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

Odkurzacze konwencjonalne wy-

dmuchujà powietrze ponownie do

odkurzanego pomieszczenia, system

centralnego odkurzania Vacuclean za

poÊrednictwem instalacji niskoszu-

mowej Raupiano odprowadza zassa-

ny kurz z odkurzanych pomieszczeƒ,

a odpowiednio przefiltrowane powie-

trze wydmuchuje na zewnàtrz budy-

nów. System ten mo˝e byç instalo-

wany praktycznie wsz´dzie: w do-

mach jedno- i wielorodzin-

nych, w biurowcach, hote-

lach, pensjonatach, halach

przemys∏owych itp.

Jakie zalety czerpià klienci

z systemu Vacuclean:

● niskoszumowa rura Raupia-

no plus firmy Rehau t∏umi

ha∏as podczas odkurzania,

● 4 x silniejsza moc w porów-

naniu ze standardowym od-

kurzaczem,

● prosty w eksploatacji sys-

tem odkurzania, poniewa˝

przenosi si´ tylko wà˝ ssàcy,

● wymiana worka tylko 2 razy

w roku,

● wyprowadzenie mikroku-

rzu na zewnàtrz,

● idealne rozwiàzanie problemu od-

kurzania dla alergików i osób chorych

na astm´,

● wysoka jakoÊç produktów zapew-

nia d∏ugi okres u˝ytkowania.

Centralna jednostka ssàca powin-

na znajdowaç si´ w pomieszczeniu

po∏o˝onym na najni˝szym poziomie,

najlepiej w piwnicy. PPoojjeeddyynncczzee

ggnniiaazzddaa  ssssààccee  ppoo∏∏ààcczzoonnee  ssàà  zz cceenn--

ttrraallnnyymm  ooddkkuurrzzaacczzeemm  zzaa  ppoommooccàà  nnii--

sskkoosszzuummoowweejj  rruurryy  RRaauuppiiaannoo  pplluuss..

Za jej poÊrednictwem odprowadza

si´ kurz do odkurzacza, który wy-

prowadza przefiltrowane powietrze

na zewnàtrz. Gniazda ssàce zamon-

towane w poszczególnych pomiesz-

czeniach przystosowane sà do pod-

∏àczenia rury z koƒcówkà odkurza-

cza. Odkurzacz uruchamiamy za po-

mocà w∏àcznika umieszczonego na

rurze odkurzajàcej. Wyciszenie pra-

cy silnika jednostki centralnej gwa-

rantuje t∏umik.

Filtrowanie powietrza?

Filtr odÊrodkowy powoduje krà˝e-

nie zasysanego powietrza. Czàstecz-

ki brudu opadajà do specjalnego po-

jemnika. TTrrwwaa∏∏yy  ffiillttrr  ttkkaanniinnoowwyy  ggwwaa--

rraannttuujjee  ssttaa∏∏àà  mmoocc  zzaassyyssaanniiaa  ppoowwiiee--

ttrrzzaa,,  kkttóórraa  jjeesstt  wwyyrraaêênniiee  wwii´́kksszzaa  nnii˝̋

ww ssttaannddaarrddoowwyycchh  ooddkkuurrzzaacczzaacchh.. Za-

sysane powietrze jest oczyszczane

zanim zostanie wyprowadzone na ze-

wnàtrz budynku. 

● Gniazda ssàce.

Gniazda ssàce wykonane sà w wie-

lu wariantach gniazd Êciennych

i gniazd pod∏ogowych o ró˝norodnej

kolorystyce. Umo˝liwiajà one pod∏à-

czenie przenoÊnej rury ssàcej

odkurzacza do instalacji.

Rozmieszczenie gniazd ssà-

cych wynika z przyj´tych za-

∏o˝eƒ projektowych. Ka˝de

gniazdo ssàce jest wyposa˝o-

ne w ram´ monta˝owà mon-

towanà przed pracami tyn-

karskimi i odpowiedni kabel

sterujàcy po∏àczony z jed-

nostkà sterujàcà.

● System niskoszumowych

rur Raupiano plus.

Rury Raupiano plus do ni-

skoszumowej kanalizacji we-

wn´trznej z powodzeniem

sprawdzajà si´ równie˝ w in-

stalacjach ssàcych central-

nego odkurzania. Jednocze-
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W obszarze szeroko poj´tej techniki insta-
lacyjnej firma Rehau proponuje nowoczesne
systemy z tworzyw sztucznych, w tym rów-
nie˝ profesjonalny system centralnego od-
kurzania Vacuclean. W czasach wzrastajà-
cego zainteresowania problemem mikroku-

rzu oraz coraz cz´stszym pojawianiem si´ alergii, chorób dróg
oddechowych, astmy itp. centralne odkurzanie jest jedynà me-
todà bezpowrotnego pozbycia si´ kurzu.
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