаж.

Jet Towel Slim в бяло

Jet Towel Slim в тъмносиво

Jet Towel Slim в сребристо

Jet Towel Smart в бяло

Jet Towel Smart в сребристо
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Лесно като с кърпа –
но много по-добро
Jet Towel изсушава щателно ръцете за секунди – използвайки само концентриран
въздушен поток. Това предоставя многобройни предимства, както на експлоатиращия,
така и на потребителите:
Икономичен

1

Разходите за Jet Towel са само нищожна част от
разходите за хартиени кърпи и текстилни ролки.
Следователно приложението му си струва, дори при
сравнително малък брой приложения дневно. Примерна
калкулация ще намерите на срещуположната страница.

Хигиеничен и удобен

2

Не само почистването, но и използването на Jet Towel
е удобно: той се обслужва интуитивно, изсушава
безконтактно ръцете, има антибактериално покритие
и осигурява атрактивна, чиста заобикаляща среда.

Лесен за почистване и поддръжка
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Почистването на Jet Towel е лесно. Неговият въздушен
филтър се почиства бързо, а колекторът се изпразва
само с няколко движения. Това изисква значително помалко усилия, отколкото зареждането с кърпи за ръце
или смяната на текстилни ролки, и спестява ценно време
на домоуправителите и почистващия персонал.

Устойчив

4

Jet Towel надеждно изсушава ръцете. Не е необходимо
допълнително подсушаване, отпадъците от хартиени
кърпи за ръце и свързаните с тях разходи отпадат
изцяло. Това щади природни ресурси и изпълнява найвисоките изисквания за устойчиво икономическо
управление.

Изсушителят за ръце Jet Towel е сертифициран според найстрогите изисквания от NSF – независима, международно
призната организация за стандартизация в областта на
общественото здраве и безопасността (NSF/ANSI 169).
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Обзор на предимствата

Вашите разходи също
намаляват
С Jet Towel реализирате икономии без компромиси по отношение на комфорта и
хигиената. Разходите за електроенергия при всяка употреба представляват нищожна
част от тези за хартиени или текстилни кърпи. Следователно Вашето ценово
преимущество расте с всяка употреба на Jet Towel.
Примерна калкулация
Модел
Jet Towel Slim JT-SB216JSH *

Разходи за електроенергия
25 евроцента/kWh

Честота на приложение
силна (400 употреби/ден)

Време за изсушаване
Режим High: 11 секунди

Дни на експлоатация
30 дни/месец

Jet Towel Slim
JT-SB216JSH *

Конвенционален
сешоар за ръце

Хартиени кърпи за
ръце

Месечни
експлоатационни
разходи
€ 13,60

Месечни
експлоатационни
разходи
€ 27,93

Месечни
експлоатационни
разходи
€ 240,00

Годишни експлоатационни
разходи
€ 163,23

Годишни експлоатационни
разходи
€ 335,16

Годишни експлоатационни
разходи
€ 2.880,00

Консумация на ток
54,41 kWh/месец
652,92 kWh/година

Потребление на
електроенергия**
111,72 kWh/месец
1.340,60 kWh/година

Разходи за хартия
0,01/лист
2 листа за всяка
употреба

** Енергийно потребление: 2500 W,
време за изсушаване: 25 секунди

* със затопляне на въздушния поток

При Jet Towel отпадат също разходни компоненти, като
разноски за доставка на хартиени кърпи или ролки,
съответно складово помещение, както и разходи за
труд по зареждането на диспенсъри за хартия и
предаването за отпадъци.
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Jet Towel Slim: свеж полъх за
всяко санитарно помещение
Едновременно рентабилен, хигиеничен и ергономичен. Във всяко отношение Jet Towel Slim
представлява добре обмислено, иновативно решение за сушене на ръце на най-високо
ниво. Той гарантира трайна чистота на санитарните помещения и е особено подходящ за
употреба в луксозни условия, благодарение на висококачествения си външен вид.
Идеална ергономия
Зоната за сушене разполага с големи отвори от двете
страни. Така ръцете могат да се вкарат под удобен ъгъл
отстрани в зоната за сушене. При изваждането ръцете
се изсушават изцяло.

Лесно почистване
Откритите страни позволяват бързо и лесно почистване.
Зоната за оттичане е проектирана изцяло без фуги, за да
се предотврати събирането на замърсявания. Улеят за
вода няма нужда от каквито и да било маркучи, затова
той може да бъде избърсан изцяло чрез лесно
демонтиране на страничния капак.

Стъпка по стъпка към сухи ръце

Хигиенична конструкция
Повърхностите имат антибактериално покритие.
Освен това целият корпус може да се почиства със
съдържащи алкохол дезинфектанти. В допълнение
наблегнахме специално на подаването на чист въздух:
смукателният отвор е позициониран така, че във
въздушния канал не могат да попадат капеща вода и
въздух от зоната в непосредствена близост до ръцете.

1

През страничните отвори

2

вкарайте ръце в зоната за сушене и

3

ги изтеглете бавно и

4

нагоре.

Повторете стъпките 1 – 4 до достигане на желаната
5 	
степен на изсушаване.

1
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Jet Towel Slim

Безконтактна експлоатация старт-стоп
Посредством сензори в горната и долната част на
зоната за сушене Jet Towel се включва, респ. изключва
автоматично при вкарване и изваждане на ръцете.
Разположението на сензорите позволява надеждно
разпознаване също на ръцете на деца и други хора, които
не могат да посегнат навътре в уреда.
Високоефективен и бърз
Благодарение на иновативни, вълнообразни въздушни
джет дюзи, Jet Towel генерира въздушен поток с особено
слабо завихряне. Той има превъзходно, концентрирано
изсушаващо действие и намалява образуването на шум.
Изключително дълъг експлоатационен срок
За разлика от други електрически изсушители за ръце
Jet Towel е оборудван с безчетково задвижване с
постоянен ток, проектирано за изключително дълъг
експлоатационен живот. То осигурява ефикасна
експлоатация без износване в продължение на дълги
години.

Jet Towel Slim в бяло

Jet Towel Slim в тъмносиво

Jet Towel Slim в сребристо
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Jet Towel Smart:
моделът с компактен дизайн
Jet Towel Smart демонстрира предимствата си с пълна сила навсякъде, където са
необходими естетика, комфорт и хигиена при сушенето на ръце в малко пространство. Тъй
като работи без събирателен съд за пръскаща вода, той е особено подходящ за обекти с
висока посещаемост и редовно почистване, като заведения за бързо хранене, халета на
изложения или спортни съоръжения. Изключително компактният уред за монтаж на стена
предоставя всички предимства на Jet Towel – „опакован“ в корпус, който се вписва
хармонично във всякаква среда.
Основополагащ дизайн
Със своя модерен, минималистичен външен вид Jet Towel
Smart се интегрира идеално във всеки архитектурен стил.
При това компактните размери позволяват експлоатация
също в зони с малко пространство. Скосените повърхности
предотвратяват използване на Jet Towel Smart като
поставка. Така той запазва добрия си външен вид при
ежедневната употреба.
Дълготраен и стабилен
При разработката на Jet Towel Smart фокусът беше
насочен към дългия експлоатационен срок: надеждният
двигател е проектиран за дългогодишна експлоатация.

Стабилният капак от метал и напълно скритите
превключватели го предпазват допълнително срещу
вандализъм.
С оглед на почистването и хигиената
Всички повърхности на Jet Towel Smart имат цялостно
антибактериално покритие, с цел трайна и надеждна
хигиена и могат да се почистват също със съдържащи
алкохол средства. Филтърът се сменя бързо и лесно, а
почистване на филтъра е възможно без демонтаж на
уреда.
Повишена съзнателност по отношение на разходите с
Jet Towel Smart Lite
Особено икономична алтернатива представлява Jet Towel
Smart Lite. Той не затопля въздушния поток, следователно
консумира по-малко електроенергия и понижава
значително разходите за потребление при всяка
употреба. Освен това той е по-изгоден, благодарение на
капака от удароустойчива пластмаса.

Jet Towel Smart серийно в сребристо и бяло
(Jet Towel Smart Lite се предлага серийно в бяло)

08
10

Jet Towel Smart

Възможност за поръчка в персонализирани цветове
на корпуса
Както Jet Towel Smart, така и Jet Towel Smart Lite, могат да
се индивидуализират с цвят на корпуса по Ваш избор и с
Вашето лого. Това разкрива допълнителни възможности
за оформление на помещението, които се вписват
безупречно в претенциозни интериорни концепции.

Моля обърнете внимание, че за персонализирането е
налице минимално изкупно количество. За
допълнителни данни, моля обърнете се към
дистрибутора на Mitsubishi Electric или директно към
Mitsubishi Electric.

Безбройни възможности за персонализирано оформление
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Убедително по-добър:
Jet Towel в действие
Безконтактните високоскоростни сешоари за ръце печелят все повече привърженици.
Ако търсите изцяло съгласувана концепция, заложете на Jet Towel от Mitsubishi Electric.
С различните си силни страни Jet Towel Slim и Smart будят възхищение в многобройни
области на приложение:

Обществени санитарни помещения

Санитарни помещения в хотели и ресторанти
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Области на приложение

Санитарни помещения в училища и университети

Санитарни помещения в офис сгради и институции

Санитарни помещения в търговски центрове

Санитарни помещения в стадиони и места за прояви
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Във всяко отношение в добра позиция
Перспективно мислене: освен представените решения, нашата продуктова линия предлага
широка гама високоефективни системи.

// Серия M
Привлекателните на външен вид климатизатори от
серия М охлаждат или отопляват помещения с малки
до средни размери, при особено ниско потребление
на енергия.

// Mr. Slim
Серията Mr. Slim е идеална за продължителна
експлоатация в средно големи помещения.

// City Multi (Hybrid) VRF
Серията City Multi е оптимално пригодена за
големи и комплексни сгради, изискващи индивиду
ални решения за климатизация.

// Управления
Mitsubishi Electric предлага подходящо за всяка цел на приложение
управление с локални и централни дистанционни управления,
за малки и големи инсталации, за частни потребители и професионални
управления на сгради.
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Продуктов асортимент

// Chiller / IT Cooling
Със системите Climaveneta – марка на групата Mitsubishi Electric –
предлагаме широка гама хладилна техника, както и персонализирани
и високоспециализирани решения за разнообразни изисквания по
отношение на хладилната и климатичната техника.
Системите RC – още една марка на групата Mitsubishi Electric –
предлагат високоефективни и мащабируеми решения за охлаждане и
климатизация на малки, средно големи и големи изчислителни
центрове.

// Lossnay
Вентилационните системи Lossnay вкарват външния
въздух в помещенията, като филтриран, чист входящ
въздух, без образуване на течение. Те отвеждат
използвания въздух навън и го оползотворяват за
рекуперация на топлина. Така системите осигуряват
постоянно кондициониране на въздуха, почти без
топлинни загуби.

// Термопомпи Ecodan
Термопомпите Ecodan представляват оптималното решение за екологично и ефикасно
отопление. Благодарение на най-модерна инверторна технология, те използват енергия
от околния въздух, за да предоставят надеждно максимален комфорт по отношение на
отоплението и производството на битова гореща вода, според потребностите.
Термопомпите Ecodan са подходящи за ново строителство и модернизация на
отоплителни инсталации, а за високи топлинни мощности системата може просто да се
реализира каскадно.

// Изсушител за въздух в помещения
Изсушителят за въздух на Mitsubishi Electric е изключително подходящ за
поддържане в сухо състояние на помещения с висока влажност на въздуха.
Той е идеален също за ускоряване изсушаването на простряно пране.
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Mitsubishi Electric е на
Ваше разположение
на място
Oфиси ClimaCom
София 1517, бул. Владимир Вазов 52
e-mail: sofia@climacom.com
тел.: +359 2 943 11 34; 35; 36
Варна 9000, ул. Д-р Любен Попов 4
e-mail: varna@climacom.com
тел.: +359 52 33 59 01
Бургас 8001, ул. Одрин 38
e-mail: burgas@climacom.com
тел.: +359 886 597 597
Пловдів 4000, бул. Дунав 5,
Бизнес център “Royal City”
e-mail: plovdiv@climacom.com
тел.: +359 32 66 01 57

Нашите климатични инсталации и термопомпи съдържат флуорирани парникови газове R410A, R132a, R32.
Допълнителна информация ще намерите в съответното ръководство за потребителя.
Без гаранция за всички данни и фигури. Не всички продукти са налични във всички страни.
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