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Ring „MI“: centralne odkurzanie to nie tylko du˝y odkurzacz!

Rehau
W obszarze szeroko poj´tej techniki instalacyjnej firma Rehau proponuje nowoczesne
systemy z tworzyw sztucznych, w tym równie˝ profesjonalny system centralnego odkurzania Vacuclean. W czasach wzrastajàcego zainteresowania problemem mikrokurzu oraz coraz cz´stszym pojawianiem si´ alergii, chorób dróg
oddechowych, astmy itp. centralne odkurzanie jest jedynà metodà bezpowrotnego pozbycia si´ kurzu.

na zewnàtrz. Gniazda ssàce zamontowane w poszczególnych pomieszczeniach przystosowane sà do pod∏àczenia rury z koƒcówkà odkurzacza. Odkurzacz uruchamiamy za pomocà w∏àcznika umieszczonego na
rurze odkurzajàcej. Wyciszenie pracy silnika jednostki centralnej gwarantuje t∏umik.

● idealne rozwiàzanie problemu odkurzania dla alergików i osób chorych
na astm´,
● wysoka jakoÊç produktów zapewnia d∏ugi okres u˝ytkowania.

Filtr odÊrodkowy powoduje krà˝enie zasysanego powietrza. Czàsteczki brudu opadajà do specjalnego pojemnika. Trwa∏y filtr tkaninowy gwa rantuje sta∏à moc zasysania powie trza, która jest wyraênie wi´ksza ni˝
w standardowych odkurzaczach. Zasysane powietrze jest oczyszczane
zanim zostanie wyprowadzone na zewnàtrz budynku.

Odkurzacze konwencjonalne wydmuchujà powietrze ponownie do
odkurzanego pomieszczenia, system
centralnego odkurzania Vacuclean za
poÊrednictwem instalacji niskoszumowej Raupiano odprowadza zassany kurz z odkurzanych pomieszczeƒ,
a odpowiednio przefiltrowane powietrze wydmuchuje na zewnàtrz budy-

nów. System ten mo˝e byç instalowany praktycznie wsz´dzie: w domach jedno- i wielorodzinnych, w biurowcach, hotelach, pensjonatach, halach
przemys∏owych itp.
Jakie zalety czerpià klienci
z systemu Vacuclean:
● niskoszumowa rura Raupiano plus firmy Rehau t∏umi
ha∏as podczas odkurzania,
● 4 x silniejsza moc w porównaniu ze standardowym odkurzaczem,
● prosty w eksploatacji system odkurzania, poniewa˝
przenosi si´ tylko wà˝ ssàcy,
● wymiana worka tylko 2 razy
w roku,
● wyprowadzenie mikrokurzu na zewnàtrz,
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Jak funkcjonuje
Vacuclean?
Centralna jednostka ssàca powinna znajdowaç si´ w pomieszczeniu
po∏o˝onym na najni˝szym poziomie,
najlepiej w piwnicy. Pojedyncze
gniazda ssàce po∏àczone sà z cen tralnym odkurzaczem za pomocà ni skoszumowej rury Raupiano plus.
Za jej poÊrednictwem odprowadza
si´ kurz do odkurzacza, który wyprowadza przefiltrowane powietrze

Filtrowanie powietrza?

Elementy
systemu Vacuclean
● Gniazda ssàce.

Gniazda ssàce wykonane sà w wielu wariantach gniazd Êciennych
i gniazd pod∏ogowych o ró˝norodnej
kolorystyce. Umo˝liwiajà one pod∏àczenie przenoÊnej rury ssàcej
odkurzacza do instalacji.
Rozmieszczenie gniazd ssàcych wynika z przyj´tych za∏o˝eƒ projektowych. Ka˝de
gniazdo ssàce jest wyposa˝one w ram´ monta˝owà montowanà przed pracami tynkarskimi i odpowiedni kabel
sterujàcy po∏àczony z jednostkà sterujàcà.
● System niskoszumowych
rur Raupiano plus.
Rury Raupiano plus do niskoszumowej kanalizacji wewn´trznej z powodzeniem
sprawdzajà si´ równie˝ w instalacjach ssàcych centralnego odkurzania. Jednoczewww.instalator.pl

