Niszczarka nośników danych
HSM StoreEx
Bezpieczne i wydajne niszczenie dysków twardych
oraz innych nośników danych.

www.hsm.eu

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 Blu-ray, a także kartach plastikowych.
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 do nadużyć; usunięte dane w nieprawidłowy sposób jest niezwykle łatwo przywrócić i odtworzyć.
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Dyski twarde

Rozwiązanie: mechaniczne zniszczenie!
Do niszczenia dysków zgodnie z wymogami ochrony danych należy użyć niszczarki nośników
danych, która umożliwia bezpieczne niszczenie zgodnie z normą ISO/IEC 21964 (DIN 66399).
Im wyższe wymogi dla ochrony danych, tj. im bardziej wrażliwe są dane, tym wyższa
powinna być klasa ochrony niszczarki.
Niszczarka dysków twardych HSM Powerline HDS niszczy optyczne i magnetyczne
nośniki danych rozdrabniając je na małe kawałki, uniemożliwiając odzyskanie
zapisanych tam danych.
Nawet zdecentralizowane niszczenie dużych ilości różnego rodzaju nośników danych
można zrobić łatwo i wygodnie – bezpiecznie, ekonomicznie i zgodnie z wymogami ochrony
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indukcyjnie wałki tnące z litej
stali gwarantują długotrwałą
eksploatację!
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Niszczarki cyfrowych nośników danych HSM StoreEx:
do bezpiecznego niszczenia cyfrowych nośników danych.
Wybierz
niszczarkę
cyfrowych
nośników
danych

Wybierz poziom
bezpieczeństwa
Stopień bezpieczeństwa
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

HSM StoreEx HDS 150

HSM StoreEx HDS 230
jednostopniowy

HSM StoreEx HDS 230
dwustopniowy

Niszczy cyfrowe nośniki
danych bezpiecznie, ekono
micznie i zgodnie z przepisami
o ochronie danych.

Bezpowrotnie niszczy nośniki
cyfrowe na małe kawałki.

Bezpowrotnie niszczy duże
ilości nośników cyfrowych
na drobne kawałki.

Degree of security

O-2
O-1
T-3
T-2
E-2
H-5
H-4
H-3 security cut

Dużo bezpieczniejszy niż standard: HSM StoreEx HDS 150
bezpiecznie i niezawodnie niszczy nośniki danych w stopniu bezpieczeństwa „H-3 security cut”. Urządzenie tnie standardowy dysk
twardy 3,5 cala na co najmniej trzy części. Uzyskany stopień bezpieczeństwa „H-3 security cut” jest o wiele wyższy, niż stopień „H-3”
wg normy DIN/ISO/IEC uzyskiwany przez inne konwencjonalne
metody, w których nośnik ulega jedynie częściowej deformacji.

H-3
wymagania normy
dla stopnia wg
DIN/ISO/IEC

H-3 security cut
rezultat niszczenia
w HSM StoreEx
HDS 150

zdeformowany nośnik
danych

nośnik
danych
pocięty i
zdeformowany



HSM produkuje niszczarki
cyfrowych nosników HSM
StoreEx w Niemczech.
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HSM StoreEx HDS 150
Niszczarka nośników danych HSM StoreEx HDS 150 niszczy cyfrowe nośniki
danych w bezpieczny i ekonomiczny sposób – wszystko zgodne z procedurami
ochrony danych.
Zalety:
x HSM StoreEx HDS 150 bezpiecznie i niezawodnie niszczy nośniki danych
w stopniu bezpieczeństwa „H-3 security cut”.
x Funkcja automatycznego wycofania pozwala uniknąć zacięcia materiału.
x Zamknięty bezpośredni układ napędowy nie wymaga częstych przeglądów
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i konserwacji.
x Możliwość przemieszczania na kółkach z hamulcem.
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1

Praca w trybie ciągłym przy niskim
poziomie hałasu
To mocne urządzenie zapewnia doskonałą
wydajność niszczenia w trybie pracy
ciągłej emitując przy tym mało hałasu.
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Wygodna obsługa przez trwały panel
membranowy
Wybór odpowiedniego trybu niszczenia
zawsze zapewnia maksymalną wydajność
dla danego rodzaju materiału.
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Podawanie nośników danych w sposób ciągły
Duży wyświetlacz sygnalizacyjny LED
umieszczony na wygodnej wysokości
roboczej umożliwia płynne podawanie
nośników danych w sposób ciągły.

Model

HSM StoreEx HDS 150

Numer produktu

1772111

Typ cięcia / Rozmiar cięcia w mm

paski / 40

Rodzaj urządzenia

jednostopniowy

Stopień bezpieczeństwa
ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

H-3 / T-1 / E-2

Niszczone materiały
Wymiar otworu załadowczego (szer. x gł. x wys.) w mm

165 x 290 x 60

Wydajność cięcia w szt./h

1200 dysków 2.5“; 210 dysków 3.5“
(1 dysk na cykl);
4200 płyt CD/DVD; 280 taśm magnetycznych

Pobór energii w kW

1,5

Napięcie / Częstotliwość

220-240 V / 50/60 Hz

Waga urządzenia w kg

534

Pojemność kosza w l

40

Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm

1200 x 815 x 1325
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HSM StoreEx HDS 230

z wysuwanym pojemnikiem na odpady

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.
Zalety:
x Wyjmowany pojemnik na odpady umożliwia bezproblemowe opróżnianie.
x Funkcja automatycznego wycofania pozwala uniknąć zacięcia materiału.
x Zamknięty bezpośredni układ napędowy nie wymaga częstych przeglądów

1

i konserwacji.

2

x Bezpieczne użytkowanie dzięki wyłącznikowi awaryjnemu.
x Mała powierzchnia posadowienia dzięki kompaktowym wymiarom.
x Szafa sterownicza jest łatwo dostępna od frontu urządzenia.
x Możliwość przemieszczania na kółkach z hamulcem.
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Wygodna obsługa przez trwały panel
membranowy
Wybór odpowiedniego trybu niszczenia
zawsze zapewnia maksymalną wydajność
dla danego rodzaju materiału.
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Podawanie nośników danych w sposób ciągły
Duży wyświetlacz sygnalizacyjny LED
umieszczony na wygodnej wysokości
roboczej umożliwia płynne podawanie
nośników danych w sposób ciągły.
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Dodatkowa szczelina podawcza
Bezpośrednie podawanie płyt CD / kart
plastikowych oszczędza czas.

Model

HSM StoreEx HDS 230 z wysuwanym pojemnikiem na odpady

Numer produktu

1778124

1777124

Typ cięcia / Rozmiar cięcia w mm

ścinki / 20 x 40-50

ścinki / 11,5 x 26

Rodzaj urządzenia

jednostopniowy

dwustopniowy

Stopień bezpieczeństwa
ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

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

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

Niszczone materiały
Wymiar otworu załadowczego (szer. x gł. x wys.) w mm 165 x 300 x 60

165 x 300 x 60

Wydajność cięcia w szt./h

1500 dysków 2.5“; 360 dysków 3.5“
1150 dysków 2.5“; 280 dysków 3.5“
(1 dysk na cykl);
(1 dysk na cykl);
7500 płyt CD/DVD; 500 taśm magnetycznych 6000 płyt CD/DVD; 420 taśm magnetycznych

Pobór energii w kW

3

6

Napięcie / Częstotliwość

3 x 400 V / 50 Hz

3 x 400 V / 50 Hz

Waga urządzenia w kg

733

1098

Pojemność kosza w l

45

45

Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm

1550 x 870 x 1420

1550 x 870 x 1420
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HSM StoreEx HDS 230

z taśmociągiem wyładowczym

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.
Zalety:
x Funkcja automatycznego wycofania pozwala uniknąć zacięcia materiału.
x Zamknięty bezpośredni układ napędowy nie wymaga częstych przeglądów
i konserwacji.
x Bezpieczne użytkowanie dzięki wyłącznikowi awaryjnemu.
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x Mała powierzchnia posadowienia dzięki kompaktowym wymiarom.
x Szafa sterownicza jest łatwo dostępna od frontu urządzenia.
x Możliwość przemieszczania na kółkach z hamulcem.

3

Wyładowczy przenośnik taśmowy do
transportu materiału z prawej (standard)
lub lewej strony

1

Wygodna obsługa przez trwały panel
membranowy
Wybór odpowiedniego trybu niszczenia
zawsze zapewnia maksymalną wydajność
dla danego rodzaju materiału.
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Podawanie nośników danych w sposób ciągły
Duży wyświetlacz sygnalizacyjny LED
umieszczony na wygodnej wysokości
roboczej umożliwia płynne podawanie
nośników danych w sposób ciągły.
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Dodatkowa szczelina podawcza
Bezpośrednie podawanie płyt CD / kart
plastikowych oszczędza czas.

Model

HSM StoreEx HDS 230 z taśmociągiem wyładowczym

Numer produktu

1778124F

1777124F

Typ cięcia / Rozmiar cięcia w mm

ścinki / 20 x 40-50

ścinki / 11.5 x 26

Rodzaj urządzenia

jednostopniowy

dwustopniowy

Stopień bezpieczeństwa
ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

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

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

Niszczone materiały
Wymiar otworu załadowczego (szer. x gł. x wys.) w mm 165 x 300 x 60

165 x 300 x 60

Wydajność cięcia w szt./h

1500 dysków 2.5“; 360 dysków 3.5“
1150 dysków 2.5“; 280 dysków 3.5“
(1 dysk na cykl);
(1 dysk na cykl);
7500 płyt CD/DVD; 500 taśm magnetycznych 6000 płyt CD/DVD; 420 taśm magnetycznych

Pobór energii w kW

3,2

6.2

Napięcie / Częstotliwość

3 x 400 V / 50 Hz

3 x 400 V / 50 Hz

Waga urządzenia w kg

860

1225

Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm

2850 x 870 x 1713

2850 x 870 x 1713
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Akcesoria HSM
HDS 150

HDS 230

HDS 150

HDS 230

HDS 230

Skaner ręczny

Kamera o wysokiej rozdzielczości

Podawczy przenośnik taśmowy

Numer produktu: 2492111

Numer produktu: 2493111

Numer produktu: 2430111

Nośniki danych przeznaczone do zniszczenia
są rejestrowane łatwo i szybko za pomocą
ręcznego skanera.

Kamera o wysokiej rozdzielczości rejestruje
nośniki danych przeznaczone do utylizacji a
także rejestruje proces niszczenia.

Przenośnik taśmowy może być używany
do podawania materiałów do zniszczenia w
sposób ciągły.

HDS 230
Zestaw do montażu na aucie
dostawczym
Numer produktu: 2492111

HDS 230
Odpylacz HSM DE 4-240
Mocny i energooszczędny odpylacz klasy H dzięki dużemu strumieniowi powietrza zapewnia
optymalne odpylanie przez co znacznie zmniejsza emisję szkodliwych dla zdrowia substancji.
Model dedykowany dla niszczarki nośników danych HSM StoreEx HDS 230, zarówno w
wariancie jedno jak i dwustopniowym.
Zalety:
x Jakość „Made in Germany”
x Mała powierzchnia posadowienia
x Cicha praca
x Niski koszt eksploatacji dzięki
wytrzymałym wkładom filtracyjnym

x
x
x
x

W pełni automatyczne czyszczenie filtra
Zbiornik na pył
Automatyczne uruchamianie
i wyłączanie
Kółka z hamulcem

Numer
produktu

Maks. przepływ
powietrza
w m3/h

Powierzchnia
filtra

Klasa
pyłu

Czyszczenie
filtra

Pojemność
kosza

Poziom
głośności
(bieg jałowy)

Wymagana
spreżarka
powietrza

Napięcie /
Częstotliwość

Pobór
energii

Waga
urządzenia

2413124

2000 m³/h

22,8 m²

H

automatycznie

42 l

68 dB(A)

1/4“ / 4-6 bar

400 V / 50 Hz

2,2 kW

230 kg

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1460 x 935 x 1440 mm

Dobre dla srodowiska,
dobre dla Ciebie.
Zrównoważone działanie chroni środowisko i jest opłacalne. Każde urządzenie do przechowywania danych zawiera
cenne surowce, które zdecydowanie należy poddać recykli
ngowi i ponownie wykorzystać. Czy wiesz, że najbogatsze na świecie złoża złota
i srebra nie znajdują się w ziemi, ale w odpadach elektronicznych? Zużyte nośniki
danych, telefony komórkowe, tablety i inne urządzenia elektroniczne zawierają od
40 do 50 razy więcej metali szlachetnych niż większość złóż rudy.
To twoja korzyść: niszczarki nośników HSM nie tylko niezawodnie niszczą nośniki
danych, ale także produkują cenny materiał, na który jest duże zapotrzebowanie
na całym świecie i można je łatwo sprzedawać.
Porozmawiaj z przedstawicielem handlowym HSM i dowiedz się więcej.

7

HSM
Niszczenie i belowanie.

Od 1971 roku, HSM kieruje się 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
Gratis
Hotline 28
DE,-AT,
IT, Warszawa
ES, BE, NL, LU
02
295
Tel. 00800
44 77
6669
Tel.
+ 48 22
8627723
www.hsm.eu
HSM Vertrieb Deutschland
handlowy@hsm.eu
deutschland@hsm.eu
HSM Vertrieb Österreich
austria@hsm.eu
HSM Vertrieb Schweiz
schweiz@hsm.eu
HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
benelux@hsm.eu
HSM Commerciale Italia
italia@hsm.eu

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
Calle de José Echegaray, 10
28100 Alcobendas, Madrid
Spain
Tel. +34 91 103 4859
Fax +34 91 103 4858
iberia@hsm.eu
www.hsm.eu
HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
france@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu
HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Poland
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Ventas Portugal
iberia@hsm.eu

Wszystkie dane techniczne i miary podano w przybliżeniu. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.
Aktualne specyfikacje produktu można znaleźć na stronie www.hsm.eu.
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HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown, PA 19335
USA
Tel. +1 800 613 2110
Fax +1 484 698 7978
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us
HSM China Ltd.
Room 504, Building C
Hangcheng Guangchang
Nanfaxin Town
Shunyi District
Beijing, PRC, 101300
China
Tel. +86 10 61429168
Fax +86 10 61429169
info@hsm-china.cn
www.hsm-china.cn

