
VANDUO MEDŽIAI ENERGIJA ATLIEKOS

UL Environment paskelbė pirmąsias pasaulines rankų džiovintuvų gaminių kategorijų taisykles (PGR), kuriose buvo aprašytos pramonės konsensuso bandymų procedūros, skirtos kiekybiškai įvertinti 
poveikį aplinkai ir veiksmingumą. Trečiųjų šalių atlikti bandymai pagal šias gaires dokumentuoja gaminio poveikį aplinkai per visą jo gyvavimo ciklą. Šis poveikis išsamiai aprašytas sertifikuotose, 

rankšluosčių dozatorių ir jų priežiūros. Palyginti su popieriniais rankšluosčiais, mūsų didelio greičio, energiją taupantys rankų džiovintuvai sutaupo vidutiniškai 95 %.

Užpildykite žemiau esančią informaciją ir vadovaukitės instrukcijomis, kad apskaičiuotumėte sutaupytas lėšas ir investicijų grąžą įdiegus Excel Dryer rankų džiovintuvus.

EXCEL DRYER

Tvarkymo išlaidos

12. JŪSŲ METINIAI SUTAUPYMAI (6 punktas minus 11 punktas)

2021

APSKAIČIUOKITE SAVO IŠLAIDAS IR APLINKOSAUGĄ

WWW.EXCELDRYER.LT/CALCULATOR

IŠLAIDŲ TAUPYMO IR INVESTICIJŲ GRĄŽOS SKAIČIUOKLĖ

6. VISO POPIERINIŲ RANKŠLUOSČIŲ NAUDOJIMO IŠLAIDOS PER METUS

Kiekvieno džiovintuvo kaina

5. Bendros popierinių rankšluosčių išlaidos per metus

3. Rankšluosčių skaičius  pakuotėje

IŠLAIDOS POPIERINIAMS RANKŠLUOSČIAMS

INVESTICIJOS GRĄŽOS LAIKAS MĖNESIAIS (13 elementas, padalintas iš 12 x 12 mėnesių)

tarptautiniu mastu pripažintose aplinkosaugos produktų deklaracijose (EPD). EPD leidžia specifikatoriams ir pirkėjams atlikti tikrus palyginimus ir  rinktis aiškų produktą.
 „Excel Dryer“ yra pirmasis gamintojas, gavęs sertifikuotus EPD.

1. Kasmet sunaudojamų popierinių rankšluosčių pakuočių skaičius

4. Jūsų kWh norma (paprastai 0,131 EUR už kWh)

RANKŲ DŽIOVINTUVO IŠLAIDOS

Nupirktų rankų džiovintuvų skaičius (*Žr. pastabą žemiau)

13. Bendra pirkimo kaina, be PVM

(7 elementas padalintas iš 2,5 rankšluosčio vienam džiovinimui)

XLERATOReco

PASTABA: Daugeliui atvejų pakanka vieno džiovintuvo  dviems praustuvams. Jei patalpos naudojimo intenstyvumas neįprastai didelis, rekomenduojame po vieną džiovintuvą kiekvienam praustuvui mažose patalpose,
po du džiovintuvus trims praustuvams didesnėse patalpose.

7. Kasmet naudojamų popierinių rankšluosčių skaičius

8. Rankų džiovinimo kartų skaičius per metus

9. Rankų džiovintuvo naudojimo valandos Įprastas džiovintuvas

Įprastas džiovintuvas

2. Popierinių rankšluosčių pakuotės kaina, be PVM (Įtraukti pristatymo ir kitus galimus mokesčius; paprastai 15,00–25,00 EUR už pakuotę)

10. Elektros energijos kaina per valandą

PAŽYMĖKITE ŠĮ LANGELĮ, KAD AUTOMATIŠKAI APSKAIČIUOTI TVARKYMO IŠLAIDAS

11. VISO METINĖS RANKŲ DŽIOVINTUVO IŠLAIDOS

Montavimo kaina (įprastai 50-100 EUR už džiovintuvą)

XLERATOR

Visa „Excel Dryer“ produktų linija –  XLERATOR®, XLERATOReco® ir ThinAir® Rankų džiovintuvai gali padėti patalpų administratoriams sutaupyti tūkstančius eurų kasmet, nes nebereikia popierinių

XLERATOR

*

APSKAIČIUOKITE SAVO INVESTICIJOS GRĄŽĄ

info@exceldryer.lt
www.exceldryer.lt
+370 678 38090

UAB NISMEKA - OFICIALUS
EXCEL DRYER ATSTOVAS LIETUVOJE

(8 elementas padalytas iš 120 rankų džiovinimo ciklų per valandą įprastiniams;naudokite 450 rankų džiovinimo
ciklų per valandą XLERATOR, 360 rankų džiovinimo ciklų per valandą, XLERATOReco ir 257 rankų džiovinimo ciklų
per valandą, jei naudojate ThinAir).

(padauginus iš kWh normos – naudokite 2,2 kW įprastinei, 1,7 kW XLERATOR, 0,5 kW XLERATOReco ir 0,9 kW ThinAir)

 (9 eilutė padauginta iš 10 eilutės)

rankšluosčių surinkimo ir išmetimo išlaidas.)

APSKAIČIUOKITE SAVO TAUPYMO % (12 punktas padalytas iš 6 punkto)

(50 % visų popierinių rankšluosčių išlaidų – apima pirkimo užsakymų sudarymo, rankšluosčių dėklų įgyjimo, laikymo, aptarnavimo, panaudotų

Thin Air

XLERATOReco Thin Air

PVM mokėtojo kodas: LT100013711710

Įm. kodas: 305672211

(pakuočių skaičius padaugintas iš bendro lapų skaičiaus vienoje pakuotėje)

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
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