Odkurzacze centralne
do zabudowy
www.aerovac.pl

Odkurzacz centralny Wolly-2
Niech Twoje mieszkanie będzie najzdrowszym miejscem do życia.
Dzięki rewolucyjnej konstrukcji, która pozwala na ukrycie odkurzacza centralnego w ścianie, odkurzacz Wolly-2 znajduje
zastosowanie w mieszkaniach i apartamentach, pozwalając na łatwe sprzątanie bez obaw o recyrkulację kurzu. Zawarte
w kurzu roztocza są bardzo silnymi alergenami. Powietrze którym oddychamy jest czyste, wolne od najmniejszych drobin pyłów
i alergenów.
Silniki zamontowany w odkurzaczach centralnych mają większą wydajność i podciśnienie niż te spotykane w urządzeniach
przenośnych, dzięki czemu sprzątania przebiega szybciej i jest dokładniejsze. Już dzisiaj odkurzacze centralne mogą być
wyposażone w większe silniki niż urządzenia przenośne, ponieważ nie dotyczą ich regulacje europejskie, nakazujące stopniowe
zmniejszanie mocy silników w odkurzaczach przenośnych.

Odkurzacz centralny Wolly-2 przeznaczony jest
Konstrukcja odkurzacza pozwala na
jego ukrycie w ścianie, dzięki czemu
nie zajmuje tak cennej powierzchni
mieszkalnej. W połączeniu z automatycznymi szufelkami, oraz unikalnym
systemem chowania węża w ścianie,
odkurzacz pozostaje niewidoczny dla
domowników, czekając dyskretnie za
gniazdem ssawnym na moment sprzątania, gdy zasysane w czasie odkurzania powietrze, po przefiltrowaniu
w ukrytej jednostce centralnej zostaje
wydmuchane na zewnątrz mieszkania,
na przykład na balkon lub taras.

Główne cechy produktu

Łatwy montaż
Instalacja centralnego odkurzania w mieszkaniu nie jest rozległa,
nie zajmuje wiele czasu i jest łatwa do wykonania. W czasie budowy wystarczy tylko zamontować niedrogą obudowę jednostki
centralnej. Specjalne pakiety zawierają wszystkie niezbędne
elementy do wykonania instalacji: rury, kształtki podejścia
do gniazd ssawnych, a nawet klej do połączenia instalacji czy
elektryczne przewody sterujące.

12V
Przewody sterujące
~ 220/240

do montażu w mieszkaniach i apartamentach
Montaż podtynkowy

Przy montażu na balkonie
nie ma potrzeby wyprowadzania
przewodu wydechowego

Najlepsza rozwiązanie
dla jednostek montowanych
wewnątrz mieszkania

Montaż natynkowy

Montaż natynkowy na zewnątrz
nie wymaga montażu
przewodu wydechowego

Montaż natynkowy pozwala
również na wyprowadzenie
powietrza na zewnątrz

Wąż chowany w ścianie
Nie trzeba już nosić węża do odkurzacza centralnego. Wystarczy
wyciągnąć go z gniazda ssawnego, posprzątać, nawet w odległości
do 15 metrów, a po sprzątaniu … jednostka centralna wciągnie go
z powrotem do gniazda w ścianie.
System jest tym bardziej przydatny, im mniejsze jest mieszkanie
lub apartament, w którym jest montowany, gdyż w małym domu
każde miejsce jest na wagę złota. Po co nosić wąż do odkurzacza,
skoro może być schowany w ścianie, czekając na swoją kolej
przy sprzątaniu?

Automatyczna szufelka
Wystarczy podmieść pod nią zanieczyszczenia, by powędrowały
do jednostki centralnej. Nigdy więcej zamiatania pod dywan!

Filtracja:
worek papierowy
i filtr poliestrowy

Łagodny
start

Zestaw
do sprzątania
w komplecie

Przeznaczony
do budownictwa
wielorodzinnego

Obudowa jednostki centralnej Wolly-2, ocieplona
jest wysokiej jakości styropianem, który działa 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.

Znak
bezpieczeństwa
CE

Stopień
ochrony
IP 44

Klasa
izolacyjności
II

Maksymalna
liczba
użytkowników 1

Parametry techniczne

Model

Wolly-2 150

Wolly-2 300

8201.0

8201.1

2

[m ]

150

300

Nr katalogowy

Jednostka centralna przystosowana jest do obsługi przez jednego użytkownika.
Zaleca się, aby dobór jednostki centralnej dokonać na podstawie całkowitej
powierzchni sprzątania. Instalacje należy wykonywać przy użyciu standardowej
rury instalacyjnej 2” (50 mm).

Powierzchnia sprzątania 
Zasilanie 
Częstotliwość 
Moc elektryczna Wylot


[V]

230

230

[Hz]

50

50

[kW]

1,25

1,35

Natężenie prądu 

[A]

5,0

5,5

Napięcie sterujące 

powietrza

[V]

12

12

powietrza
Maksymalny przepłwy
powietrza  [m3/h]

200

234

[cm2]

2840

2840

12

12

Wlot

Wylot
powietrza

Powierzchnia filtra 
Pojemność zbiornika na kurz 

Wlot
powietrza

[l]

Masa 

9

9

Szerokość 

[mm]

[kg]

430

430

Wysokość 

[mm]

630

630

Głębokość 

[mm]

187

187

[Ø mm]

50

50

Średnica przewodu wydechowego[Ø mm]

50

Średnica przewodu ssawnego 

Poziom hałasu DB(a) 

50

[dB (A)]

70

Specyfikacja techniczna
Parametry
Moc elektryczna 

Wolly-2 150

Wolly-2 300

[W]

1250

1350

Przepływ powietrza 

[m3/h]

200

234

Podciśnienie 

[mbar]

274

276

Wykonanie filtra
Powierzchnia filtracji 

Filtr workowy + filtr kartrydżowy
[cm2]

2840

Pojemność zbiornika na kurz 

[l]

Maksymalna długość przewodu magistralnego 

[m]

30

Orientacyjna powierzchnia sprzątania 

[m ]

150

Poziom hałasu 

[dB]

2

12
40
300
70

Typ silnika

przelotowy

Maksymalna liczba gniazd
Wymiary 
Gwarancja

4
[sz/wys/gł mm]

430 x 630 x 187
5 lat

Przykładowe zastosowania
oraz karty katalogowe
znajdziesz na:

www.aerovac.pl

7
5 lat
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