
Elektrický sušák  ES 2, ES 3
Užití:
Elektrický sušák udržuje přes den ručníky, utěrky a osušky svěží a bez zápachu. Přes noc usuší drobné prádlo, župan nebo jiné 
vlhké předměty. Jeho užitné vlastnosti vyniknou zejména v době mimo topné sezóny.
Konstrukce sušáku umožňuje jeho stálé zapojení do sítě. Zahřátí na užitnou teplotu trvá 15 min.

Provedení:
Sušák se vyrábí ve dvou provedeních, pevný a otočný.

Instalace a zapojení na zdroj:
Elektrický sušák se velmi snadno připevní pomocí 4 šroubů o průměru 4x35 mm přímo na bok nábytku, případně pomocí 
hmoždinek o průměru 6 mm (s pomocí vrtáku 6 mm) na zeď. Otočné sušáky se připevní pomocí dvou šroubů 4 x 60 mm. 
Šrouby včetně krytek a hmoždinek jsou dodávány jako příslušenství sušáku. Je-li sušák umístěn v koupelnách, je možno jej 
namontovat ve smyslu ČSN 332000-7-701 v zónách 2 a 3. Přívod tohoto spotřebiče není možno vyměnit. 
Jestliže se přívod poškodí, považuje se spotřebič za zničený. Opravu je možné provést jen ve výrobním závodě.

Materiál:

   

• provedení ocelová trubka o průměru 22 mm. 
• povrchová ochrana je provedena práškovým lakováním (komaxit), nebo je nosník a trubka nerezová, vysoce leštěná,
  dvojitá izolace, odolnost proti tryskající vodě - krytí IP 44, délka přívodní šňůry je 1,8 m.

Rozměry a příkon: (při 230 V)

Kód Šířka pole Výška Hloubka Příkon (W)
komaxit

Příkon (W)
nerez

ES 2 B - otočn? b?l? 35 mm 565 mm 475 mm 40 W -

ES 3 B - otočn? b?l? 35 mm 865 mm 580 mm 83 W -

ES 3 B - otočn? / V - bílý 35 mm 1165 mm 435 mm 83 W -

ES 2 N - otočn? nerez 35 mm 565 mm 475 mm - 30 W

ES 3 N - otočn? nerez 35 mm 865 mm 580 mm - 60 W

ES 3 N - otočn? / V nerez 35 mm 1165 mm 435 mm - 60 W

ES 2 - pevný bílý 560 mm 370 mm 120 mm 40 W -

ES 3 - pevný / Š - bílý 1060 mm 370 mm 120 mm 83 W -

ES 3 - pevný bílý 610 mm 680 mm 120 mm 83 W -

ES 3 - pevný / V - bílý 400 mm 970 mm 120 mm 83 W -

Sušák se automaticky reguluje. Bez naloženého prádla má teplotu cca. 40°C, s prádlem se automaticky ohřeje o cca. 10°C, 
což zaručuje intenzivní sušení.
Sušák má mnohostranné využití v domácnostech, například v kuchyních, koupelnách, umývárnách, WC a pod.

Výrobek odpovídá normě ČSN/EN 60335-2-43 ed.2, byl schválen státní zkušebnou EZÚ Praha, Štátnou skúšobňou SKTC 
Nová Dubnica a Polskim centrumem badaň i certyfikacji Warszava.

 

Sušák byl před odesláním ze závodu přezkoušen. 


