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Jednostki centralne split

Unikalna konstrukcja odkurzaczy typu Split wyrzutni¹ powietrza. Konstrukcja split pozwala 
polega na oddzieleniu silnika od filtrów oraz równie¿ na monta¿ dwóch silników po³¹czonych 
zbiornika na kurz, które umieszczono w osobnej równolegle z jednym powiêkszonym separa-
obudowie. Znalaz³ w niej miejsce powiêkszony torem zanieczyszczeñ DC1240. Instalacja taka, 
separator cykloniczny oraz filtr w³osów, który zwana Gemini, umo¿liwia zastosowanie odku-
mo¿na by³o zastosowaæ dziêki rozdzielnej kon- rzacza aeroVac w instalacjach przemys³owych, 
strukcji. Oddzielenie separatora zanieczyszczeñ np. du¿ych hotelach, halach sportowych, 
od silnika pozostawia wiêcej swobody pro- domach weselnych lub restauracjach gdzie d³u-
jektantom i architektom przy ustalaniu po³o¿enia goœci przewodów instalacyjnych siêgaj¹ nawet 
jednostki centralnej. W dowolnym miejscu mo¿na kilkuset metrów. Odkurzacze typu Split charakte-
umieœciæ zbiornik na kurz, bez obawy o ha³as ryzuj¹ siê najmniejszym spadkiem wydajnoœci 
generowany przez silnik, zawieszony np. tu¿ przed w funkcji nape³nieniu zbiornika na kurz.

Jednostki centralne Split
S2900 i S3500 
Jednostki S3500 Split wyposa¿ono w dwa potê¿ne 
silniki o œrednicy wirnika 7.2”. Model S2900 Split to 
pierwszy na œwiecie odkurzacz wykorzystuj¹cy 
nowy, najwiêkszy silnik Ametek z wirnikeim o 
œrednicy 8,4”. Nowy silnik poza wydajnoœci¹, 
charakteryzuje siê d³ug¹ ¿ywotnoœci¹ wynosz¹c¹ 
2500 godzin pracy. Okres gwarancji dla 
odkurzacza S2900 wynosi 7 lat. Obydwa modele 
w komplecie dostarczane s¹ z powiêkszonym 
separatorem cyklonicznym i filtrem w³osów - 

Split S2800, S2500 i S1570
Odkurzacze S2800, 2500 i S1570 Split s¹ podobne konstrukcyjnie do modeli S2900 i S3500. Wykorzystuj¹ 
identyczn¹ zasadê dzia³ania separatorów zanieczyszczeñ, s¹ wyposa¿one w jeden silnik o œrednicy 
wirnika odpowiednio 7.2” lub 5,7”. Jednostki S2800 Split posiadaj¹ mechanizm miêkkiego startu, co 
znacz¹co wp³ywa na przed³u¿enie ¿ywotnoœci silnika.

S¹ to jedyne odkurzacze centralne przeznaczone do zastosowañ domowych, których budowa zosta³a 
zapo¿yczona z rozwi¹zañ spotykanych w konstrukcjach przemys³owych. Urz¹dzenia te mog¹ utrzymaæ 

2w czystoœci domy o powierzchni ca³kowitej odpowiednio do 600 lub 300m  

Model S3500 Split
z separatorem DC1240

Specyfikacja techniczna

Liczba silników 

Moc elektryczna 
3Przeplyw powietrza w m /h  

Podcisnienie w kPa 

Pojemnosc zbiornika na kurz 

Max. dl. przewodu magistralnego w m 
2Orientacyjna pow. sprzatania w m

Zalecana max. liczba gniazd ssawnych

Gwarancja 

2

2590

350

30.1

36

84

20

2000

5 lat

S3500 Split

 1 

1800

285

29,5 

36 

72

800

14

7 lat 

S2900 Split
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Model S2800, 
2500, S1570 Split 

z separatorem  DC1200

Separatory zanieczyszczen 
do jednostek Split

Dlaczego Split ?

S¹ to osobne urz¹dzenia filtruj¹ce wchodz¹ce w sk³ad 
odkurzaczy S3500, 2900 Split (DC1240), S2800, 2500 i S1570 
Split (DC1200).

Sk³adaj¹ siê z separatora cyklonicznego o du¿ej objêtoœci 
roboczej, dodatkowego filtra w³osów oraz zbiornika na 
zanieczyszczenia. Opcjonalnie, w celu zwiêkszenia skute-
cznoœci filtracji, istnieje mo¿liwoœæ zainstalowania w se-
paratorze DC1240/DC1200 filtra elektrostatycznego. 
W wersji DC1100 separator jest wyposa¿ony w dodatkowe 
filtry piankowe wielokrotnego u¿ytku, które pozwalaj¹ na 
poprawê filtracji powietrza wydmuchiwanego z odku-
rzacza.

aeroVac jako jedyny producent zdecydowa³ siê na rozwój tej zaawansowanej konstrukcji separato-
rów zanieczyszczeñ, które pozwalaj¹ na rozdzielenie silnika od czêœci filtracyjnej jednostki centralnej. 
Dla u¿ytkownika oznacza to wyj¹tkowo ³atwy dostêp do filtra w³osów i niczym nie ograniczon¹, sta³¹ 
wydajnoœæ odkurzacza. Ju¿ nikt nigdy nie bêdzie narzeka³ na utrudnienia i niewygodê zwi¹zan¹ z 
koniecznoœci¹ czyszczenia filtrów lub koniecznoœci¹ otrzepania filtra workowego (tzw. samoczyszcz-
¹cego).

Specyfikacja techniczna

Liczba silników 

Moc elektryczna 
3Przeplyw powietrza w m /h  

Podcisnienie w kPa 

Pojemnosc zbiornika na kurz 

Max. dl. przewodu magistralnego w m 
2Orientacyjna pow. sprzatania w m

Zalecana max. liczba gniazd ssawnych

Gwarancja 

 1 

1780

201

34,1 

25.6 

60

600

12

7 lat 

1 

1570 

180 

28,7 

25.6 

50,0 

8

300 

5 lat 

S1570 Split
 

S2500 Split

 1 

1780

232

27 

25.6

55

500

10

5 lat 

S2800 Split
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Jednostki centralne klasy S

Nale¿¹ do nich urz¹dzenia posiadaj¹ce w opatentowan¹ szczelinê dekompre-
kompaktow¹ konstrukcjê, przeznaczone syjn¹ pozwalaj¹c¹ na stosowanie trady-
do u¿ytku w domach jednorodzinnych. cyjnych worków foliowych w zbiorniku na 
Elementem odpowiedzialnym za filtracje kurz, co u³atwia ich oczyszczanie. Zasto-
zassanego powietrza jest separator sowany w jednostkach centralnych sepa-
cykloniczny o du¿ej pojemnoœci. Funkcje rator cykloniczny, charakteryzuje siê wy-
dodatkowego zabezpieczenia silnika sok¹ skutecznoœci¹ separacji i gwa-
pe³ni filtr elektrostatyczny. Zbiornik na rantuje sta³¹ wydajnoœæ odkurzania bez 
œmieci posiada pojemnoœæ prawie 24 wzglêdu na stopieñ zape³nienia zbiornika 
litrów, co pozwala u¿ywaæ odkurzacz bez na kurz. Jest to cecha szczególna odku-
obawy o jego przepe³nienie w okresie rzaczy cyklonicznych bezworkowych tzw. 
nawet do trzech lub czterech miesiêcy. czystych cyklonów.
Wszystkie urz¹dzenia wyposa¿one s¹ 

Jednostki centralne S2200
Jednostki centralne S2200 przeznaczone s¹ do domów o powierzchni sprz¹tania do 

2500 m . Zastosowanie jednego z najwiêkszych w klasie odkurzaczy centralnych silnika 
o œrednicy wirnika 7.2" pozwoli³o na uzyskanie nieporównywalnych w innych 
urz¹dzeniach podciœnienia, w funkcji przep³ywu powietrza. Dodatkowo, dziêki 
du¿ej œrednicy wirnika obni¿ono jego prêdkoœæ obrotow¹ do 18 000 obr. / min, co 
zwiêkszy³o jego ¿ywotnoœæ i sprawnoœæ. 

Gwarancja na modele S2200 wynosi 5 lat. Konstrukcja komory silnika, jej 
wyg³uszenie oraz kszta³t kana³ów doprowadzaj¹cych powietrze do jego 
ch³odzenia sprawiaj¹, ¿e odkurzacze te s¹ jednymi z najcichszych w swojej 
klasie. Dodatkowe wyciszenie jest mo¿liwe poprzez zastosowanie t³umika na 
przewodzie wydechowym.

Jednostki centralne S1570 cechuje podobna konstrukcja do jednostek 
centralnych S2200, ró¿nica polega na zastosowaniu silnika o mniejszej œrednicy 
wirnika. W efekcie uzyskano urz¹dzenie o bardzo dobrych parametrach 
hydraulicznych i przystêpnej cenie. Gwarancja na modele S1570 wynosi 5 lat.

Jednostki centralne klasy S, tak jak wszystkie inne urz¹dzenia aeroVac i Vacu-
Maid mo¿na rozbudowywaæ o dodatkowe separatory zanieczyszczeñ 
nieocenioene np. w celu uzyskania szczególnej czystoœci powietrza wydmu-
chiwanego na zewn¹trz budynku, co bywa wykorzystywane w domach 
w ciasnej zabudowie szeregowej. W takim wypadku istnieje mo¿liwoœæ 
instalacji dodatkowego separatora w postaci worka odwróconego, lub 
separatora cyklonicznego z filtrem w³osów lub nawet tych dwóch rozwi¹zañ 
jednoczeœnie. Worek odwrócony bêdzie wtedy pe³ni³ funkcje separatora 
wtórnego, dziêki czemu nie bêdzie wymaga³ czêstego czyszczenia. Mo¿liwoœæ 

dowolnej konfiguracji separatorów zanieczyszczeñ jest cech¹ szczególn¹ 
odkurzaczy aeroVac, dziêki czemu ³atwo mo¿na dopasowaæ konfiguracjê 

sprzêtow¹ dla ka¿dego indywidualnego u¿ytkownika.

Jednostki centralne  S1570
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Dlaczego metody filtracji
s¹ takie wa¿ne ?

Metody filtracji s¹ podstawowymi parametrami, które 
wp³ywaj¹ na komfort u¿ywania odkurzacza centralnego 
i g³ównymi kryteriami ró¿nicuj¹cym poszczególne modele 
odkurzaczy.

Separatory cykloniczne gwarantuj¹ sta³e podciœnienie 
i przep³yw powietrza bez wzglêdu na stopieñ nape³nienie 
zbiornika na kurz, nie wymagaj¹ ponadto ¿adnych elemen-
tów wymiennych. 

Urz¹dzenia typu Split, dodatkowo radz¹ sobie doskonale 
z separacj¹ w³osów, które z racji swoich rozmiarów i nie-
wielkiej masy nie separuj¹ siê na filtrach cyklonicznych, 
natomiast skutecznie wbijaj¹ siê we wszystkie filtry workowe, 
powoduj¹c koniecznoœæ ich rêcznego czyszczenia. Nikt 
tego nie lubi. 

Urz¹dzenia z workami odwróconymi wymagaj¹ okreso-
wego czyszczenia filtrów, lecz jeœli nie chcemy tego robiæ 
mo¿na do nich za³o¿yæ higieniczne worki jednorazowego 
u¿ytku, których wymiana jest wyj¹tkowo ³atwa.

Model S2200
Model S1570

Specyfikacja techniczna S1570 S2200

Liczba silników 

Moc elektryczna 
3Przeplyw powietrza w m /h  

Podcisnienie w kPa 

Pojemnosc zbiornika na kurz 

Max. dl. przewodu magistralnego w m 
2Orientacyjna pow. sprzatania w m

Zalecana max. liczba gniazd ssawnych

Gwarancja 

 

1 

1570 

180 

28,7 

23,7 

50,0 

8

 300 

5 lat 

 1 

1780

232

27

 23,7 

 55,0 

 500

12

 5 lat 
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Odkurzacze centralne aeroVac typ SR, to linia urz¹-
dzeñ przeznaczonych do domów jednorodzinnych.

Ich kompaktowa budowa oraz zastosowane metody 
separacji, wykorzystuj¹ce dzia³anie worka odwró-
conego daj¹ gwarancje dok³adnego oczyszczania po-
wietrza wydmuchiwanego na zewn¹trz domu. 

Jednostki SR dostêpne s¹ w typoszeregu piêciu urz¹-
dzeñ, które zaspokoj¹ oczekiwania wszystkich inwesto-
rów domów jednorodzinnych od ma³ych willi po 
rozleg³e rezydencje. Zastosowanie jako filtra worka od-
wróconego, pozwoli³o na monta¿ w obudowie odku-
rzacza gniazda ssawnego, tak potrzebnego w gara¿u 
lub pomieszczeniu gospodarczym. 

Dwa najwiêksze odkurzacze posiadaj¹ powiêkszone 
œrednice obudów, co skutkuje wiêksz¹ powierzchni¹ 
filtracji worków odwróconych, które w tych modelach 
wykonane s¹ z opatentowanego materia³u firmy 
DuPont. Jednostki te, o symbolu SR55 i SR65 posiadaj¹ 
równie¿ zwiêkszon¹ objêtoœæ zbiornika na kurz. 
Zastosowanie nowej generacji silników Ametek daje 
doskona³y kompromis ceny i jakoœci jednostek 
centralnych. 

Du¿a skutecznoœæ filtracji skutkuje niestety konie-
cznoœci¹ okresowego oczyszczania worków odwróco-
nych. Mo¿na tego unikn¹æ, wykorzystuj¹c w jedno-
stkach typu SR, jednorazowe worki papierowe, które 
pe³ni¹ rolê zarówno filtra jak i magazynu na kurz. 

Jest to wielka zalety urz¹dzeñ serii SR, gdy¿ u¿ytkownik 
mo¿e w dowolnym momencie zmieniæ sposób filtracji 
urz¹dzenia.

Jednostki centralne SR

Liczba silników 

Moc elektryczna 
3Przep³yw powietrza w m /h  

Podcisnienie w kPa 

Wykonanie filtra

Pojemnoœæ zbiornika na kurz 

Max. d³. przewodu magistralnego w m 
2Orientacyjna pow. sprzatania w m

Poziom ha³asu [db]

Gwarancja 

1 

1400

214

23,0

23,6

30,5

140

2 lata

1 

1370

197

30.0

23,6

36,6

200

5 lat

1 

1380

201

30,1

23,6

39,6

300

646058

5 lat

Specyfikacja techniczna  SR 11 SR 13 SR 45

micro-tex micro-tex micro-tex

Modele 
SR11, SR13, 

Sr45, SR15

1 

1700

215

35,5

23,6

48,0

280

62

5 lat

SR 15

micro-tex
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Liczba silników 

Moc elektryczna 
3Przep³yw powietrza w m /h  

Podcisnienie w kPa 

Wykonanie filtra

Pojemnoœæ zbiornika na kurz 

Max. d³. przewodu magistralnego w m 
2Orientacyjna pow. sprzatania w m

Poziom ha³asu [db]

Gwarancja 

66 74

2

2850/3000

355/374

31,4 

36

70

750

5 lat

1 

1550

192

31,4

36

46

500

5 lat

Specyfikacja techniczna SR 51 SR 65

micro-tex HEPA DuPont Teflon

= =

= =

=

Najnowsze modele Gniazdo gospodarcze w 
silników Ametek o obudowie jednostki 
podwy¿szonej wydajnoœci centralnej

Mo¿liwoœæ stosowania Specjalne wyciszenie 
zamiennie jako filtrów silników
worków odwróconych lub Innowacyjne materia³y 
papierowych worków filtracyjne
jednorazowego u¿ytku - Micro-tex

- DuPont Teflon

Jednostki centralne SR 
- cechy szczególne

Modele 
SR 55, SR 65

Dlaczego tak wa¿na jest mo¿liwoœæ zamiany worka odwróconego na 
worki papierowe i odwrotnie ?

Dziêki tej funkcji, u¿ytkownik, który nie jest zadowolony z koniecznoœci 
rêcznego czyszczenia worka odwróconego, mo¿e dodatkowo 
zainstalowaæ w odkurzaczach serii SR jednorazowy worek papierowy o 
du¿ej objêtoœci i powierzchni filtracyjnej. Worek taki wype³nia siê 
kurzem przez okres oko³o 6 miesiêcy. W ka¿dej chwili mo¿na powróciæ, 
do filtracji przy wykorzystaniu worka odwróconego, bez koniecznoœci 
wykonywania jakichkolwiek modyfikacji w jednostce centralnej.

SR 55

63

1 

1700

215

35,5

36

44

250

5 lat

micro-tex
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Jednostka centralna SR 07
wraz z zestawem do sprz¹tania 

Jednostka centralna SR07 to idealna propozycja dla w³aœcicieli 
niewielkich domów lub apartamentów. Urz¹dzenie to ³¹czy w 
sobie to, co najlepsze z rozwi¹zañ spotykanych w odku-
rzaczach centralnych z cen¹, któr¹ trzeba zap³aciæ za 
markowy odkurzacz przenoœny. 

W odkurzaczu zastosowano sprawdzony silnik produkcji 
Ametek Lamb, a do separacji zanieczyszczeñ wykorzystano 
papierowy worek na œmieci jednorazowego u¿ytku, który 
nale¿y wymieniæ raz lub dwa razy do roku. Jego cena nie 
przekracza kilkunastu z³, a w zamian otrzymujemy skuteczny 
i higieniczny sposób na pozbywanie siê zebranego kurzu.

Odkurzacz centralny SR 07 w aktualnej promocji sprzedawany 
jest w komplecie z zestawem do sprz¹tania EKO za cenê 999 z³ 
brutto. (Do wyczerpania zapasów).

Moc elektryczna 
3Przep³yw powietrza w m /h  

Podcisnienie w kPa 

Pojemnoœæ zbiornika na kurz 

Max. d³. przewodu magistralnego w m 
2Orientacyjna pow. sprzatania w m

Poziom ha³asu [db]

Gwarancja 

66

1390

214

23,0

25,6

28

110

2 lata

Specyfikacja techniczna SR 07

Jednostka centralna
model SR 07
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Separator 
workowy DC500

Separatory zanieczyszczeñ

Separatory zanieczyszczeñ 
w odkurzaczach Split

Separatory wspomagaj¹ce

Jednostki centralne aeroVac i Vacu-Maid pozwalaj¹ 
na wybór najwiêkszej liczby metod separacji. S¹ to 
czyste cyklony wraz z dodatkowym filtrem w³osów 
dostêpne w odkurzaczach typu split, czyste cyklony 
wspomagane filtrem elektrostatycznym oferowane w 
odkurzaczach klasy S, worki odwrócone dostêpne w 
jednostkach SR oraz jednorazowe worki papierowe o 
powiêkszonej objêtoœci dostêpne w odkurzaczach 
SR 07 oraz wszystkich pozosta³ych odkurzaczach SR 
jako opcja dodatkowa.

Wybieraj¹c odkurzacz aeroVac lub Vacu-Maid 
u¿ytkownik nigdy nie traci mo¿liwoœci rozbudowy 
swojego systemu do bardziej zaawansowanych metod 
filtracji. I tak, nawet posiadacz kompaktowego 
odkurzacza SR mo¿e zainstalowaæ separator 
cykloniczny z jednostki Split, gdy oka¿ê siê, ¿e 
wymagany jest bardziej wydajny separator wraz 
z filtrem w³osów. 

U¿ytkownicy odkurzaczy typu split maj¹ mo¿liwoœæ 
zwiêkszenia skutecznoœci filtracji powietrza wydmu-
chiwanego na zewn¹trz domu instaluj¹c dodatkowy 
separator wyposa¿ony w jednorazowy worek papier-
owy (DC500). Poniewa¿ filtr workowy bêdzie w takim 
przypadku pe³ni³ funkcje filtra wtórnego, worek papie-
rowy bêdzie wymaga³ wymiany nie czêœciej ni¿ raz do 
roku.

Separator 
zanieczyszczeñ 

DC1200, DC1100



Metody filtracji

Jednostki cykloniczne kompaktowe

Najczêœciej stosowan¹ metod¹ filtracji w odkurzaczach 
centralnych jest separacja cykloniczna. Polega ona na 
wprowadzaniu zassanego do jednostki powietrza j w ruch 
obrotowy k wokó³ jej osi, co powoduje wytworzenie si³y 
odœrodkowej dzia³aj¹cej na cz¹steczki ciê¿sze od powietrza, 
czyli drobiny kurzu i piasku, powoduj¹c ich osiadanie na 
œciankach separatora i opadanie do zbiornika na kurz l, 
gwa³towna zmiana kierunku m przep³ywu zassanego 
powietrza z ruchu obrotowego w ruch liniowy, kiedy 
powietrze zostaje zassane bezpoœrednio przez wirnik silnika n 
wystêpuje tu¿ nad zbiornikiem na kurz, wtedy te¿ nastêpuje 
skuteczne wytr¹cenie zanieczyszczeñ w wyniku dzia³ania si³y 
bezw³adnoœci, która równie¿ jest proporcjonalna do masy i 
prêdkoœci. 

Oczyszczone w ten sposób powietrze zostaje wydmuchane z 
jednostki centralnej o, a nastêpnie wyprowadzone na 
zewn¹trz budynku .

Jednostki cykloniczne split

W odkurzaczach split silnik j i separator k 
wraz ze zbiornikiem na kurz s¹ umie-
szczone w osobnych obudowach. Roz-
wi¹zanie takie pozwala na wykonanie 
wydajniejszego i pojemniejszego se-
paratora, w którym wygospodarowano 
miejsce na dodatkowy filtr l do separacji 
w³osów. Wiêkszy separator pozwoli³ na 
mechaniczne m oddzielenie strumieni 
powietrza zasysanego n od powietrza ju¿ 
oczyszczonego o, dziêki czemu uzyskano 
efekt skuteczniejszej filtracji powietrza 
wydmuchiwanego z odkurzacza p.

Przekrój jednostki 
kompaktowej klasy S

Przekrój jednostki 
centralnej split
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b
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Powietrze zasysane z instalacji (1) przez silnik, podrywa 
worek (2), który pe³ni funkcjê filtra, analogicznie do 
worków stosowanych w odkurzaczach przenoœnych. 
Nastêpnie powietrze zostajê wydmuchane na zewn¹trz 
odkurzacza (3) sk¹d sieci¹ przewodów wyprowadzane 
jest na zewn¹trz domu. Po wy³¹czeniu odkurzacza 
ciê¿arki o³owiane zaszyte w worku powoduj¹ jego 
opadanie nad zbiornik na kurz (rysunek a).

Jednostki wyposa¿one w worek odwrócony

Naturalnym uzupe³nieniem funkcjonalnoœci jednostek 
centralnych SR jest dodatkowy worek papierowy (4) na 
kurz, który pe³ni równie¿ funkcje filtra. Pozwala on na 
higieniczne pozbywanie siê zebranych zanieczyszczeñ z 
odkurzacza, bez koniecznoœci rêcznego czyszczenia 
worka odwróconego.

Instalacja centralnego odkurzania jest najprostsz¹ instalacj¹ w domu. Jej monta¿ nie wymaga specjalistycznych narzêdzi 
ani wielkich nak³adów finansowych. Wprawna ekipa wykona j¹ w ci¹gu jednego dnia. Materia³y instalacyjne s¹ tanie, a 
szereg systemowych zabezpieczeñ gwarantuje, ¿e instalacja nie zapcha siê w czasie u¿ytkowania.

Rysunek przedstawia przekrój typowego domu z charakterystycznymi elementami instalacji centralnego odkurzacza:

Przekrój jednostki kompaktowej 
z workiem odwróconym

(a) pozycja spoczynkowa, 
(b) pozycja w trakcie pracy
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1. W¹¿ giêtki (KSH230)
2. Ssawka podstawowa z klawiszem (RF520V)
3. Rura teleskopowa metalowa (W419’)
4. Ssawka do wyk³adzin (UT530B)
5. Ssawka do kurzu (DB530)
6. Ssawka szczelinowa (CT525)
7. Torba na ssawki
8. Wieszak na w¹¿ giêtki (H231)

Zestaw do sprz¹tania Elektrocomfort

Zestaw do sprz¹tania Elektrocomfort (TK23830) to najczêœciej wybierany zestaw 
do sprz¹tania do odkurzaczy centralnych. Wyposa¿ony w doskona³ej jakoœci 
w¹¿ giêtki o powiêkszonej œrednicy gwarantuje najmniejszy mo¿liwy spadek 
wydajnoœci jednostki centralnej. Racjonalnie dobrane akcesoria pozwalaj¹ na 
sprz¹tanie ró¿nego rodzaju powierzchni, od miêkkich dywanów po twarde 

Wa¿ne

Zestaw do sprz¹tania Elektrocomfort dostêpny jest w kompletach z  ró¿nymi 
d³ugoœciami wê¿y giêtkich z wy³¹cznikiem w uchwycie. Oferowane s¹ 
nastêpuj¹ce d³ugoœci (w nawiasach podano nr katalogowe): 7.5 (TK23825); 9.0 
(TK23830); 10.5 (TK23835); 12.0 (TK23840) i 15.0 (TK23830) mb.

“Otwarta” r¹czka uchwytu wê¿a 
umo¿liwia wygodny uchwyt oraz 
pewn¹ kontrolê przy sprz¹taniu. 

Estetyczny wy³¹cznik pozwala na 
komfortowe sterowanie 

odkurzaczem.
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Zestaw do sprz¹tania gara¿owy (TK23850)

Zestaw do sprz¹tania EKO (GK30)

2

4

3

5

1. W¹¿ giêtki (H090) z uchwytem plast. (WP0218)
2. Ssawka podstawowa EKO
3. Rura teleskopowa
4. Ssawka do pod³óg

5. Ssawka do kurzu
6. Ssawka szczelinowa
7. Torba na ssawki
8. Wieszak na w¹¿ giêtki

1. W¹¿ giêtki 9mb.
2. Ssawka do pod³óg
3. Ssawka do kurzu

4. Ssawka szczelinowa
5. Wieszak na w¹¿ giêtki

1



Zestaw ssawek Quattro 

Komplet czterech ssawek Quattro, pozwala na uzupe³nienie zestawu do 
sprz¹tania o akcesoria przydatne przy codziennym sprz¹taniu domu, biura lub 
samochodu.

1. Ssawka do sprz¹tania pod meblami, bardzo p³aska, wyposa¿ona w kó³ka.
2. Ssawka do pod³óg, du¿a szerokoœæ, pozwala na efektowne sprz¹tanie.
3. Ssawka turbo. Posiada regulowany moment obrotowy wiruj¹cej szczotki.
4. D³uga, elastyczna  ssawka szczelinowa pozwala na sprz¹tniêcie najg³êbszych zakamarków.

Popularna ssawka podstawowa 
przeznaczona jest do sprz¹tania 

ró¿nego rodzaju powierzchni, 
od twardych pod³óg do 

dywanów. Wystarczy je-
dno naciœniêcie na kla-
wisz i wysuwa siê do-
datkowa szczotka, 
która jest niezbêdna 
do czyszczenia pod-
³óg. W³osie u¿yte w 
szczotce jest na tyle 

d³ugie, ¿e nie istnieje 
¿adne ryzyko poryso-

wania lub zniszczenia 
pod³ogi.

Specjalne wk³adki z szorst-
kiego materia³u gwarantuj¹ 

skuteczne sprz¹tanie w³osów z 
powierzchni dywanów.

Ssawka 
podstawowa 
(RF520V)
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(CPL520)

(CDL520)

(CTR520)

(CSR520)
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Automatyczne szufelki

Automatyczna szufelka do monta¿u w œcianie. Pod³¹czenie do 
instalacji w pionie. Dostêpne kolory bia³y (VP150W), kremowy 
(VP150I), br¹zowy (VP150DI) oraz czarny (VP150B). W opcji dostêpne 
s¹ ramki maskuj¹ce oraz nak³adki ze stali nierdzewnej (TP150S).

Automatyczna szufelka, nazywana jest przez 
niektórych gniazdem szczelinowym. Zwykle 
montuje siê j¹ w przedsionku lub cokole szafki 
kuchennej. Szufelki wystêpuj¹ w kolorach 
bia³ym, kremowym, czarnym lub br¹zowym. 
Alternatywnie dostêpne s¹ nak³adki ze stali 
nierdzewnej. Dla osób, które nie przewidzia³y 
potrzeby zamontowania tego bardzo przy-
datnego akcesorium na etapie budowy, ofe-
rujemy gniazdo uniwersalne, które umo¿liwia 
rozszerzenie funkcjonalnoœci istniej¹cego 
gniazda ssawnego o szufelkê automatyczn¹.

Automatyczna szufelka do monta¿u w cokole szafki kuchennej. 
Pod³¹czenie do instalacji poziome. Szczególnie wygodna w u¿yciu. Ze 
wzglêdu na wymiary zalecana do monta¿u w g³êbokich coko³ach lub 

z dala od g³ównych ci¹gów komunikacyjnych. Dostêpna w kolorach 
bia³ym (DP200W) i czarnym (DP200B)

Automatyczna szufelka do monta¿u w cokole szafki 
kuchennej. Pod³¹czenie do instalacji poziome. 
Dostêpna w kolorach bia³ym (VS175W), kremowym 
(VS175I), srebrnym (VS175S), lub czarnym (VS175B).

Automatyczna szufelka LeoVac charakteryzuje 
siê mo¿liwoœci¹ monta¿u w œcianie w specjalnie 
zaprojektowanej puszcze monta¿owej. 
Dostêpna jest w oœmiu kolorach: bia³y, 
kremowy, jasny br¹z, ciemny br¹z, satyna, z³oty, 
czarny.



Gniazda ssawne s¹ jedynym elementem instalacji centralnego odkurzania wido-
cznym we wnêtrzach domu, odpowiadaj¹ za utrzymanie szczelnoœci ca³ej instalacji. 
Oferujemy gniazda prostok¹tne oraz kwadratowe. Ka¿de z nich jest dostêpne 
w kolorze bia³ym lub kremowym. Niektóre z nich wystêpuj¹ w innych odcieniach np. 
w br¹zowym, srebrnym, czarnym lub szarym.

Gniazdo ssawne 
Vacu Line ES kolor 
bia³y WWP029J

Gniazdo ssawne 
Vacu Line ES kolor 
kremowy WIP029J

Gniazdo ssawne 
Vacu Line kolor 
bia³y WWP129J

Gniazdo ssawne 
Vacu Line kolor 
kremowy WIP129J

Gniazda ssawne.

Gniazda ssawne Vacu–Line
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Gniazda ssawne aeroVac seria LS.

Uwaga: Gniazdo ssawne serii ES wystêpuj¹ równie¿ 
w wykonaniu metalowym, lakierowane na kolor 
bia³y (WIP029M). Na ¿yczenie dostarczamy 
równie¿ gniazda lakierowane na wybrane kolory z 
palety RAL (WWPxxxx). 

Gniazdo ssawne typ ES kolor bia³y (WWP029C) lub 
kremowy (WIP029C) w komplecie z p³yt¹ 
monta¿ow¹ i przykrywk¹ do tynkowania. 
Rozwi¹zanie korzystne cenowo.

Gniazdo 
ssawne typ LS
kolor bia³y 
LS1001

Gniazdo 
ssawne typ LS
kolor kremowy 
LS1002

Gniazdo 
ssawne typ LS
kolor srebrny 
LS1003



Gniazdo ssawne
kolor kremowy
SV8232

Gniazdo ssawne
kolor bia³y
SV8228

Gniazda ssawne R-VEX

Gniazdo ssawne
kolor kremowy
SV8030

Gniazdo ssawne
kolor bia³y
SV8026

Gniazda ssawne VEX-S
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Gniazdo ssawne
kolor kremowy
SV8020

Wyrzutnia powietrza
kolor bia³y SV8118

Gniazda Plastiflex Wyrzutnia powietrza

Gniazdo ssawne
kolor bia³y
SV8016

Gniazda ssawne typ Bravo

Gniazdo 
ssawne
kolor 
kawowy
BR1012

Gniazdo 
ssawne
kolor 
srebrny
BR1013

Gniazdo 
ssawne
kolor 
szary
BR1014

Gniazdo 
ssawne
kolor 
czarny
BR1015

Gniazdo 
ssawne
kolor 
bia³y
BR1001

Gniazdo 
ssawne
kolor 
kremowy
BR1002

Gniazdo 
ssawne
kolor 
szampañski
BR1011

Gniazdo ssawne
kolor srebrny

WSP129S

Gniazdo ssawne
kolor czarny

WBP129S

Gniazdo ssawne
kolor stara miedŸ

WMP129S

Gniazda ssawne 
Vacu–Line lakierowane



P³yta monta¿owa (symb. SF1298) do gniazd prostok¹tnych. 
Wyposa¿ona jest w uchwyt metalowy, doskona³y do monta¿u w 
szkielecie drewnianym lub w stela¿u œcian gipsowo kartonowych. 
Dodatkowo dostêpna przykrywka do tynkowania PF129N

P³yta monta¿owa (symb. SV8001) do gniazd prostok¹tnych. 
Wyposa¿ona jest w uchwyt plastikowy. Uchwyt posiada perforacje 
pozwalaj¹c¹ na jego u³amanie w przypadku monta¿u np. w 
œcianie murowanej. Dodatkowo dostêpna przykrywka do 
tynkowania SV8078

P³yta monta¿owa (symb. SV8201) do gniazd serii VEX, Bravo oraz LS. Posiada 
uchwyty plastikowe. Uchwyty wyposa¿ono w perforacje pozwalaj¹ce na ich 
u³amanie w przypadku monta¿u np. w œcianie murowanej. P³yta sprzedawana 
jest w komplecie z przykrywk¹ do tynkowania.

P³yta monta¿owa (symb. PF029) do gniazd kwadratowych typu ES. 
Posiada uchwyt plastikowy. Uchwyt wyposa¿ono w perforacje pozwalaj-
¹ce na ich u³amanie w przypadku monta¿u np. w œcianie murowanej. 
P³yta monta¿owa posiada specjalne otwory pozwalaj¹ce na wprowad-
zenie w os³onie peszla przewodów sterujacych do gniazda. P³yta 
dostarczana jest z przykrywk¹ do tynkowania.

P³yty monta¿owe do gniazd ssawnych
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Przykrywka do 
tynkowania PF129N

Przykrywka do 
tynkowania SV8078

Przykrywki do tynkowania

Obramowania gniazd ssawnych

Obramowanie do gniazd ssawnych 
Vacu Line bia³ych (WWP129J) 

nr (CPW129) i kremowych (WIP129J)  
nr (CPI129)oraz LS bia³ych (LS1001) 
nr (LS2001) i kremowych (LS1002) 

nr (LS2002)

Obramowanie do gniazd ssawnych 
kwadratowych ES bia³ych (WWP029J) nr 

(CPW029) i kremowych (WIP029J) nr (CPI029)

Obramowanie do gniazd 
ssawnych kwadratowych Bravo

Korek do p³ytek monta-
¿owych. Niezast¹piony przy 

próbach  ciœnieniowych 
instalacji oraz jej zabezp. na 

czas budowy (PF106)



Elementy instalacji
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£uk 90
SV8042

o £uk 45
SV8056

o Trójnik 90
ostry SV8068

o Trójnik 45
SV8072

o

Trójnik 90
SV8048M

o£uk 90
nyplowy 
SV8046

o

o£uk 45
nyplowy
SV8060

oRozga³êzienie T90
PF219

oRozga³êzienie 60
SV8070

Z³¹czka prosta
nyplowa PF001

Kolano 90
ostre

SV8052

o 

Podejœcie do 
gniazda 
PF212S

Korek do rury
SV8080M

Przed³u¿enie
podejœcia do 

gniazda SV8082M

Uchwyt do rur
SV8088M

Z³¹czka prosta
SV8062



Szczotki rotacyjne (turbo)

Szczotki rotacyjne, popularnie zwane turbo, 
wykorzystuj¹ olbrzymi przep³yw powietrza 

generowany przez jednostkê centraln¹ do 
napêdu obrotowej szczotki umieszczonej w 

ssawce. Rozwi¹zanie to u³atwia sprz¹tanie 
dywanów i wyk³adzin. Szczotki turbo 
dostêpne s¹ tylko jako wyposa¿enie 
odkurzaczy centralnych. Urz¹dzenia prze-

noœne nie generuj¹ wystarczaj¹cego 
przep³ywu powietrza, pozwalaj¹cego na 

skuteczne wprawienie w ruch elementów 
obrotowych szczotki.Szczotka turbo

PF470 (widok z góry)

Szczotka turbo
PF470 (widok od 
spodu)

Szczotki turbo mini przeznaczone s¹ do skutecznego 
odkurzania mebli, schodów lub wnêtrza samochodu. 
Szczotka P255 wyposa¿ona jest dodatkowo w ssawkê 
szczelinow¹ pozwalaj¹c¹ odkurzyæ np. wewnêtrzne kra-
wêdzie schodów. Ssawka P270 posiada bardzo wydajn¹ 
turbinê pozwalaj¹ca na szczególn¹ skutecznoœæ odkurzania 
mocno zabrudzonych powierzchni, np. wyk³adzin na 
pod³odze w samochodzie.

Szczotka turbo
mini P270
(widok od 

spodu)
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Szczotka turbo
King Size EX

(PB34177)

Szczotka turbo King Size 
(PB480V)

Ssawka turbo (CTR520) 
wyposa¿ona jest w regulacjê 
momentu obrotowego szczotki 
rotacyjnej, dziêki czemu mo¿e byæ 
stosowana na dywanach lub 
wyk³adzinach zarówno o d³ugich 
jak i krótkich w³osach.

(CTR520)



Zestaw zawiera:
1. Zbiornik separatora
2. W¹¿ giêtki do 

pod³¹czenie ssawek
3. W¹¿ giêtki do 

pod³¹czenia do 
gniazda

4. Ssawka do pod³óg
5. Ssawka do kurzu
6. Ssawka szczelinowa
7. Uchwyt na ssawki

1

2

3

4

6

5

7

1

2

3
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Separatory

Separator p³ynów
wykonany ze stali
nierdzewnej CPW332A

Zestaw zawiera:
1. Zbiornik separator na 

kó³kach
2. W¹¿ giêtki 1.5 mb
3. Wymagane redukcje

Dodatkowe separatory zanieczyszczeñ pozwalaj¹ na odkurzanie 
nietypowych zanieczyszczeñ lub nawet p³ynów. Bardzo przydatne 
przy oczyszczaniu kominka z popio³ów lub rozlanej wody. 
W po³¹czeniu ze specjalnym ssawkami podnosz¹ znacz¹co 
zakres stosowania odkurzacza centralnego.

Separator do 
popio³u
z filtrem (SPFP60)



Zakoñczenie
wê¿a giêtkiego 

(HV110B)

Przenoœny uchwyt 
do ssawek (Ct3)

Rura giêtka 52” do 
pod³¹czenia 
automatycznej szufelki 
(PF50FL)

Obramowanie 
automatycznej szufelki 
(VP150x) w kolorze bia³ym, 
kremowym lub czarnym w 
wykonaniu plastikowym. 
(TP150)

Maskownica 
automatycznej szufelki 
(VP150x) w wykonaniu 
ze stali nierdzewnej 
(TP150S).

W¹¿ giêtki o d³ugoœci 1.5 mb, 
rozci¹gaj¹cy siê do 9 mb. Z racji 
swoich niewielkich wymiarów, 
doskona³y jako podrêczne narzêdzie 
do okazjonalnego sprz¹tania.

Akcesoria i elementy zamienne

Z³¹czka prosta 
naprawcza

(SV8062)
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Przed³u¿acz
wê¿a giêtkiego

(HV108)

Filtr elektrostatyczny do 
jednostek split (ES1200) 
(widoczny na zdjêciu) lub 
do jednostek 
kompaktowych (ES934) lub 
do separatorów DC1240 
(ES1235)

T³umik ha³asu (PF200S)

T³umik ha³asu (SV8092-M)

Ssawka do odkurzania przy 
wierceniu otworów w 

œcianie(CW10)

Worek odwrócony do 
jednostek SR (na zdjêciu do 
modelu SR65)

Obejœcie instalacyjne
(UM104702)

Gniazdo gospodarcze do 
jednostek cyklonicznych 

(UA114J)

Uchwyt zatrzaskowy 
do wê¿a giêtkiego

Zestaw do monta¿u
automatycznej szufelki. Zawiera 

podejœcie z przykrywk¹, w¹¿ 
giêtki 70 cm oraz dwa cybanty

(RIK150)



Redukcja 50mm>2” (PF102) lub 
44mm>2” (PF204A) Wykorzysty-
wana w przypadkach, gdy do 
instalacji wykonanej z dawnych 
materia³ów w wymiarach 
metrycznych (np. przy wykorzy-
staniu elementów kanaliza-
cyjnych), instalowana jest jedno-
stka centralna lub akcesoria 
obecnie oferowane na rynku 
odkurzaczy centralnych.

Uchwyt wê¿a giêtkiego 
plastikowy (H231)

Uchwyt wê¿a giêtkiego 
metalowy (W218RG)

Zestaw Minivac, idealny do 
sprz¹tania klawiatur, 
komputerów, telefonów lub ele-
mentów elektroniki (Ct6)
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W¹¿ giêtki z wy³¹cznikiem w 
uchwycie. Dostêpny w d³ugoœciach 
7.5, 9.0, 10.5, 12.0 i 15.0 mb.

W¹¿ giêtki 9mb. Za³¹cza jednostkê 
centraln¹ w chwili w³o¿enia do 
gniazdka ssawnego. (H105/09)

Wakuometr do 
badania szczelnoœci 

instalacji (VG160)

Klej do PVC 
(KL18)

Nó¿ do rur
(4500)

Rozeta 
maskuj¹ca do 

rury 52 mm 
(PF254)

Gniazdo uniwersalne. Przeznaczone do 
monta¿u zamiast istniej¹cego gniazda 
ssawnego. Umo¿liwia rozszerzenie jego 
funkcjonalnoœci o automatyczn¹ szufelkê. 
Dostêpne w kolorach bia³ym (VP450W) i 
kremowym (VP450I).



Metody separacji, a skutecznoœæ odkurzania:

Wykres przedstawia wydajnoœæ odkurzacza w zale¿noœci od iloœci zgromadzonego kurzu w 
zbiorniku na œmieci jednostki centralnej. Wyniki s¹ zgodnie z przewidywaniami po analizie 
dzia³ania ka¿dej z metod filtracji. Intuicja podpowiada, ¿e w przypadku zastosowania filtrów 
workowych w dowolnej postaci, musz¹ one mieæ wp³yw na spadek wydajnoœci urz¹dzenia 
w wyniku stopniowego i powolnego zapychania porów materia³u filtruj¹cego.

Filtr cykloniczny

Filtr piankowy

Worek papierowy

Worek materia³owy

Filtr cykloniczny
+ worek odwrócony

Tradycyjny 
odkurzacz przenoœny

Odkurzacz tradycyjny

5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26Iloœæ zmagazynowanego
kurzu w kilogramach

Rodzaje filtrów i ich efektywnoœæ

S
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90

80

70

60

50

40

30

Separator cykloniczny – gwarantuje doskona³¹ sta³¹ wydajnoœæ odkurzania bez wzglêdu na iloœæ kurzu  ?
zmagazynowanego w jednostce centralnej.

Separator cykloniczny w odkurzaczach split – pozwala dodatkowo na skuteczn¹ separacjê w³osów oraz ?
innych lekkich zanieczyszczeñ

Worek papierowy jednorazowego u¿ytku – doskona³a skutecznoœæ filtracji powietrza wydmuchiwanego ?
na zewn¹trz domu oraz higieniczny sposób wymiany. Umiarkowany spadek wydajnoœci odkurzania 
w funkcji zape³niania siê kurzem.

Worek materia³owy – j.w. lecz uci¹¿liwy sposób wyrzucania zebranych zanieczyszczeñ.?
Worek odwrócony – w niektórych odkurzaczach wspierany separatorami cyklonicznymi np. w serii ?
SR – odporny na zapchanie wiêkszymi frakcjami, niestety wymaga rêcznego wytrzepania z drobnego 
kurzu, który nie opada w trakcie „odwracania worka”. Du¿y spadek wydajnoœci odkurzacza. Dobra 
filtracja powietrza wydmuchiwanego na zewn¹trz domu.

Dystrybutor:
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