
Automatyczne opróżnianie zanieczyszczeń do kanalizacji! 
 
Siła ssąca [AirWatt]: 4 x 390 
Podciśnienie [mmH2O] : 2 x 4191 (2 x 41,91kPa) 

Wydajność [m³/h]: 396  

Ilość silników: 4 bardzo żywotne, wolnoobrotowe 

Stopnie turbin: 4 x 2  

Moc elektryczna [W]: 2 x 2576  

Wysokość jednostki [cm]: 122,5 
Wysokość głowy split z dodatkowymi silnikami [cm]: 30 

Średnica jednostki [cm]: 38  

Średnica głowy split [cm]: 38  

Pojemność zbiornika [l]: 29 litrów—jeden cykl  
Średnica wewnętrzna odpływu [mm]: 75 
Zabezpieczenie silników [A]: 2 x 10,8 
Waga jednostki [kg]: 29,5 + waga głowy split [kg]: 7 
Maksymalna długość instalacji [m]: 200 
Maksymalna ilość gniazd: 42 
Gwarancja [lata]: 7 
Licznik roboczogodzin 
Podwójne zraszanie 
Soft start—miękki start silnika 
Filtracja: PEŁNY CYKLON + WODA, BRAK FILTRÓW I WORKÓW  

Obudowa z najwyższej jakości kompozytów 
Jednostka i głowa Split montowane do ściany (wiszące)  
Bardzo łatwy montaż 
Możliwość zamontowania do każdego rodzaju instalacji ssącej 
Podejście ssania: standardowe rury instalacyjne 50,8mm—wyrzut powietrza: 2 rury 50,8mm 
 
* W komplecie wieszaki, metalowa rura i kolanka, osprzęt do montażu, tłumiki silników (Audioprotek), tłumiki wyrzutowe, itp. 
** Wymagane podłączenie do punktu z bieżącą wodą oraz do kanalizacji 75mm  
***Wymagane podłączenie jednostki i dodatkowych silników do dwóch gniazd zasilających 230V (jeden bezpiecznik dla obu gniazd)  

MoMoMoMożliwoliwoliwoliwość u u u użytkowania przez dwytkowania przez dwytkowania przez dwytkowania przez dwóch, trzech uch, trzech uch, trzech uch, trzech użytkownikytkownikytkownikytkownikówwww    

jednoczejednoczejednoczejednocześnie (w zalenie (w zalenie (w zalenie (w zależnonononości od wielkoci od wielkoci od wielkoci od wielkości instalacji ssci instalacji ssci instalacji ssci instalacji ssącej)cej)cej)cej)    

Do suchych i mokrych zanieczyszczeDo suchych i mokrych zanieczyszczeDo suchych i mokrych zanieczyszczeDo suchych i mokrych zanieczyszczeń    
Świetne rozwiwietne rozwiwietne rozwiwietne rozwiązanie do duzanie do duzanie do duzanie do dużych domych domych domych domów, hoteli, biurowcw, hoteli, biurowcw, hoteli, biurowcw, hoteli, biurowców itp..w itp..w itp..w itp..    

CENA DETALICZNA BRUTTO: CENA DETALICZNA BRUTTO: CENA DETALICZNA BRUTTO: CENA DETALICZNA BRUTTO:     

    18 800 zł


