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DRYERS | 30MIN DRYERS | DG4 & DG8

 Funkcie a popis zariadenia

 Sú základnou jednotkou modulových sušiacich celkov 
 Winterspace. Čas sušenia je len 30 minút (pri bežných 

podmienkach). Sú vybavené úsporným elektronicým 
 riadiacim systémom „ZAVES A STLAČ“.
 Výnimočný prietok vzduchu umožňuje rýchle sušenie, 
 a to okolitým alebo ohrievaným vzduchom.

❆ automatická regulácia nastavených parametrov 
❆ teplota sušenia od 20°C do 55°C (neplatí pri CDC)
❆ čas sušenia od 10 min. do 150 min. (neplatí pri CDC)
❆ možnosť predčasného elektronického vypnutia sušiča
❆ možnosť napájania 3 šušičov z jedného prívodu
❆ minimálne straty v teplovzdušnom rozvode

mimoriadne účinné, vysokorýchlostné sušiče 
pre 4 alebo 8 párov obuvi
s možnosťou doplnenia o dezinfekciu ozónom

hliníkové rameno 
s výduchom pre 

optimálne sušenie

nastavovanie 
času a teploty

konektory prepojenia
napájania sušičov

“ŠTART/STOP” 
sušenie

Kvalitné antivandal 
tlačidlo so svetelnou 
signalizáciou chodu.

Modulový systém
V praxi sú sušiče inštalované ako modulový 
systém, kde klient spúšta len ten sušič, 
kde má svoje vybavenie. 

Úspora energie je dosiahnutá krátkym 
a selektívnym chodom sušičov. Tým 
nedochádza k zbytočnej spotrebe energie 
na chod celého sušiaceho systému

typ rozmery (Š x V x H) bez ohrevu/s ohrevom
DG4 22 x 150 x 34 cm 20/540 - 680* W
DG8 54 x 150 x 34 cm  35/1080 - 1360* W
   *v závislosti od nastavenia a teploty v miestnosti

“Suším hneď a len to, čo potrebujem.” 
Drygens are high-speed, smart, efficient and long life drying systems.

 Systém „ZAVES A STLAČ“

 Sušiace zariadenia WINTERSPACE 
 sú konštruované na základe princípu 
 „ZAVES A STLAČ“. 

 Užívateľ  zapína sušenie vtedy, keď potrebuje, 
 ostatné parametre (teplota a čas sušenia) 
 nastavuje prevádzkovateľ. 
 Zariadenia sa vypnú automaticky.
 

DG4 (bez dezinfekcie)
 

DG8 (bez dezinfekcie)
 



DRYERS | 30MIN DRYERS | DG4_O3G & DG8_O3G

 Elektronické riadenie sušenia

“ŠTART/STOP”
sušenie a dezinfekcia

DG4_O3G & DG8_O3G sušiče
s dezinfekčnou ozónovou jednotkou

 ozón  likviduje pachy a pomáha ničiť mikroorganizmy 
 (vírusy, baktérie a huby) 

 ozón rozkladá molekuly látok, ktoré spôsobujú 
 rôzne druhy zápachu

 viac informácií o ozóne na str. 9

Farebné vyhotovenie 
podľa vzorkovníka RAL, štandardne: 
- sušič bez dezinfekcie RAL 5015 (modrá)
- sušič s dezinfekciou RAL 9003 (biela)

DG4_O3G
(s dezinfekciou ozónom)

DG8_O3G
(s dezinfekciou ozónom)

typ rozmery (Š x V x H) bez ohrevu/dezinfekcia/ s ohrevom
DG4_O3G 22 x 150 x 34 cm 20 / 60 / 540 - 680* W
DG8_O3G 54 x 150 x 34 cm  35 / 75 / 1080 - 1360*W
    *v závislosti od nastavenia a teploty v miestnosti

Účinná dezinfekcia bez ďalšej chémie. 
Dezinfekcia 2 v 1 - obuv aj priestor.

DIVIDING PANEL
deliaci panel 

ku sušičom obuvi

MOUNTING PROFILE
univerzálny montážna 

lišta pre sušiče

DRYER COVER
krycia mriežka 

priestoru za sušičom

Všetky sušiče Winterspace sú riadené elektronicky, 
snímajú a regulujú nastavenú teplotu sušenia. Udržujú 
nastavenú teplotu sušenia, ktorá je nezávislá od 
okolitej teploty. Elektronické riadenie 
šetrí energiu a zamedzuje 
poškodeniu funkčných 
materiálov používaných 
v športovom vybavení.

Centrálna riadiaca jednotka (CDC)
 možnosť ovládania sušiacich zariadení 
centrálnou riadiacou jednotkou

Efektívne využitie energie
jedno alebo dve sušenia počas dňa
C1 - nočný cyklus (sušenie)
O3 - dezinfekčný cyklus (ozonizácia)
C2 - ranný cyklus (predohrev)
Opakovanie sušenia (1 - 365 dní)

Funkcia selektívneho sušenia
možnosť aktivácie sušiaceho cyklu
na vybraných sušiacich zariadeniach


