
EBA 0103 SCD

Technická specifikace:

Napájení 230 V / 50 Hz 

Příkon     1600 W

Výkonný skartovač s vysokou mírou bezpečnosti 
pro čipové karty, magnetické karty a optické média.

Charakteristika produktu
Speciální skartovač pro skartaci datových nosičů (čipových a magnetických karet, CD a 
DVD) s požadavkem vysokého stupně utajení. Částice po skartování jsou menší než 10 
mm2. Řez na částice velikosti 2,2 x 4 mm, vysoká provozní rychlost a výkon až 2500 
disků (CD/DVD za hodinu). Automatická olejovací jednotka zajišťuje dlouhodobý 
bezproblémový chod. Vstupní otvor pro disky o průměru do 12 cm. Výkonný motor 1,6 
kWh pro nepřetržitý provoz. Pro zlepšení komfortu a bezpečnosti obsluhy je skartovač 
vybaven balíčkem bezpečnostních a ochranných funkcí SPS:
- patentované bezpečnostní a ochranné funkce: elektronicky řízená jistící klapka v místě 
vstupu, automatický zpětný chod při ucpání a následné vypnutí, automatické vypnutí po 
naplnění odpadní nádoby, elektronická kontrola uzavření dvířek podstavy, 
dvoustupňové jištění motoru
- úsporný režim "ZERO ENERGY" (úplné vypnutí odběru el. energie po 30 min ve stavu 
Stand-by)
- vícefunkční přepínač "EASY-SWITCH" s přehledným menu a barevnou světelnou 
signalizací provozu 
- "ECC" - elektronický světelný ukazatel aktuálního zatížení při skartaci
- automatická start/stop funkce pomocí fotobuňky
- nože z tvrzené speciální oceli 
- výkonný motor 1600 W
- kvalitní dřevěná skříňka (objem 105L) s odolným kováním a kolečky pro pojezd
- vyrobeno v Německu

Rozměry   1020 x 548 x 590 mm (v x š x h)

Hmotnost  105 kg

Typ řezu:   2,2 x 4 mm  

Stupeň utajení dle NBÚ:   T-6, E-5, O-5 

Stupeň utajení dle DIN66399: P1

T - klasifikace: informace na magnetických nosičích údajů / nosiče: diskety, doklady totožnoti, kreditní karty, pásky 
E - klasifikace: informace na elektronických nosičích / nosiče: USB, čipové karty, pevné disky SSD, mobilní telefony 
O - klasifikace: informace na optických nosičích / nosiče: CD, DVD



EBA 0103 SCD
Prvky výbavy stroje:

V přiložených technických datech je změna vyhrazena, zpracováno 11/2018.

ELEKTRONICKÉ VSTŘIKOVÁNÍ OLEJE 
Automatické vstřikování oleje na skartovací válce 
zaručuje stálý, vysoký skartovací výkon.

ECC – ELECTRONICKÁ KONTROLA KAPACITY 
Elektronický světelný ukazatel  aktuálního zatížení 
při skartaci.

BEZPEČNOSTNÍ KLAPKA               
Elektronicky řízená bezpečnostní klapka jako 
součást SPS (bezpečnostní ochranný systém).

KŘÍŽOVÝ ŘEZ 2,2 x 4 mm
Vysoce kvalitní nože z tvrzené speciální oceli. CD 
nebo DVD rozřežou na 1200 částí.

CD / DVD / BLU-RAY
Spolehlivě, bezpečně a rychle zničí optické nosiče 
dat o průměru až 12 cm.




