Odkurzacze centralne do zabudowy

Wolly-2

www.santech.com.pl

Zastosowanie

Wymiary jednostki centralnej

Jednostka centralna do zabudowy, Wolly-2 przeznaczona jest
do instalacji w mieszkanich i apartamentach o powierzchni do
300 m2, w których nie miejsca na monaż tradycyjnej jednostki
centralnej. Kompaktowa budowa odkurzacza Wolly-2, dająca możliwość montażu podtynkowego pozwala na jego instalacje w dowolnym miejscu mieszkania.

Filtracja – worek papierowy

63 cm

Główne cechy produktu
Łagodny start
Zestaw do sprzątania w komplecie
Przeznaczona do budownictwa wielorodzinnego
Znak bezpieczeństwa CE

43 c

m
18,7

Stopień ochrony IP 44

cm

Klasa izolacyjności II
Maksymalna liczba użytkowników 1

Urządzenia przystosowane do domów pasywnych
Obudowa jednostki centralnej Wolly-2, ocieplona jest wysokiej jakości styropianem, który działo jako izolacja cieplna, ale również jako izolacja akustyczna i antywibracyjna. Pozwala to na skuteczne wytłumienie hałasu generowanego przez odkurzacz. Właściwości izolacyjne
obudowy Wolly-2 potwierdzone zostały stosownym certyfikatem.

Przykłady instalacji
Montaż podtynkowy
Przy montażu na balkonie nie
ma potrzeby wyprowadzania
przewodu wydechowego

2
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Najlepsza rozwiązanie dla jednostek montowanych wewnątrz
mieszkania

Montaż natynkowy
Montaż na zewnątrz nie wymaga
montażu przewodu wydechowego

Doskonałe rozwiązanie dla jednostek montowanych wewnątrz
pomieszczenia

Wszelkie Prawa Zastrzeżone (c)2016
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Modele Wolly-2
Jednostka centralna z kompletnym zestawem do sprzątania oraz
obudową podtynkową.
Model

Pow.
sprzątania

Nr kat.

Liczba
gniazd

Liczba użytkowników

Cena netto

Wolly-2 150

2

150 m

8201.0

4

1

2350,–

Wolly-2 300

300 m2

8201.1

7

1

2560,–

Wieszak na wąż

Ssawka do podłóg

Ssawka do kurzu

Ssawka szczelinowa

zł

Elementy zestawu do sprzątania

Obudowa
Moduł z silnikiem
Pokrywa
(razem z obudową)

Wąż giętki 9 m

Rury niklowane

Elementy jednostki centralnej Wolly-2
Obudowa podtynkowa
Nr katalogowy
7102.1

Opis produktu
Obudowa podtynkowa w komplecie z pokrywą

Szt.

Cena netto zł

1

670,–

Szt.

Cena netto zł

Moduły silnika Wolly-2
Nr katalogowy

Opis produktu

8202.0

Moduł silnika Wolly-2 model 150

1

1690,–

8202.1

Moduł silnika Wolly-2 model 300

1

1890,–

Szt.

Cena netto zł

1

590,–

Szafka natykowa
Nr katalogowy
7102.2

Opis produktu
Opcjonalna szafka natynkowa Wolly-2*

* Wymaga produktu 7102.1

®

Instrukcja i cennik odkurzacza centralnego Wolly-2
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Dowolność instalacji
Jednostka centralna Wolly-2 została zaprojektowana do montażu w obiektach, w których nie ma miejsca na instalacje tradycyjnej jednostki centralnej.

W każdym przypadku uzyskuje się alternatywnie:
możliwość montażu do instalacji po stronie lewej lub prawej,
wydech powietrza, do pomieszczenia przez szczeliny wokół
drzwi lub na zewnątrz pomieszczenia przy wykorzystaniu przewodu wydechowego.

Jednostka centralna może być zamontowa przy wykorzystaniu:
A–s
 zafki podtynkowej, o głębokości tylko 18,7 cm, bez konieczności montażu opcjonalnego wydechu,
B–s
 zafki natynkowej, która pozwala na montaż jednostki centralnej, gdy nie ma możliwości ukrycia jej w ścianie.

A

Montaż podtynkowy
Wylot powietrza

Wlot powietrza

ø

Wlot powietrza

50

Wylot powietrza

Wylot powietrza

Przewody sterujące
niskiego napięcia
Wlot powietrza

Wlot powietrza

Wydech powietrza przez szczeliny wokół drzwi szafki

B

Przewody sterujące
niskiego napięcia

Wydech powietrza na zewnątrz budynku

Montaż natynkowy

Wylot powietrza

Wlot powietrza

Wlot powietrza

Wylot powietrza

Wylot powietrza
Wlot powietrza

Wlot powietrza

Szafka natynkowa art. 7102.2

Wydech powietrza przez szczeliny wokół drzwi szafki

Zgodność z normami, dyrektywami i atesty
IP Stopień ochrony
IP 44
Klasa izolacji
CLASS II
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Normy i dyrektywy zharmonizowane
2006/42/CE,
2
 006/95/CE,
2
 004/108/CE,
E
 N 60335-1 : 2012,
E
 N 60335-2-2 : 2010,
E
 N 61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009,
E
 N 61000-3-3 : 2008,
E
 N 55014-1 : 2006 + A1 : 2009,
E
 N 55014-2 : 1997 + A2 : 2008,
E
 N 62233: 2008.
Dyrektywa ROHS 2002/95.

Atest przewodności cieplnej
obudowy “U”.
Certyfikat emisji hałasu.

Wydech powietrza na zewnątrz budynku

Wszelkie Prawa Zastrzeżone (c)2016
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Jednostka centralna Wolly-2

Wydech
powietrza

1

Pokrywa wydechu
powietrza

2

Górne drzwi

3

Czujnik
temperatury

4

Izolacja
akustyczna

5

Silnik

6

Zawór
bezpieczeństwa

7

Filtr

8

Zamknięcie
na klucz

9

Dolne drzwi

10

Szafka podtynkowa

11

®
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Tabliczka
znamionowa

13

Podłączenie
do przewodu
wydechowego

14

Płyta sterująca

15

Obudowa

16

Zatrzaski do
mocowania
w ścianie

17

Osłona dzwiękowa
i cieplna

18

Przewód ssawny

19

Torba na kurz

wer. 01/0060/2016
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Parametry techniczne
Jednostka centralna przystosowana jest do obsługi przez jednego użytkownika.

Model

Zaleca się, aby dobór jednostki centralnej dokonać na podstawie
całkowitej powierzchni sprzątania. Instalacje należy wykonywać
przy użyciu standardowej rury instalacyjnej 2” (50 mm).

Nr katalogowy

Wolly-2 150

Wolly-2 300

8201.0

8201.1

[m2]

150

300

[V]

230

230

Częstotliwość 

[Hz]

50

50

Moc elektryczna 

[kW]

1,25

1,35

Natężenie prądu 

[A]

5,0

5,5

Napięcie sterujące 

[V]

12

12

[m3/h]

200

234

[cm2]

2840

2840

[l]

12

12

[kg]

9

9

Powierzchnia sprzątania 
Zasilanie 

Wylot
Wylot
powietrza
powietrza
Wlot
Wlot
powietrza
powietrza

Maksymalny przepłwy powietrza 
Powierzchnia filtra 
Pojemność zbiornika na kurz 
Masa 
Szerokość 

[mm]

430

430

Wysokość 

[mm]

630

630

Głębokość 

[mm]

187

187

Średnica przewodu ssawnego 

[Ø mm]

50

50

Średnica przewodu wydechowego

[Ø mm]

50

50

Poziom hałasu DB(a) 

[dB (A)]

70

Charakterystyka techniczna
Obudowa jednostki centralnej Wolly-2 została wykonana z tworzyw sztucznych i plastików PP i ABS, gwarantując atrakcyjny
wygląd i odporność na uszkodzenia. Pomimo kompaktowej konstrukcji, to prawdziwy odkurzacz centralny gwarantujący wydajnojść i wygodę użytkowania.

Filtr workowy wielokrotnego użytku o pojemności 12 litrów
oraz dodatkowy kartrydż z filtrem poliestrowym klasy M.

Najważniejsze parametry techniczne:

Zabezpieczenie termiczne silnika z automatycznym wyłączeniem i resetem.

Wykonanie z tworzyw sztucznych – Polypropylenu i ABS.
 budowa wykonana z tworzywa pochłaniającego hałas, poO
ziom hałasu poniżej 70 dB (A).
 ożliwość podłączenia instalacji odkurzania zarówno po leM
wej, jak i prawej stronie.
Wysokoobrotowy silnik elektryczny zespolony z wirnikiem

o zwiększonej wydajnosći.
 odciśnieniowy zawór bezpieczeństwa gwarantujący chłodzeP
nie silnika w przypadku zablokowania przepływu powietrza.
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Elektroniczne sterowanie oraz podwójne zabezpieczenie obwodów elektrycznych.
Łagodny start silnika.

Zdalne sterowanie przy wykorzystaniu obwodu niskiego napięcia 12 V.
Możliwość podłączenia zdalnego panelu sterowania.
Stopień ochrony IP44, który pozwala na montaż na balkonach, loggiach lub tarasach zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.
Kompatybilność ze wszystkimi akcesoriami do sprzątania.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone (c)2016
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Charakterystyka pracy silników
Obudowa jednostki centralnej Wolly-2 została wykonana z tworzyw sztucznych i plastików PP i ABS, gwarantując atrakcyjny wygląd i odporność na uszkodzenia. Pomimo kompaktowej konstrukcji, to prawdziwy odkurzacz centralny gwarantujący wydajnojść i wygodę użytkowania.
Podciśnienie
mbar

Wolly-2 150

Podciśnienie
mbar

350

350

300

300

250

250

200

200

150

150

100

100

50

50

0

0

50 100 150 200 250 300
Przepływ powietrza

0

0

Wolly-2 300

50 100 150 200 250 300
Przepływ powietrza

Zasady montażu
Jednostka centralna Wolly-2 może być zamontowana jako wersja podtynkowa lub natynkowa. Może być zamontowana w pomieszczeniu gospodarczym, piwnicy, przedpokoju, a nawet na klatce schodowej.
Odporność na warunki atmosferyczne (IP44) pozwala na montaż na zewnątrz, np. na tarasie lub zadaszonym balkonie. W przypadku montażu w instalacji w domu wielopoziomowym, zaleca się montaż jednostki na najniższej kondygnacji. W przypadku konieczności montażu
jednostki centralnej na wyższej kondygnacji niż sprzątane pomieszczenia, zaleca się dobór większego urządzenia z typoszeregu (w przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt z dystrybutorem Sistem Air, celem konsultacji technicznej).

Montaż jednostki centralnej
1 – Montaż podtynkowy

12V
Przewody sterujące
~ 220/240

1 – Przygotować odpowiednią wnękę w ścianie.
2–D
 oprowadzić przewody z instalacji odkurzacza z pomieszczeń oraz
jeśli istnieje taka możliwość przewód wydechowy na zewnątrz domu.

3–Z
 amocować obudowę jednostki we wnęce wykorzystując wąsy
montażowe.
4 – Zamontować moduł z silnikiem.

2 – Montaż natynkowy

ALTO
TOP
HAUT
ALTO
HOCH

Art.

2
7102.

1 – Zamontować szafkę natynkową, a następnie przymocować do niej
skrzynkę montażową jednostki centralnej.
2 – Nawiercić w szafce natynkowej otwory do podłączenia instalacji
ssącej i wydechowej.

®
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3–P
 odłączyć przewody ssące i wydechowe.
4 – Zamontować moduł z silnikiem.

wer. 01/0060/2016

7

 odłączenie do instalacji
P
elektrycznej

220/240V~

Ze wszystkich gniazd ssawnych i automatycznych
szufelek, należy doprowadzić do jednostki centralnej
przewody sterujące niskiego napięcia.

1.5 mm2

L
N

Gniazdo ssawne

Uwaga. Jednostka centralna powinna być podłączona do instalacji elektrycznej zabezpieczonej bezpiecznikiem 16 A.
Przewody sterujące
niskiego napięcia

 odłączenie do zewnętrznego
P
panelu informacyjnego (opcja dodatkowa)
Jednostka centralna Wolly-2 może zostać podłączona do zewnętrznego panelu informacyjnego, który w czytelny sposób informuje użytkownika o parametrach urządzenia i przypomina o konieczności oczyszczenia filtra lub wyrzucenia zabranego kurzu.

Panel zdalnego sterowania

Podłączenie
12 V

Gniazdo ssawne

Rura instalacyjna

Obsługa urządzenia
Jednostka centralna Wolly-2 nie wymaga szczególnej opieki serwisowej. W celu utrzymania jej w należytym stanie technicznym, należy
przestrzegać zaleceń producenta zawartych w instrukcji obsługi. Prace konserwacyjne ograniczają się do regularnego wyrzucania zebranych śmieci, ewentualne oczyszczenie filtra i zapewnienie drożności przewodu wydechowego.
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to:

Masz

Pytania?

22 615-80-90

	Łatwość montażu z możliwością instalacji
również na balkonie
	Możliwość podłączenia zdalnego panelu sterowania
	Kompatybilność ze wszystkimi akcesoriami
do sprzątania
Dane dystrybutora:

ul. Tomaszowska 2
04-840 Warszawa
www.santech.com.pl
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