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VACUCLEAN yra pažangiausia ir higieniškiausia dulkių
siurbimo forma: net smulkiausios dulkės pašalinamos iš
gyvenamosios aplinkos ir pagerinama gyvenimo kokybė.
Galingą sistemą sudaro centrinis siurblys, triukšmą
slopinanti vamzdžių sistema RAUPIANO PLUS ir priedai –
tylu, higieniška ir patogu!
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KLAUSIMAS:
KAS NUTINKA, KAI JŪS SIURBIATE ĮPRASTU DULKIŲ SIURBLIU?

Sakysite: „Dulkės,žinoma, dingsta siurblyje.“
Bet ar tai tiesa?
Pripažinsime, didžioji dalis dulkių lieka dulkių
maišelyje.
Bet kas nutinka su smulkiomis dulkėmis arba
mikroorganizmais, tokiais kaip naminės erkutės,
kurių mes net nepastebime plika akimi.
Būtent šios dalelės kaltos dėl daugelio sveikatos
problemų, tokių kaip alergijos arba astma. Įprasto
valymo metu jos nėra pašalinamos. Siurblio srautas
jas tik pakelia į orą. Didesnės dulkės jau po kelių
minučių nusėda. Tuo tarpu smulkiosioms dalelėms,
mažesnėms nei tūkstantoji milimetro dalis reikia
keleto valandų, kad vėl nusėstų. Alergiškiems
žmonėms tai sukelia smarkius negalavimus!

Į plaučius patenkančios
kenksmingos dulkių dalelės

Vidutinis dulkių nusėdimo laikas

„…vietoj to, kad nusėstų ant kilimo,
mikroorganizmai kaip ir smulkios dulkės
po įprasto valymo sukeliamos į orą. Keletą
valandų jos sklando ir kvėpuojant patenka
į gleivinę, o tuo pačiu ir į plaučius...“
(Frankfurter Allgemeine Zeitung,
25.04.89)
VACUCLEAN tam padės tašką!

Matomos dulkės
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VACUCLEAN VEIKIMO PRINCIPAS
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VACUCLEAN sistemoje siurblys 1 montuojamas ne
gyvenamosiose patalpose (pvz. rūsyje, garaže).

Gyvenamosiose patalpose instaliuojamos siurbimo
rozetės |4|, prie kurių jungiama siurbimo žarna 5 .

Centrinis dulkių siurblys 1 beveik negirdimai siurbia
nešvarumus bei dulkes ir per sienoje sumontuotą
betriukšmių vamzdžių sistemą RAUPIANO PLUS 2
išfiltruotą orą pašalina į pastato išorę 3 .

Centrinis siurblys 1 | įjungiamas nuotoliniu
valdymu 6 arba jungikliu 7 esančiu ant
siurbimo žarnos rankenos.
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Siurblys

Filtravimas

REHAU VACUCLEAN užtikrina pastovią didelę
siurbimo galią. Ypač svarbus įrenginiui yra aukštas
galingumas oro vatais prie didelio naudingumo
koeficiento. Jie įtakoja siurbimo galią.

Filtravimas vyksta dviem pakopomis. Pirmiausia
dėl „ciklono principo“ dulkių prisotintas oro srautas
palieka nuosėdas konteineryje. Antrame žingsnyje
likusios smulkios dulkės išfiltruojamos ypač
veiksmingu filtru, nereikalaujančiu priežiūros.
Įsiurbtas oras į lauką išmetamas beveik visiškai
švarus. Šis filtravimo principas garantuoja
aukščiausio lygio pastovią siurbimo galią.

VACUCLEAN varikliai garantuoja ypatingai gerus
rezultatus
- solidi vokiečių gamintojo technika ir kokybė
- didesnė siurbimo galia
- savaime atsijungiantys anglies šepetėliai variklio
apsaugai
- laipsniškas elektroninis startas
- termoapsauga nuo varikio perkaitimo
- savaiminis atsijungimas po 15 minučių dėl
netyčinio įjungimo
- ilgaamžis variklis

REHAU Jums siūlo tris skirtingų
galingumų siurblius, kuriuos pasirinksite
pagal savo poreikius.
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RAUPIANO PLUS vamzdžių sistema

Siurbimo rozetės

Moksliniai tyrimai Merseburgo universitete patvirtino puikų
RAUPIANO PLUS tinkamumą siurbimo sistemos vamzdynui. Vamzdžių
elektrostatinis krūvis siurbimo metu ypač mažas. Praktinio bandymo
metu įrodyta, kad sistemos atsparumas nusidėvėjimui atitinka visus
reikalavimus.

Gyvenamojoje zonoje estetiniai reikalavimai ypač aukšti. Todėl
kompaktiškos siurbimo rozetės VACUCLEAN tiekiamos skirtingų
spalvų ir formų.
Kaip alternatyva sieninei rozetei gali būti naudojama grindų rozetė.

- Maža trintis:
lygus vidinis RAUPIANO PLUS vamzdžių paviršius užkerta kelią
nuosėdoms ir garantuoja ilgą tarnavimo laiką.
- Triukšmo slopinimas:
ypač aukštos kokybės betriukšmė nuotekų sistema užtikrina
ramybę visame name.
- Draugiška aplinkai, nes perdirbama

- Aukšta kokybė ir sandarumas
- Specialiai išvystyta
- Patraukli išvaizda iš plastiko arba aliuminio

Semtuvėlis „Vac-Pan“
Patalpose, kuriose reikia šluoti, Jums nebereikės semtuvėlio. Jūs
paprasčiausiai atidarysite siurbimo vožtuvą grindjuostėje, įjungsite
centrinį siurblį ir sušluosite nešvarumus į angą.
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Pilna sistema

Valdymas

VACUCLEAN – pilnai sukomplektuota sistema. Joje
yra visos montavimui reikalingos dalys, taip pat plati
priedų ir atsarginių dalių paletė.

Su VACUCLEAN nuotoliniu valdymu centrinį siurblį
galėsite valdyti taip pat patogiai kaip savo garažo
vartus.
Signalo stiprintuvas užtikrins nepriekaištingą
veikimą net ir esant didesniems atstumams.
VACUCLEAN siurblį galima įjungti ir išjungti iš bet
kurio kambario ir bet kurio aukšto. Nuotolinis
valdymas taip pat pasirūpins, kad netyčia įjungus
siurblį jis be reikalo ilgai neveiktų. Aparatas
automatiškai išjungiamas po maždaug 15 minučių
nepertraukiamo darbo. Su vienu imtuvu gali būti
suderinti 6 siųstuvai, kas leis 6 vartotojams su
atskirais siųstuvais siurbti skirtingu metu. Jei
dviems vartotojams reikia siurbti vienu metu, tai
galima daryti naudojant VACUCLEAN siurblį 4000.

Praktiška:
Nuotolinis valdymas, su kuriuo
VACUCLEAN siurblys įjungiamas ir
išjungiamas iš bet kurio kambario
ir aukšto

Siųstuvas gali būti tvirtinamas prie teleskopinio
siurbimo vamzdžio arba prie sienos.

Sprendimas su kabeliu
Nuotolinio valdymo alternatyva yra valdymas per
kabelį. Tokiu atveju VACUCLEAN sistema įjungiama
ir išjungiama jungikliu esančiu ant siurbimo žarnos.
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PRANAŠUMŲ APŽVALGA

Tylu
Siurbimas nesukelia triukšmo, nes centrinis siurblys
yra ne gyvenamojoje zonoje.
Higieniška
- Idealu alergiškiems ar astma sergantiems
asmenims
- Sveikatai kenksmingos mikrodulkės susiurbiamos
iš patalpos ir pašalinamos į pastato išorę.
- Alerginių atvejų, kuriuos sukelia pvz. gyvūnų
plaukai, žiedadulkės ar dulkės, sumažėjimas
Patogu, taupo laiką
- Nereikia tampyti siurblio
- Nereikia išvynioti ir suvynioti kabelio
- Nereikalingas dažnas dulkių konteinerio valymas
(1-2 kartus per metus).
- Nereikia dažnai valyti dulkių, nes jos ne
sukeliamos į orą, bet pašalinamos
Didesnė nekilnojamo turto vertė
Padidinkite savo namų vertę aukštos kokybės
inžinerinėmis sistemomis
Aukšta kokybė ir didelė galia
- Solidi vokiečių gamintojo technika užtikrina ilgą
tarnavimo laiką
- Pastovi didelė siurbimo galia paremta ciklono
principu
Nereikia keisti filtrų
Dėl modernios filtravimo technikos (ilgaamžis filtras)
atkrenta papildomos išlaidos keičiamiems filtrams.
Tausojama aplinka
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Įžvalgus planavimas
Centrinio dulkių siurblio pasirinkimas statant namą tikriausiai nėra pats
svarbiausiais klausimas. Visgi yra tikslinga laiku sumontuoti potinkines
inžinerines sistemas. Kas įžvalgiai planuoja ir statybų metu numato
vėlesnius sprendimus, daug paprasčiau ir greičiau gali prisijungti prie
komfortabilios bei modernios higienos sistemos. Ir, žinoma, žymiai
pigiau!
Taigi, patogus ir švarus reikalas – investicija, kuri apsimoka:
VACUCLEAN iš REHAU

Kokybė iš profesionalų rankų
Daugiau nei 50 metų patirtis polimerinių medžiagų gamyboje ir
apdirbime, orientacija į sprendimus ir inovatyvumo dvasia išgarsino
REHAU tarptautinėje rinkoje.
Mūsų statinių inžinerinių sistemų programa, apimanti šildymo,
elektros, vandentiekio ir nuotekų sritis, garantuoja Jums patikrintą
kokybę, su kuria galite statyti ramia sąžine. Rūpestis ir Know-how
yra standartas, taip pat ir konsultavimo bei montavimo srityse.
Šios paslaugos teikiamos tik kvalifikuotų ir REHAU apmokytų
specialistų. Įsitikinkite kompetencija, kurią Jums siūlo REHAU ir
jų kvalifikuoti partneriai!

REHAU NIEDERLASSUNGEN
D: Berlin: 10243 Berlin, Tel.: +49 30 66766-0, berlin@rehau.com Bielefeld: 33719 Bielefeld, Tel.: +49 521 20840-0, bielefeld@rehau.com Bochum: 44793 Bochum, Tel.: +49 234 68903-0, bochum@rehau.com Frankfurt: 63128
Dietzenbach, Tel.: +49 6074 4090-0, frankfurt@rehau.com Hamburg: 22113 Hamburg, Tel.: +49 40 733402-0, hamburg@rehau.com Hannover: 30916 Isernhagen, Tel.: +49 5136 891-0, hannover@rehau.com Leipzig: 04827
Gerichshain, Tel.: +49 34292 82-0, leipzig@rehau.com München: 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Tel.: +49 8102 86-0, muenchen@rehau.com Nürnberg: 91058 Erlangen/Eltersdorf,Tel.: +49 9131 93408-0, nuernberg@rehau.com
Stuttgart: 71272 Renningen, Tel.: +49 7159 1601-0, stuttgart@rehau.com A: Linz: 4050 Traun, Tel.: +43 7229 73658, linz@rehau.com Wien: 2353 Guntramsdorf, Tel.: +43 2236 24684, wien@rehau.com BG: Sofia: 1170 Sofia, Tel.:
3 59 2 96557 71, sofia@rehau.com BIH: Sarajevo: 71321 Semizovac, Tel.: +387 33 475-500, sarajevo@rehau.com H: Budapest: 2051 Biatorbágy, Tel.: +36 23 5307-00, budapest@rehau.com HR: Zagreb: 10000 Zagreb, Tel.: +385
1 3886998, zagreb@rehau.com MK: Skopje: 1000 Skopje, Tel.: +389 2 2402-670, skopje@rehau.com RO: Bacau: 600170 Bacau, Tel.: +40 234 512066, bacau@rehau.com Bukarest: 077180 Tunari/Ilfov, Tel.: +40 21 2665180, bucuresti@rehau.com Cluj: 407035 Apahida/Cluj, Tel.: +40 264 415211, clujnapoca@rehau.com SCG: Belgrad: 11080 Zemun, Tel.: +381 11 3770300, beograd@rehau.com SK: Bratislava: 85101 Bratislava, Tel.: +421 2 68209110, bratislava@rehau.com

www.rehau.lt

©REHAU 885705 LT

02.2010

