Lakás, 1db fali csatlakozó (0-30 m2)

Központi porszívó, 1 egyidejű felhasználó a következő műszaki paraméterekkel:
- Higiénikus porleválasztás
- Merevített műanyag vázszerkezet, IP44-es védettség
- Felületi (kültéri elhelyezés esetén) vagy csőhálózati kifújással
- Átfordítható, jobbos/balos csőcsatlakozási lehetőségek
- Vezérlőhálózati csatlakozás
- Hosszú élettartamú, direkt hűtésű, lágy indítású motor
- Termikus motorvédelem biztonsági vákuumszeleppel
- Kettősvédelemmel ellátott motorvezérlő elektronika
- Vízzel mosható, L osztályú poliészter szűrőbetét
- Betáphálózat Volt

220/240

- Motor kW

1,25

- Beszívócsonk átmérője mm

50

- Szűrőbetét felülete cm

2840

- Max. légszállítás m3/h

200

- Porzsák kapacitása l

12

Alapszerelési csőhálózat
- Európai vastag falú, szürke színű speciális PVC cső, antisztatikus bevonattal
- Átmérő 50mm, falvastagság 2,2mm
- Kalibrált merev cső, komplett idomrendszerrel: könyökök, ágak, karmantyúk, speciális ragasztó
- Ütközővel ellátott idomok, 3cm hosszú ragasztási felülettel: tökéletes vágás és ragasztás esetén
egységesen sík belső felületet képez
- Kizárólag 45°-os ívű könyökökkel és ágakkal a jobb légáramlás biztosítása érdekében
- Kiegészítők a csőhálózathoz: szerelőlapok miden fajta falszerkezethez, kifújó rács, 2x 1mm2-es
vezeték lépésálló gégecsőbe belefűzve a vezérlőhálózathoz
- Optimális nyomvonalnak megfelelő mennyiségben, szerelőlapok száma:

1db

Csatlakozók
1. Fali csatlakozók a következő műszaki paraméterekkel:
- Nagy mechanikai szilárdságú, strapabíró műanyag, dupla tömítőgyűrű ággyal
- Tökéletes záródást biztosító, speciális gumitömítéssel
- Gyárilag előrevezetékezett vezérlőhálózati kontaktokkal
- 32mm-es átmérőjű lakossági gégecsőhöz illeszthető
- A teljes takarítandó felület lefedéshez szükséges fali csatlakozó szám:
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2. Szemétlapát adapter (opció):
- Bútor lábazati részébe kerül beépítésre a padlószinttel egyvonalban (falba történő beépítés esetén
plusz szerelőlap szükséges)
- Használata gyors és kényelmes takarítást biztosít a gégecső előszedése nélkül
- Ajánljuk elsősorban konyhába és a bejárati ajtó közelébe

Takarító készlet kompletten, tartalma:
- Fali tartó kicsi, 4db-os
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- Gégecső 9 méter
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- Hajlított nyél
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- Gégecső csatlakozó
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- Króm csőpár
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- Padlótisztító fej 30cm
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- Portörlő fej
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- Részívó fej
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- Kárpittisztító fej

1db

