Niszczarka nośników danych
HSM StoreEx HDS 150 i HDS 230
Bezpieczne i wydajne niszczenie dysków twardych
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oraz innych nośników danych
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Zachowaj ostrożność podczas utylizacji cyfrowych
nośników danych: dane mogą zostać skradzione!
Niezliczone ilości poufnych danych są przechowywane
na naszych dyskach twardych, pamięciach USB,
taśmach magnetycznych, płytach CD, DVD oraz Bluray, a także kart plastikowych.
Ale co się dzieje z nośnikami danych, gdy nie są
już dłużej potrzebne?
Wiele z nich jest utylizowane w nieostrożny sposób;
są sprzedawane na różnych wyprzedażach czy
aukcjach internetowych, a znajdujące się tam dane
są zazwyczaj usuwane w tradycyjny sposób, np.
poprzez skasowanie. To stanowi otwarte zaproszenie

Rozwiązanie:
niszczenie mechaniczne! Niszczarka dysków
twardych HSM Powerline HDS niszczy optyczne
i magnetyczne nośniki danych rozdrabniając je
na małe kawałki, uniemożliwiając odzyskanie
zapisanych tam danych.
Bezpiecznie i wydajnie, zgodnie ze sztuką
ochrony danych.

do nadużycia danych; usunięte dane w nieprawidłowy
sposób jest niezwykle łatwo przywrócić i odtworzyć.

Niszczenie dysków
twardych

Niszczenie płyt CD, DVD
i Blu-ray, kart
plastikowych

Niszczenie taśm
magnetycznych

Niszczenie pamięci USB

Doskonała obsługa serwisowa jest nieodłączną
częścią jakości HSM:
Doradztwo:

Jakość:

xx Specjaliści HSM zapewniają indywidualne

xx Urządzenia HSM odznaczają się jakością “Made in

konsultacje w siedzibie klienta, dostosowując
ofertę nawet dla niestandardowych rozwiązań czy
specjalistycznych projektów. Nasze rozwiązania
są szyte na miarę, by jak najtrafniej dopasować
urządzenia do potrzeb.
xx Zapewniamy doradztwo w zakresie ochrony danych
dla przedsiębiorstw prywatnych oraz instytucji 		
publicznych.

Germany”.
xx Udzielamy rocznej gwarancji na niszczarki dysków
twardych HSM Powerline HDS 150 oraz 230.
xx Niezawodność i solidność to cechy wyróżniające
urządzenia HSM, np. dzięki zastosowaniu specjalnie
hartowanych, niezniszczalnych wałków tnących z litej
stali.

xx Doradzamy w zakresie różnych form finansowania.

Serwis:

xx Regularnie przeprowadzamy analizę klienta w celu

xx Zapewniamy międzynarodowe wsparcie, sprawną

zidentyfikowania możliwości usprawnienia.

obsługę zgłoszeń serwisowych, w tym terminową
dostawę części zamiennych.
xx Posprzedażowa osługa serwisowa HSM, to regularne
przeglądy i naprawy, zapewniające niezawodność
działania i bezpieczeństwo.

Niszczarka dysków twardych HSM StoreEx HDS 150
Niszczarka dysków twardych HSM StoreEx HDS 150 niszczy
cyfrowe nośniki danych w bezpieczny i ekonomiczny
sposób – wszystko zgodne z procedurami ochrony danych.
Doskonała do niszczenia niedużych ilości cyfrowych
nośników danych w wielu lokalizacjach.
xx Przeznaczona do niszczenia dysków twardych i taśm
magnetycznych (DLT, Ultrium, LTO), nośników optycznych
(płyt CD/DVD, Blu-ray), kart plastikowych, pamięci USB,
nośników półprzewodnikowych, telefonów i palmtopów.
xx Mocny, energooszczędny silnik jest przystosowany do

jednostopniowa

ciągłej, cichej pracy.

H-3

xx Zamknięty, bezpośredni układ napędowy nie wymaga 		
częstych przeglądów i konserwacji.
xx Wygodna obsługa urządzenia dzięki optymalnym
wymiarom zewnętrznym.
xx Różne tryby niszczenia dla poszczególnych typów
niszczonych materiałów zapewniają maksymalną
wydajność.
xx Niewielka powierzchnia posadowienia, możliwość
łatwego przestawienia urządzenia dzięki kółkom.
xx Wysoka wydajność oraz energooszczędna praca ciągła 		
dzięki silnikom IE3 o wysokiej sprawności energetycznej 		
zgodnie z IEC 60034 30.

Hartowane indukcyjnie wałki tnące
z litej stali są bardzo wytrzymałe
i zapewniają długotrwałą
eksploatację urządzenia.

Inteligentne sterowanie:
Wielofunkcyjny przycisk sterowania
oraz wyświetlacz pozwalający na
wybór różnych trybów niszczenia.

Intuicyjna obsługa: ręczne
załadowanie poprzez szczelinę
podawczą; symbol na wyświetlaczu
pokazuje, gdy urządzenie jest gotowe
do zniszczenia kolejnego dysku.

Wyjmowany pojemnik na odpady
umożliwia bezproblemowe
opróżnianie.

Parametry techniczne

Numer

Rodzaj

Rozmiar

Wydajność

Stopień bezpieczeństwa

Napięcie/

produktu

urządzenia

ścinka

cięcia

wg DIN 66399

częstotliwość

1772111

jednostopniowy

40 mm

do 210 dysków
twardych na godzinę

T-1 / E-2 / H-3

230 V /
50 Hz

Wymiary (dł. x gł. x wys.): 1200 x 825 x 1300 mm. Kolor: jasnoszary / antracyt.

Wszystkie dane techniczne i miary podano w przybliżeniu. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Silnik

Niszczone

Waga

materiały
1,5 kW

667 kg

Niszczarka dysków twardych HSM StoreEx HDS 230
Bezpieczna, zgodna z zasadami ochrony danych i
ekonomiczna. Ta niszczarka rozdrabnia dyski twarde i
cyfrowe nośniki danych na bardzo małe elementy, dzięki
czemu późniejsze odtworzenie danych nie jest możliwe.
xx Przeznaczona do niszczenia dysków twardych i taśm
magnetycznych (DLT, Ultrium, LTO), nośników optycznych
(płyt CD/DVD, Blu-ray), kart plastikowych, pamięci USB,
nośników półprzewodnikowych, telefonów i palmtopów.
xx Odprowadzanie materiału po zniszczeniu za pomocą
przenośnika taśmowego, z możliwością stosowania

dwustopniowa

pojemników na odpady we wszystkich typowych

H-5

rozmiarach.
xx Wygodna obsługa za pomocą wielofunkcyjnego panelu
informacyjno-obsługowego, z funkcją automatycznego
zatrzymywania i wycofania w przypadku blokady.
xx Wysoka wydajność oraz energooszczędna praca ciągła
dzięki silnikom IE3 o wysokiej sprawności energetycznej
zgodnie z IEC 60034 30.
xx Niszczarka wyposażona w dwa zespoły tnące (opcja
dwustopniowa), co zapewnia skuteczne niszczenie

jednostopniowa

nośników danych (stopień bezpieczeństwa H-5).
xx Możliwość przestawiania urządzenia dzięki kółkom.

Hartowane indukcyjnie wałki tnące
z litej stali są bardzo wytrzymałe,
rozdrabniają każdy rodzaj materiału i
zapewniają długotrwałą eksploatację
urządzenia.

H-4

Wyjątkowo łatwa w użyciu:
Wielofunkcyjny przycisk sterowania,
za pomocą którego można wybrać
pracę ciągłą lub wycofanie materiału.

Niszczony materiał jest
odprowadzany na zewnątrz za
pomocą przenośnika taśmowego.

Praktyczny blat do przechowywania
nośników danych przeznaczonych do
niszczenia.

Numer

Rodzaj

Rozmiar

Wydajność

Stopień bezpieczeństwa

Napięcie/

produktu

urządzenia

ścinka

cięcia

wg DIN 66399

częstotliwość

Silnik

Niszczone

1778114

jednostopniowy

20 x 40-50 mm
(<1000 mm2)

do 360 dysków
twardych na godzinę

O-1 / T-2 / E-2 / H-4

400 V/50Hz

3,2

1021 kg

1777114

dwustopniowy

11,5 x 26 mm
(299 mm2)

do 200 dysków
twardych na godzinę

O-3 / T-3 / E-2 / H-5

400 V/50Hz

7,0

1260 kg

Wymiary (dł. x gł. x wys.): system jednostopniowy 1040 x 2858 x 1696 mm; system dwustopniowy 1040 x 3098 x 1696 mm. Kolor: jasnoszary / antracyt.

Wszystkie dane techniczne i miary podano w przybliżeniu. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Waga

materiały

Stopnie zniszczenia nośników danych cyfrowych
uzyskane w HSM StoreEx HDS:

Rozdrobnione dyski twarde
Rozmiar ścinka: 40 mm.
Stopień bezpieczeństwa: H-3

Rozdrobnione dyski twarde
Rozmiar ścinka: 20 x 40 - 50 (<1000 m2).
Stopień bezpieczeństwa: H-4

Rozdrobnione dyski twarde
Rozmiar ścinka: 11,5 x 26 mm (<299 mm2).
Stopień bezpieczeństwa: H-5

Rozdrobnione płyty CD, DVD i Blu-ray.
Rozmiar ścinka: 20 x 40 - 50 mm
(<1000 mm2).

Rozdrobnione taśmy magnetyczne, karty
plastikowe. Rozmiar ścinka: 20 x 40 - 50 mm
(<1000 mm2).

Rozdrobnione pamięci USB.
Rozmiar ścinka: 20x40-50 (1000 m²)

Co się dzieje z wycofywanymi z użytku dyskami
twardymi?

Sytuacja, w której każdy
odnosi korzyści!
Pan Tomek zrobił wszystko
jak należy: profesjonalnie
zadbał o ochronę danych,
dyski twarde są niszczone
(i to z zyskiem), a do
tego, zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju,
cenny produkt jest
poddawany recyklingowi!
Powstałe ścinki mają swoją
wartość.
Pan Tomek wie teraz, że dane
są bezpiecznie zniszczone,
a do tego nie martwi się
o utylizację odpadów:
rozdrobnione dyski twarde
można poddać recyklingowi.
Za materiał ze zniszczonych
nośników można uzyskać
spore korzyści finansowe.

Co się dzieje z wycofywanymi z
użytku dyskami twardymi?
Pan Tomek pracuje w dziale
informatycznym dużej firmy. Co miesiąc
trafiają do niego wycofane z użytku
komputery. Co się później dzieje z
dyskami twardymi? Niebezpieczeństwo:
możliwość utraty lub kradzieży danych!

Rozdrabnianie to
rozwiązanie!
Pan Tomek dowiaduje się o
najnowszej metodzie utylizacji:
niszczarce dysków twardych
HSM. Gwarantuje to bezpieczne
niszczenie i uzyskanie cennego
produktu, który można poddać
recyclingowi.

Łatwo, szybko i czysto.
The Niszczarka nośników
danych HSM StoreEx HDS jest
nadzwyczaj łatwa i bezpieczna.
HDS może rozdrabniać
wycofane z użytku dyski twarde,
nośniki magnetyczne i optyczne
w niezwykle wydajny sposób.

Firma HSM
Niszczenie i belowanie.

Od 1971 roku, HSM podąża jedną spójną strategią – trwałego przywiązania do jakości
„Made in Germany”. Wysoka jakość produktów oraz serwisu stała się kluczem do
sukcesu w dwóch obszarach – techniki biurowej oraz technologii ochrony środowiska.
Jako specjaliści w rozwiązaniach do niszczenia danych a także technologii służących
optymalizacji łańcuchów logistycznych i recyklingu, HSM jest dziś jednym ze
światowych liderów.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
Centrala firmy
Salon ekspozycyjny
Serwis centralny
Magazyn centralny
HSM Polska Sp. z o. o.
ul. Emaliowa 28
02 - 295 Warszawa
Tel. + 48 / 22-862 23 69/70
Fax + 48 / 22-862 23 68
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu
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