
Sušicí skříně pro šetrné sušení zásahových obleků
pro hasiče a záchranné složky 

Miele Professional. Immer Besser.
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Sušicí skříně Miele Professional 
pro zásahové obleky a ochranné prostředky

Sušicími skříněmi rozšiřuje Miele Professional své portfolio produktů. Jsou určeny nejen 
pro vybavení nevhodné pro sušení v sušičce prádla. V těchto skříních lze účinně
a prostorově nenáročně sušit téměř všechny zásahové obleky a ochranné prostředky. 
Proces sušení je navíc obzvlášť šetrný k materiálu, protože se s vybavením nehýbe.
Proto mnoho výrobců doporučuje používání sušicích skříní pro přípravu svých produktů.
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360PRO 
Systémové řešení pro profesionální přípravu

Již samotný zásah je dostatečně náročný – pro člověka i pro ochranné vybavení. 
Při přípravě se proto spolehněte na podporu spolehlivého partnera. Miele 
Professional poskytuje komplexní systémové řešení pro praní, máchání, dezinfekci 
a sušení osobních ochranných pomůcek. Profesionální přístroje, postupy
a rozsáhlé příslušenství zajistí prvotřídní výsledky i po zásahu.
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Inovativní řízení vzduchu
Cirkulace vzduchu ve skříni je řízena elektronicky ovládanými klapkami. 
Podle fáze sušení systém optimalizuje podíl cirkulujícího a odtahované-
ho vzduchu. Tak se dosáhne maximálně efektivního a časově úsporné-
ho procesu sušení.
•  Na začátku sušení se uzavře klapka odtahu pro rychlé rozehřátí –

v této fázi vzduch již proudí sušicími ramínky.
•  Po dosažení cílové teploty se klapka odtahu otevře a umožní

odstranění vlhkého vzduchu. Následně se ve skříni otevřou dvě boční
klapky, takže vzduch nyní proudí intenzivněji zvenku kolem oděvu.

•  V dalším průběhu se oděv suší střídavě uvnitř a vně, dokud není
dosaženo požadovaného stupně usušení.

Speciální sušicí ramínka
Sušicí skříň DC 120 WW je vybavená 4 speciálními sušicími ramínky, 
která vedou teplý vzduch do zavěšeného oděvu. Bundy a kalhoty 
se tímto způsobem usuší rychle a úplně i zevnitř, aniž je nutné je 
obrátit naruby.

Sušicí skříň 
DC 120 WW

Prostorná sušicí skříň DC 120 WW představuje optimální řešení 
pro sušení ochranných a záchranářských oděvů a oblečení pro 
pomocné technické práce. Díky speciálním sušicím ramínkům je 
zajištěno důkladné vnitřní i vnější sušení oděvu. Další součásti 
vybavení, např. rukavice a ochranné dýchací masky, jsou pomocí 
držáků optimálně umístěny v proudu vzduchu. Díky sofistikované-
mu řízení vzduchu je sušení zvláště rychlé a energeticky účinné.

• Kapacita 15 kg vybavení: zásahové obleky / ochranné 
prostředky (např. 4 sady oděvů a další ochranné 
prostředky)

• Sušení řízené na zbytkovou vlhkost (60 °C)
• Impregnace (75 °C)
• Na údržbu nenáročná konstrukce z galvanizované, 

korozivzdorné oceli.
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Rozmanité možnosti uložení
Pro optimální uložení nejrůznějšího vybavení je sušicí skříň vybavená 
řadou různých držáků.
• 2 sklopné posuvné vidlice pro zavěšení příp. umístění např. přileb

a plicních automatik
• 6 dvojháčků na oblečení pro zavěšení např. záchranářských oděvů

a hasičských lan
• 2 řady držáků v dvířkách např. na rukavice a ochranné dýchací

masky

Předvolba času a teploty
Sušicí skříň Easy Dryer 1900 Extreme má časové řízení s dobou sušení 
až 6 hodin. Teplotu lze nastavit ve 3 stupních.
• Teplota v místnosti: ventilace příp. větrání
• Topení 35 °C: pro tepelně citlivé vybavení, např. neoprenové

obleky, opasky a vhodné kožené výrobky
• Topení 65 °C: pro tepelně stabilnější vybavení, např. ochranné

a záchranářské oděvy, základní deska pro respirátory

Sušicí skříň 
Easy Dryer 1900 Extreme

Prostorově úsporná sušicí skříň Easy Dryer 1900 Extreme je kon-
cipována pro nekomplikované sušení. Vedle zásahových oděvů je 
zvláště vhodná pro vybavení jako opasky, přilby, plicní automatiky 
a neoprenové obleky – lze je umístit optimálně v proudu vzduchu 
díky rozmanitým držákům.

•  Kapacita 6 kg vybavení
•  Časově řízené sušení s 3 stupňovou předvolbou teploty
•  Na údržbu nenáročná konstrukce z galvanizované,

korozivzdorné oceli
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Možnosti přípravy 

Vysoká funkčnost zásahových obleků a ochranných prostředků
je v podstatné míře dána různými materiály, z nichž je vybavení 
vyrobené. Každý z těchto materiálů vykazuje specifickou citlivost 
na teplo, vlhkost a chemikálie. Z tohoto důvodu zahrnuje celé 
portfolio Miele Professional pečlivě sladěná řešení pro přípravu 
všech zásahových obleků a ochranných prostředků zachovávající 
hodnotu, vlastnosti materiálu a funkci.

Způsobilost zásahových obleků a ochranných prostředků ke strojovému praní, máchání, dezinfekci a sušení
Připravované vybavení Praní Máchání Čištění 

a dezinfekce
Bubnová sušička Sušicí skříň

Zásahové obleky (bundy a kalhoty) • – – • •

Záchranářské oděvy (sanitní služba) • – – • • 

Oděvy pro pomocné technické práce • – – • • 

Ochranné dýchací masky • • • •** •

Rukavice • – – – •

Opasky/přidržovací pásy • – – – •

Přilby • – – • •

Plicní automatiky (vč. redukčních ventilů) – • • – •

Lahve na stlačený vzduch – – • – •

Nosné rámy pro dýchací přístroje – • • – •

Neoprenový oblek •* – – – •

Kalhoty pro ochranu proti pořezání •* – – – •

Záchranný/evakuační šátek •* – – • •

Denní prádlo • – – • •

Hasičská lana (záchytná lana) • – – – •

Aktivace impregnace – – – • •

 • vhodné, – nevhodné
** s pracím programem z balíčku programů „základní programy“ (jako např. „jemné prádlo“ nebo „snadno ošetřovatelné“), ** s příslušenstvím možné
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Sušicí skříň 
DC 120 WW
Kapacita 15 kg  

Sušicí skříň 
Easy Dryer 1900 Extreme
Kapacita 6 kg

Přednosti
• Prostorná sušicí skříň s intuitivním ovládáním
• Optimálně vhodná pro závěsné sušení a impregnaci
• Řízení zbytkové vlhkosti pro přesný stupeň usušení
• Inovativní řízení klapek pro rychlé, energeticky účinné odvlhčení
• Sušicí ramínka z nerezového materiálu pro účinné vnitřní sušení

ochranných oděvů
• Držáky v dvířkách na rukavice a ochranné dýchací masky
• Komfortní ochlazování na konci programu

Přednosti
• Obzvlášť jednoduché sušení různých položek zásahových

obleků a ochranných prostředků
• Optimálně vhodná pro tepelně citlivé vybavení
• Řízení předvolbou času s 3stupňovým nastavením teploty
• Rozmanité možnosti uložení: sklopné posuvné vidlice, dvojháčky

na oblečení, držáky v dvířkách
• Prostorově mimořádně úsporné umístění
• Nutná externí přípojka odtahu
• Držáky v dvířkách na rukavice a ochranné dýchací masky

Sušicí skříň DC 120 WW

Systém sušení cirkulující vzduch s přípojkou odtahu

Kapacita 15 kg/4 sady ochranných oděvů

Řízení řízení na zbytkovou vlhkost 
s dotykovým ovládáním

Programy standardní, max. 60 °C  
aktivace impregnace, max. 75 °C

Elektrická přípojka 3N AC 400 V 50 Hz

Vnější rozměry v/š/h [mm] 1 980/1 200/750

Číslo výrobku 52120001EU

Číslo materiálu 12173360

Sušicí skříň Easy Dryer 1900 Extreme

Systém sušení cirkulující vzduch s přípojkou odtahu

Kapacita 6 kg

Řízení časové a řízení na teplotu 
s otočnými voliči

Programy ventilace s teplotou v místnosti,
nízká teplota 35 °C, vysoká teplota 65 °C

Elektrická přípojka AC 230 V 50 Hz

Vnější rozměry v/š/h [mm] 1 900/595/610

Číslo výrobku 52190001EU

Číslo materiálu 12173370



Aktivní ochrana životního prostředí:
Papír tohoto prospektu je bělený 100 % bez chloru © Miele & Cie. KG, Gütersloh/FM 22-1141/Změny vyhrazeny 11/22

Školky, školy a univerzity
Prakticky a zdravě: v sušicí skříni lze 
usušit nebo důkladně provětrat oblečení 
jako např. bundy, kalhoty, rukavice,
a obuv.

Sušicí skříně Miele Professional:
Vhodné pro různé obory a uživatele

Řemesla, zemědělství a lesnictví
Nejlepší zachování hodnoty: choulostivé 
textilie jako např. oblečení chránící proti 
pořezání, výstražné nebo bezpečnostní oděvy 
se v sušicí skříni znovu šetrně připraví 
k dalšímu použití.

Čistírny textilu a hotely
Prvotřídní servis: v sušicí skříni se 
mimořádně šetrně usuší nebo důkladně 
provětrají dokonce i zvláště choulostivé 
textilie.

Miele, spol. s r.o. 
Holandská 4 
639 00 Brno

Tel.: 543 553 111–3 
Fax: 543 553 139 

Servis tel.: 543 553 741–5 
Servisní služba Miele: 
800 MIELE1 (800 643 531) 

www.miele-professional.cz




