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Niszczarka 
ProDevice OMS900

Automatyczna niszczarka ProDevice OMS900 to
profesjonalne urządzenie do finalnego, fizycznego
niszczenia nośników danych, takich jak np. dyski
serwerowe, dyski twarde 2.5” i 3.5”, tablety* i telefony
komórkowe*, SSD, taśmy LTO i DDS, płyty CD/DVD,
nośniki USB oraz karty pamięci.

ProDevice OMS900 jest doskonałym rozwiązaniem do
niszczenia nośników z danymi wrażliwymi. Niszczarka
spełnia międzynarodowe normy w zakresie
bezpiecznego niszczenia danych.

Korzyści

Zapewniamy uniwersalność 
– przy pomocy urządzenia 

zniszczysz wszystkie 
rodzaje nośników, również 

dyski serwerowe. 

Gwarantujemy komfort – proces 
niszczenia nośników możesz 

nagrać, a następnie 
zarchiwizować.

Dajemy wygodę -
otrzymasz urządzenie 

niewielkich rozmiarów w 
stosunku do niszczarek w 

tej klasie.

V.OMS900.4

Dlaczego warto wybrać niszczarkę ProDevice OMS900? 

• Opatentowany system czyszczenia hartowanych noży tnących.
• Wzmocnione metalowe przekładnie.
• Silnik o mocy 3.75 kW, niszczący dyski serwerowe.
• Urządzenie łatwe w obsłudze, dwa osobne wejścia na różnej wielkości nośniki danych.
• Automatyczny rewers systemu tnącego.
• Przycisk zatrzymania awaryjnego, zapewniający bezpieczeństwo operatorowi oraz urządzeniu.
• System autodiagnostyczny.
• Powiadomienie w przypadku zapełnienia pojemnika na zniszczone nośniki.
• Opcjonalnie: system nagrywania (4 kamery rejestrujące operatora, wnętrza obu komór na nośniki danych oraz

skrawki wpadające do kosza).

BE AWARE – CHOOSE WISELY

Aplikacja mobilna

Skanowanie

Tworzenie raportów

Dostępna aplikacja mobilna ProDevice do
skanowania numerów seryjnych nośnika oraz
tworzenia przejrzystych, automatycznych
raportów.

* Przed rozpoczęciem procesu niszczenia, z telefonów komórkowych oraz tabletów należy usunąć baterię.
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Normy bezpieczeństwa oraz wytyczne w zakresie 
niszczenia danych 

• DIN66399 | ISO/IEC 21964

H-3 / H-4 dla dysków twardych z magnetycznymi nośnikami
danych (2 możliwości)

E-2 dla elektronicznych nośników danych

Produkt działa zgodnie z 
wytycznymi, określonymi w normie 
ISO27001. ProDevice OMS900 to 

idealne rozwiązanie dla firm i 
instytucji dbających o najwyższe 
standardy, związane z ochroną 

poufnych danych, które definiuje 
GDPR/RODO.

Specyfikacja techniczna

ProDevice OMS900                                   ProDevice OMS900 +

Moc silnika 3.75kW 3.75kW

Zasilanie Trójfazowe, 380V, 60Hz Trójfazowe, 380V, 60Hz

Wydajność Od 5 do 6 nośników na minutę Od 5 do 6 nośników na minutę

Szerokość skrawka po zniszczeniu 40mm x 40mm - 80mm / 5mm x 40mm -
80mm

40mm x 40mm - 80mm / 5mm x 40mm -
80mm

Szerokość otworu załadunkowego na 
nośniki

140mm / 90mm 140mm / 90mm

System automatycznego startu, cofania i 
zatrzymania 

Tak Tak

System ochrony przed przegrzaniem Tak Tak

System zatrzymania przy zacięciu Tak Tak

Funkcje bezpieczeństwa Blokada otwartych drzwi i zintegrowany 
wyłącznik awaryjny

Blokada otwartych drzwi i zintegrowany 
wyłącznik awaryjny

Głośność w trybie gotowości 55dB 55dB

Możliwość nagrywania procesu (4 kamery) Nie Tak

Mobilność Kółka transportowe - 2 z nich wyposażone w 
hamulce

Kółka transportowe - 2 z nich wyposażone w 
hamulce

Wymiary niszczarki 815 mm x 1150 mm x 1300 mm 815 mm x 1150 mm x 1400 mm

Wymiary niszczarki z podniesionym 
ekranem

Nie dotyczy 815 mm x 1150 mm x 1550 mm

Waga 920kg 932kg

Gwarancja 1 rok (z możliwością przedłużenia) 1 rok (z możliwością przedłużenia)

Niniejsza treść ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji urządzeń, uznanych przez niego za konieczne do ich usprawnienia.

Zobacz jak działa niszczarka ProDevice OMS900


