
 
 
  

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ 
SUŠIČKY ODĚVŮ  
 

ASO 05 
 
 
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE   
Napájecí napětí: 230 V, 50 Hz  
Příkon: 320 W 
Teplota vzduchu: cca 200 C nad teplotu okolí 
Počet oděvů: 2 
 

Popis sušičky obuvi: 
ASO 05 je sušička oděvů (kabátů) s nuceným prouděním vzduchu a elektrickým ohřevem. Na 
nosném plášti jsou 2 dutá raménka s průduchy na pověšení kabátů. Kabáty musí být věšeny 
zapínáním k sobě  Při obráceném pověšení dochází ke zmačkání límce a následně ke špatnému 
sušení. Vzduch je ohříván pomocí topného elektrického tělesa. Doba sušení závisí na typu oděvu 
a na jeho vlhkosti. Sušička zkracuje dobu sušení o cca 60% proti sušení při volném zavěšení. 
Doporučuje se sušičku obsadit dvěma oděvy. Při obsazení sušičky jen jedním oděvem dochází k 
jeho horšímu sušení. 
 

INSTALACE SUŠIČKY OBUVI  
 
Stavební připravenost: 
1. Připraven přívod el. energie 230 V, 50 Hz  s jištěním 10 A, 1f zásuvkou 1+N+PE,  
     odpovídající danému prostředí  
 
Montáž sušičky obuvi: 
1. Upevnit sušičku na nehořlavou stěnu. Sušičku je možno upevnit buď pomocí vrutů, nebo 

pomocí závitových tyčí a zavřených matic. V obou případech je nutno použít přiložené 
velkoplošné podložky. Závitové tyče musí být do stěny zalepeny pomocí vhodné chemické 
kotvy. 

2. Výšku sušičky nad podlahou je nutné zvolit dle délky sušených oděvů 
3. Připojit  vodič   pospojování  na   svorník   pospojování. 
4. Připojit el. přívod - zasunout vidlici  230 V, 50 Hz do připravené zásuvky. Zásuvku lze dle 

potřeby doplnit o spínací hodiny (denní, týdenní).  
5. Zapnout vypínač. Provoz je indikován svícením krytu vypínače. 
 
Upozornění:  
- Před  uvedením do provozu je nutno provést výchozí revizi elektrického zařízení podle  
     ČSN 33 2000-6-61 a ČSN 33 1500. 
- Po dobu provozování je provozovatel povinen provádět pravidelné revize elektrického 

zařízení. 
 

Pozor! Sušičku obuvi ASO 05 lze instalovat  pouze na nehořlavé podklady a v  prostorách  
normálních  dle  ČSN 32 20 00 - 3   a   ČSN 32 20 00 - 5 -51 
Provozovatel musí zajistit, aby v žádném případě nedošlo k zakrytí sacích otvorů v horní 
části sušičky. 
 

 
 
 

Dodané díly:  
plášť sušičky 1 ks ventilátor                   1 ks 
topná jednotka 1 ks připojovací kabel s 1f zástrčkou 1 ks 
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