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nych cz´sto w widocznych miejscach
domu. Ramki drewnopodobne, z∏ote,
srebrne, gniazda ze stali nierdzewnej
i wszystko w najlepszym guÊcie - to
krótka charakterystyka gniazd Disana.

Allegro

wk∏ad filtracyjny. Na powierzchni
wk∏adu filtracyjnego osadzajà si´ jedynie najdrobniejsze czàsteczki kurzu. W ten sposób zapewnione jest
d∏ugotrwa∏e utrzymanie si∏y ssàcej
odkurzacza na wysokim poziomie.
Pomi´dzy cz´Êcià filtracyjnà odkurzacza a turbinà ssàcà umieszczona jest
stalowa siatka uniemo˝liwiajàca
uszkodzenie mechaniczne turbiny.
Dzi´ki temu najwra˝liwsza cz´Êç odkurzacza jest w pe∏ni chroniona.

Jednostki centralne
trójfazowe
Tak jak jednostki jednofazowe
znajdujà
zastosowanie
jedynie
w domkach jednorodzinnych i ma∏ych
budowlach, tak w obiektach o du˝ej
powierzchni - gdzie czas sprzàtania
budynku, a tym samym czas pracy
turbiny jest doÊç d∏ugi - zdecydowanie lepszym rozwiàzaniem jest monta˝ jednostki trójfazowej. Firma Disan, jako jeden z niewielu producentów, oferuje szerokà gam´ odkurzaczy
trójfazowych z turbinami firmy Siemens, przeznaczonych do jednoczesnej pracy kilku u˝ytkowników.
Na szczególnà uwag´ zas∏ugujà
jednostki serii Super Compact. Doskona∏e parametry pracy, kompaktowa budowa, bardzo dobre wyciszenie
oraz nowoczesne wyposa˝enie sterujàce powodujà, ˝e jednostki te to idealne rozwiàzanie dla szerokiego
spektrum odbiorców.
Drugà grup´ jednostek trójfazowych stanowià odkurzacze modu∏owe. W tych modelach turbiny ssàce
zosta∏y oddzielone od separatora.
Rozwiàzanie takie pozwala na po∏àczenie kilku silników i uzyskanie
mo˝liwoÊci jednoczesnej pracy nawet szeÊciu u˝ytkowników.
Disan przyk∏ada ogromnà wag´ do
estetyki gniazd ssàcych, montowawww.instalator.pl

Druga firma z bran˝y odkurzaczy
centralnych, którà chcia∏bym Paƒstwu przybli˝yç, to kanadyjski producent Allegro. Firma nowa na polskim rynku, jednak˝e wysoka niezawodnoÊç i bardzo korzystna cena odkurzaczy i osprz´tu powodujà, ˝e dynamicznie roÊnie liczba odbiorców
tych w∏aÊnie systemów.

Instalacja ssàca PCV
W systemie kanadyjskim Êrednica
zewn´trzna rur wynosi 51 mm. GruboÊç Êcianki rury to 1,5 mm. Do prowadzenia instalacji ssàcej wykorzystuje si´ tylko ∏agodne ∏uki o kàtach
45 lub 90° o minimalnych oporach
przep∏ywu.
Dro˝noÊç instalacji zapewniajà
krótkie kolana podejÊciowe. Montowane zaraz za gniazdem (i tylko tam)
zabezpieczajà instalacj´ przed d∏ugimi przedmiotami.

Jednostki centralne
Seria jednostek centralnych Allegro to odkurzacze o wysokiej niezawodnoÊci i w bardzo przyst´pnej cenie. W odkurzaczach tych zamontowane sà amerykaƒskie turbiny Ametec s∏ynàce z du˝ej trwa∏oÊci i doskona∏ych parametrów.
Filtracja jest dwustopniowa.
Opiera si´ na cyklonie i samoczyszczàcym worku odwróconym. Cyklon
wywo∏any jest wprowadzeniem wlotu powietrza po stycznej do obudowy odkurzacza. Du˝e czàsteczki kurzu, dzi´ki sile odÊrodkowej i grawitacji, opadajà na dno zbiornika, natomiast drobniejszy kurz osadza si´
na worku filtracyjnym, który przy
w∏àczonym silniku wypr´˝ony jest
(zassany) ku górze. Po wy∏àczeniu
odkurzacza worek samoczynnie opada w dó∏, dzi´ki zaszytym w nim obcià˝nikom. Powoduje to automatyczne oczyszczanie si´ worka z du˝ej cz´Êci zanieczyszczeƒ.
Micha∏ Kaniewski

