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ASO 02
Nerezová sušička obuvi s nuceným prouděním vzduchu a elektrickým ohřevem je určena pro vysoušení gumové obuvi v provozech vyžadujících její
dlouhodobé nošení.
Konstrukce umožňuje zapínání ohřevu jednotlivých pater podle počtu vysoušených párů obuvi. Každá tato jednotka je vybavena vlastním ventilátorem
pro zajištění účinného proudění vzduchu. Vzduch je ohříván pomocí elektrického topného tělesa. Doba vysoušení se předvolí pomocí spínacích hodin.
Výstupy vzduchu jsou opatřeny klapkami, které se automaticky otevřou po nasazení boty.
Na objednání lze doplnit o vyvíječ ozonu (může být i jen v jednom patře), díky kterému dochází k likvidaci plísní a choroboplodných zárodků.
Sušička je vyrobena z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 304), tl. 1,5 mm. Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316).

Základní technické údaje

Kompletní dodávka

el. napájení:
230 V, 50 Hz
teplota vzduchu:
15 °C nad teplotu okolí
doba sušení:
min. 15 minut (nastavení spínacích hodin)
krytí: 	IP 43 (na objednávku lze zvýšit na IP 44)

· nosný rám sušičky
· sušicí jednotky (1–4 ks podle typu sušičky)
· ovládací panel
· ventilátory (1–4 ks podle typu sušičky)
· připojovací kabel s vidlicí

typ
ASO 02.1
ASO 02.2
ASO 02.3
ASO 02.4

počet párů
5
10
15
20

příkon
320 W
640 W
960 W
1280 W

hmotnost
22 kg
36 kg
50 kg
64 kg

1. Připraven el. přívod 230 V, 50 Hz – kabel CYKY 3C× 1,5÷2,5 jištěný
v rozvaděči jisticím prvkem o jmenovité hodnotě 10 A a zakončený
1 f zásuvkou.
POZOR! Automatickou sušičku obuvi ASO 02 lze instalovat pouze
v prostorách normálních podle ČSN 32 20 00 – 3 a ČSN 32 20 00-5-51.
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Na objednávku
Zvýšené krytí na IP 44
Doplnění o vyvíječ ozónu

Požadavky na stavební připravenost

Odtokové
podlahové
žlaby a vpusti

Sprchové
sloupy, pitné
fontánky

Sušička obuvi

www.azp.cz

Typová provedení
ASO 02.1 – jednopatrová sušička (pro 5 párů obuvi)
ASO 02.2 – dvoupatrová sušička (pro 10 párů obuvi)
ASO 02.3 – třípatrová sušička (pro 15 párů obuvi)
ASO 02.4 – čtyřpatrová sušička (pro 20 párů obuvi)

