Vysoušecí jednotky pracují na principu neustálé
cirkulace proudu teplého vzduchu, který je vháněn pomocí tvarovaných háků do sušeného předmětu.Tento princip sušení je moderním nástupcem
hygienicky méně vhodné, nešetrné a především
málo účinné metody vkládání topných tělísek.
Sušící efekt vysoušečů ROS je oproti zmiňovanému způsobu umocněn právě nucenou cirkulací
teplého vzduchu.

Rychlé, šetrné a hygienické vysoušení
pracovní, sportovní, lyžařské obuvi
a rukavic, dýchacích masek, části pracovních a sportovních oděvů.

ROS 20

Teplý vzduch cca 45 °C (při okolní teplotě cca
15 °C–25 °C) je ideální pro rychlé, hygienické
a bezpečné sušení.
Panely jsou vyrobeny z ocelového plechu a s tvarovanými závěsnými háky tvoří kompaktní, odolný,
bezpečný a esteticky sladěný celek.

ROS 02
ROS 04

Standardně jsou vysoušeče vyráběny s povrchovou úpravou – trvanlivou práškovou barvou RAL
7035 šedá.

Vysoušeče ROS využívají různá odvětví
jako například: hasičské záchranné sbory,
armáda, policie, stavební firmy, rybáři, správy a údržby silnic, horské služby, lyžařské
půjčovny, hotely, chaty, penziony, sportovci
a další.

ROS 09

Vysoušeče ROS 02 a ROS 04 jsou nízkopříkonová zařízení určená hlavně pro
domácí použití.
Panely jsou vhodné hlavně pro montáž na
stěnu z nehořlavého materiálu, popřípadě
na mobilní stojan (viz. obrázek ROS 40M)
Orientační délky sušení:
Vlhká obuv – cca 30 min.
Mokrá obuv – cca 120 min.

ROS 40

Vysoušeč ROS 20 (ROS 40M) je již standardně vyráběn s digitálním časovacím
zařízením, které umožňuje nastavení osmi
programů pro zapínání a vypínání vysoušeče.
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Technické údaje:
Typ vysoušeče
Napájecí napětí
Příkon
Kapacita
(Tvarované závěsné háky)
Hmotnost
Délka přívodního kabelu
Rozměry (mm)
Barva šedá – standard
Časový spínač
Upevnění – montáž zařízení

ROS 02
230 V/50 Hz
300 W
2 páry
4 ks
9 kg
2m
360x690x350
RAL 7035
není součástí
na stěnu

ROS 04
230 V/50 Hz
350 W
4 páry
8 ks
15 kg
2m
350x910x350
RAL 7035
120 min.
na stěnu

ROS 09
230 V/50 Hz
1100 W
9 párů
18 ks
25 kg
3m
740x1030x300
RAL 7035
není součástí
na stěnu

ROS 20
230 V/50 Hz
1650 W
20 párů
40 ks
59 kg
3m
996x1685x364
RAL 7035
8 programů
na stěnu/stojan

ROS 40M
2 x 230 V/50 Hz
2 x 1650 W
40 párů
80 ks
135 kg
2x3 m
996x1850x940
RAL 7035
2 x 8 programů
stojan součástí
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