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obiektów przemys∏owych polecamy
silniki trójfazowe lub indukcyjne jednofazowe. Podstawowym kryterium
takiego wyboru jest mo˝liwoÊç ich
ciàg∏ego dzia∏ania oraz wielokrotnie
d∏u˝szy ni˝ w silnikach jednofazowych czas pracy dochodzàcy do
17 000 godzin. Ka˝da z naszych jednostek wykorzystuje niezaprzeczalnie najefektywniejszy system filtracji, jakim jest cyklon z dodatkowym,
zmywalnym filtrem poliestrowym.
Rozwiàzanie to zapewnia maksymalnà si∏´ ciàgu, utrzymujàcà si´ przez
d∏ugi okres niezale˝nie od stopnia zape∏nienia zbiornika kurzowego.
Obs∏uga jednostek przez u˝ytkownika ograniczona jest jedynie do okresowego opró˝niania zbiornika kurzowego o pojemnoÊci od 15 do 150 litrów oraz do wyp∏ukania pod bie˝àcà
wodà filtra poliestrowego. Ta ostatnia
czynnoÊç, pomimo ˝e wykonuje si´ jà
zwykle co 5-6 miesi´cy, mo˝e byç zupe∏nie wyeliminowana dzi´ki nowoczesnemu systemowi samoczyszczenia spr´˝onym powietrzem.
Doskona∏ym udogodnieniem tak
w jednostkach domowych, jak i przemys∏owych jest równie˝ panel Remote. Montuje si´ go na Êcianie w kuchni lub innym pomieszczeniu. Wskazuje on u˝ytkownikowi, bez koniecznoÊci przechodzenia do jednostki,
stan systemu, stopieƒ zabrudzenia
filtra czy koniecznoÊç opró˝nienia
zbiornika kurzowego.
Absolutnà nowoÊcià jest odku rzacz do zabudowy Bravo umo˝li wiajàcy wykonanie systemu central -
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nego odkurzania w budynku ju˝ za mieszkanym lub w mieszkaniu
w bloku. Nie wymaga on rozprowa dzania instalacji, a prace monta˝owe
sà proste i nie trwajà d∏u˝ej ni˝ go dzin´. Doskonale spe∏ni swojà funkcj´ tam, gdzie z powodów ekonomicznych lub braku miejsca nie
mo˝na by∏o dotychczas zamontowaç
systemu centralnego odkurzania.

Gniazda
i inne akcesoria
Centralny odkurzacz to równie˝
gniazda ssàce, które w zale˝noÊci od

pomys∏u architekta czy inwestora
mogà byç dostarczone w dowolnym
kolorze czy kszta∏cie. Kwadratowe,
owalne lub prostokàtne ∏atwo dopasuje si´ do wn´trza. Dodatkowà zaletà jest to, ˝e mo˝na wykorzystaç ramki ozdobne czo∏owych producentów
osprz´tu elektrycznego. Istotnà cechà jest równie˝ mo˝liwoÊç zamykania gniazd ssàcych na klucz, co ma
szczególne znaczenie w obiektach
publicznych takich jak hotele czy
biura. Mamy równie˝ szufelki automatyczne, które stanowià pomost pomi´dzy zwolennikami tradycyjnego
sprzàtania a wielbicielami centralnego odkurzania. Elementy, z którymi
na co dzieƒ spotyka si´ ka˝dy u˝ytkownik, to akcesoria do sprzàtania.
Ponad 80 ró˝nego rodzaju szczotek, ssawek i innych akcesoriów
spe∏ni wymagania ka˝dego u˝ytkownika. Ró˝nej szerokoÊci szczotki do
pod∏óg drewnianych, terakoty, wyk∏adzin i dywanów. Szczotki dla
zwierzàt, szczotki Turbo i trzepaczki do mebli tapicerowanych. Ssawki
do rolet, vertikali i ˝aluzji, zestawy
do zbierania wody, popio∏u z kominka i mycia szyb. Nie nale˝y zapominaç równie˝ o w´˝ach ssàcych, które
∏àczà akcesoria z gniazdem ssàcym.
Standardowe d∏ugoÊci to 7 i 9 metrów, a maksymalny odcinek to 21
metrów. Wà˝ ssàcy nie tylko zasysa
kurz, ale równie˝ steruje ca∏ym systemem. Oprócz w∏àczania i wy∏àczania systemu nasze w´˝e umo˝liwiajà
p∏ynnà regulacj´ obrotów silnika
jednostki, co pozwala na dostosowanie si∏y ssania do odkurzanej w danym momencie powierzchni, przyczyniajàc si´ do znacznych oszcz´dnoÊci energii.

Profesjonalna opieka
Na koniec dodam jeszcze naszà
gotowoÊç pomocy instalatorom. SpecjaliÊci, z którymi kontaktujà si´ instalatorzy dzwoniàcy na numer naszej infolinii, s∏u˝à pomocà nie tylko
w trakcie projektowania systemu
i przed jego sprzeda˝à, ale tak˝e
w czasie instalacji i u˝ytkowania.
SkutecznoÊç znajdowania najlepszych rozwiàzaƒ i zadowolenie naszych klientów z tej bezp∏atnej pomocy jest dla nas szczególnie wa˝ne.
Dariusz Adamski
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