Aš esu S 500
ir jokia dulkelė negali
nugalėti mano
600 ORO VATŲ

Gal būt jis negali, bet
aš galiu S 800! Mano
820 ORO VATŲ yra
neprilygstami!

Aš esu mažiausias tarp
mūsų, bet aš galiu siurbti
kaip didelis siurblys nes
turiu 600 ORO VATŲ!

Na, bet jūs
nespėjate su manimi,
S 600, ir mano 680
ORO VATŲ.
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Aukšta kokybė – BVC garbės reikalas
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Ponai ir ponios,
Namuose turėti centrinį dulkių siurblį yra taip pat patogu, kaip centrinį šildymą. Turintys tokį dulkių siurblį žmonės negali
įsivaizduoti valymo kitokiu siurbliu. Tačiau šis unikalus buitinės technikos patobulinimas gyvuoja jau labai seniai. Stacionarūs
centriniai dulkių siurbliai buvo naudojami Vokietijos mieste Hesene jau 1905 m., o Hamburge jau 1908 m. „Vakuuminio valymo
mašinos”, parodytos nuotraukoje, Jungtinėse Valstijose pasirodė 1918 metais. Dulkių siurblys turėjo tvirtą plieninę konstrukciją,
kadangi varikliai sukurdavo didžiulį siurbimo slėgį.
Žinoma, galėtų kilti klausimas, kodėl gi tokie dulkių siurbliai neišpopuliarėjo? Ar dėl per didelės tiems laikams kainos, ar dėl
techninių priežasčių? Tiesa yra ta, kad „stacionarus dulkių siurblys” nebuvo iš naujo atrastas iki 1950-ųjų. Tuo metu mes vis
dar per mažai žinojome apie namų dulkių sukeliamas alergijas. Šiandien mes žinome, kad šiuolaikiniai dulkių siurbliai į
gyvenamuosius kambarius ir miegamuosius išpučia smulkutes dulkių daleles, turinčias tokių alergenų, kaip dulkių erkučių
ekskrementų, žiedadulkių ir pelėsių sporų. Šios smulkutės dalelės plaukioja ore iki dešimties valandų po valymo dulkių siurbliu
ir neigiamai veikia visų namų gyventojų gerą savijautą. Kai kuriuos žmones trikdo nemalonus kvapas iš dulkių siurblio, kitiems
prasideda čiaudulys ar net stipresnės alerginės reakcijos.

15 metų patyrimas atvedė prie šiuolaikinio modernaus centrinio dulkių
siurblio BVC sukūrimo.
Aukšos kokybės techninio prietaiso pagal naujausias technologijas sukūrimas
ir pagaminimas buvo didelis iššūkis. BVC sugalvojo techninį sprendimą, kuris
turi ne tik ypatingai stiprią pagrindinę konstrukciją, bet taip pat atitinka
aukščiausius eksploatacijos parametrų ir tarnavimo amžiaus standartus. Platus
laboratorinis tyrimas ir bandymai įtikino mus, jog centrinių dulkių siurblių
siurbimo galia turėtų būti mažiausiai 500 oro vatų, kad būtų kruopščiai pašalintos
netgi giliai esančios dulkės ir purvo dalelės.
Kiti techniniai patobulinimai yra patogus, garsą izoliuojantis, prie sienos
montuojamas laikiklis, du siurbimo flanšai iš kiekvienos siurblio pusės, siurbimo
galios reguliavimas, temperatūros kontrolė ir laiko skaitiklis. Mes ėmėmės specialių apsaugos priemonių, užtikrinančių visų
vamzdžių ir vožtuvų sandarumą, todėl garantuojame lengvai aptarnaujamą variklio technologiją su lengvai kontroliuojama
elektronine dėže.
Visuose BVC prietaisuose montuojamas puikios kokybės BOSCH-SIEMENS variklis, todėl visiems siurbliams mes galime
pasiūlyti 500 valandų tarnavimo garantiją. Jei vidutiniškai bus siurbiama 1 valandą per savaitę, tai atitiks maždaug 8-10 metų
tarnavimo amžių.
Šios knygelės tikslas yra pateikti smulkios informacijos apie BVC centrinius dulkių siurblius. Kad padėtume Jums apsispręsti
planuojant, mes nemokamai ir be jokio Jūsų įpareigojimo pateiksime individualų pasiūlymą jūsų namui ir medžiagų sąmatą. Aš
.tikiuosi, kad ši knygelė suteiks Jums pakankamai informacijos ir sudomins Jus BVC centriniais dulkių siurbliais.

Robert Schmitt
Generalinis direktorius
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Siurbimo galia 600 oro vatų

Garantuoja aukštos kokybės įrenginius

Modelis:
Aš esu S 500
ir jokia dulkelė negali
nugalėti mano
600 ORO VATŲ

S 500 su BOSCH – SIEMENS varikliu
Charakteristikos

Matmenys, mm
Aukštis
Diametras		
Svoris, kg		
Filtras		
Spalva		
Triukšmo lygis (db)

1080
365
19.4
savaime išsivalantis
tekstilinis
šviesiai pilka

Naudojant slopintuvą,
triukšmo lygis sumažės 5-7 db
Įtampa , V
Kontrolinė įtampa, V

apie 60

240 / 50 Hz
24

Oro srovės greitis, dm3/s		
Siurbimo galia, oro vatais
Galia, W				
Maksimalus neigiamas slėgis, mbar
Maksimalus bendras vamzdžio ilgis, m1
Įleidžiamųjų vožtuvų skaičius2
Dulkių konteinerio talpa, l		

apie 60.0
apie 600
1500
apie 290
30

1

Bendras vamzdžio ilgis ir įleidžiamųjų vožtuvų skaičius neturi neigiamo poveikio BVC
centrinio dulkių siurblio siurbimo charakteristikoms.

2

Didžiausią įtaką siurbimo galiai daro sumontuotų 2x45° bukų alkūnių (=90°) skaičius; šis
faktorius apibrėžia įrenginio dydį.

Šie modeliai gali būti tiekiami ir su nerūdijančio plieno korpusu.
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Siurbimo galia 680 oro vatų

... modernią technologiją

Modelis:

S 600 su BOSCH – SIEMENS varikliu
Charakteristikos

Matmenys, mm
Aukštis
Diametras		
Svoris, kg		
Filtras		
Spalva		
Triukšmo lygis (db)

1080
365
19.4
savaime išsivalantis
tekstilinis
šviesiai pilka

Naudojant slopintuvą,
triukšmo lygis sumažės 5-7 db
Įtampa , V
Kontrolinė įtampa, V

Na, bet jūs
nespėjate su manimi,
S 600, ir mano 680
ORO VATŲ.

apie 60

240 / 50 Hz
24

Oro srovės greitis, dm3/s		
Siurbimo galia, oro vatais
Galia, W				
Maksimalus neigiamas slėgis, mbar
Maksimalus bendras vamzdžio ilgis, m1
Įleidžiamųjų vožtuvų skaičius2
Dulkių konteinerio talpa, l		

apie 64.0
apie 680
1800
apie 300
30

1

Bendras vamzdžio ilgis ir įleidžiamųjų vožtuvų skaičius neturi neigiamo poveikio BVC
centrinio dulkių siurblio siurbimo charakteristikoms.

2

Didžiausią įtaką siurbimo galiai daro sumontuotų 2x45° bukų alkūnių (=90°) skaičius; šis
faktorius apibrėžia įrenginio dydį.

Aukšta kokybė - tai BVC!
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Siurbimo galia 820 oro vatų

Garantuoja puikias charakteristikas

Gal būt jis negali, bet
aš galiu S 800! Mano
820 ORO VATŲ yra
neprilygstami!

Modelis:

S 800 su BOSCH – SIEMENS varikliu
Charakteristikos

Matmenys, mm
Aukštis
Diametras		
Svoris, kg		
Filtras		
Spalva		
Triukšmo lygis (db)

1080
365
19.4
savaime išsivalantis
tekstilinis
šviesiai pilka

Naudojant slopintuvą,
triukšmo lygis sumažės 5-7 db
Įtampa , V
Kontrolinė įtampa, V

apie 63

240 / 50 Hz
24

Oro srovės greitis, dm3/s		
Siurbimo galia, oro vatais
Galia, W				
Maksimalus neigiamas slėgis, mbar
Maksimalus bendras vamzdžio ilgis, m1
Įleidžiamųjų vožtuvų skaičius2
Dulkių konteinerio talpa, l		

apie 77.0
apie 820
2200
apie 310
30

1

Bendras vamzdžio ilgis ir įleidžiamųjų vožtuvų skaičius neturi neigiamo poveikio BVC
centrinio dulkių siurblio siurbimo charakteristikoms.

2

Didžiausią įtaką siurbimo galiai daro sumontuotų 2x45° bukų alkūnių (=90°) skaičius; šis
faktorius apibrėžia įrenginio dydį.
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Siurbimo galia 680 oro vatų

... ir ilgaamžiškumą

Modelis:
Matmenys, mm

Aukštis
Diametras		
Svoris, kg		
Filtras		
Spalva		
Triukšmo lygis (db)

Kompaktiškas su BOSCH – SIEMENS varikliu
Charakteristikos
800
300
17
savaime išsivalantis
tekstilinis
šviesiai pilka

Naudojant slopintuvą,
triukšmo lygis sumažės 5-7 db
Įtampa , V
Kontrolinė įtampa, V

apie 60

240 / 50 Hz
24

Oro srovės greitis, dm3/s		
Siurbimo galia, oro vatais
Galia, W				
Maksimalus neigiamas slėgis, mbar
Maksimalus bendras vamzdžio ilgis, m1
Įleidžiamųjų vožtuvų skaičius2
Dulkių konteinerio talpa, l		

apie 64.0
apie 680
1800
apie 300
25

1

Bendras vamzdžio ilgis ir įleidžiamųjų vožtuvų skaičius neturi neigiamo poveikio BVC
centrinio dulkių siurblio siurbimo charakteristikoms.

2

Didžiausią įtaką siurbimo galiai daro sumontuotų 2x45° bukų alkūnių (=90°) skaičius; šis
faktorius apibrėžia įrenginio dydį.

Aukšta kokybė - tai BVC!
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Aš esu mažiausias tarp
mūsų, bet aš galiu siurbti
kaip didelis siurblys nes
turiu 600 ORO VATŲ!

BVC – dulkių šalinimo rinkinys šiukšlių
išmetimui visiškai be dulkių

Kompaktiškas Ø 300 mm
Modelis
S Ø 350 mm
350 mm

Dulkių surinkimo konteineris

Rankinis judesys
vidinės sklendės valdymui

Konteinerio jungtis
Sulankstomas krepšys dulkių
pašalinimo konteineriui

Uždarymo virvė
Uždarymo virvė

BVC

Dulkių krepšys

Dulkių šalinimo
konteineris

ca. 300 mm

Aukšta kokybė - tai BVC!
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BVC – centrinis dulkių siurblys sukomplektuotas su dulkių šalinimo rinkiniu

S 800

1510 mm

1750 mm

STRONG + LONG LIFE

BVC

BVC

Dulkių krepšys

Dulkių krepšys
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Techniniai duomenys
Modelis
BVC S 500

Modelis
BVC S 600

Modelis
BVC S 800

Modelis
Compact

Oro srovės greitis dm3/sec

60,0

64,0

77,0

64,0

Siurbimo galia, oro vatais

maždaug 600

maždaug 680

maždaug 820

maždaug 680

1500

1800

2200

1800

290

300

310

300

taip

taip

taip

taip

**/**

**/**

**/**

**/**

7.5 - 12

7.5 - 12

7.5 - 12

7.5 - 12

apie 60

apie 60

apie 63

apie 60

24

24

24

24

220 - 240

220 - 240

220 - 240

220 - 240

Reikalaujama saugiklio srovė

16 A

16 A

16 A

16 A

Įrenginio įleidžiamasis vožtuvas

taip

taip

taip

taip

Dulkių konteinerio talpa, litrais (l)

30

30

30

25

Korpuso garso slopinimas

taip

taip

taip

taip

Slėgio sumažinimo vožtuvas

taip

taip

taip

taipi

Laiko skaitiklis

taip

taip

taip

taip

Dvipusis siurbimo flanšas

taip

taip

taip

taip

Savaime išsivalantis tekstilinis filtras

taip

taip

taip

taip

SEV/CSA - patvirtinta

taip

taip

taip

taip

Rekomenduojamas slopintuvas

taip

taip

taip

taip

Svoris, kg

20.5

20.5

20,5
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1080 x 365

1080 x 365

1080 x 365

800 x 300

Modelis

Galia, vatais (W)
Maksimalus neigiamas slėgis, mbar
Elektroninio valdymo dėžė TRIAC (siurbimo galios reguliavimo elektroninis
komponentas)
Bendras vamzdžio ilgis, m
Rekomenduojamas žarnos ilgis, m
Apytiks. triukšmo lygis db
(2,5 m atstumu)
Žemos įtampos kontrolė, voltais (V)
Įtampa, voltais (V)

Matmenys, mm

1) Pamatuotas naudojant 0,6 m ilgio ir 50 mm diametro siurbimo vamzdį ir 90° alkūnę;
2) Dviejų siurbimo taškų naudojimas nežymiai pablogina charakteristikas.
**/** Bendras vamzdžio ilgis ir įleidžiamųjų vožtuvų skaičius neturi neigiamo poveikio BVC centrinio dulkių siurblio siurbimo
charakteristikoms.

Svarbi informacija

Laboratoriniai bandymai parodė, kad sumontuotų siurbimo vamzdžių ilgis ir pajungimo rozečių skaičius neturi
esminės įtakos centrinių dulkių siurblių siurbimo slėgiui. Kur kas svarbesnis yra tvarkingas siurbimo vamzdžių
sumontavimas su aukšos kokybės sandarinimu (dvigubas sandarinimas su guminiais žiedais) ir visiškai
užsandarintos rozetės.
Tačiau, reikėtų nepamiršti, kad vamzdžių išlenkimų ir sujungimų skaičius, įskaitant siurbimo vamzdžio ilgį, neigiamai atsiliepia siurbimo slėgiui. Optimalus BVC tipas turi būti pasirinktas atsižvelgiant į visus šiuos veiksnius.
Tik žymėjimas „oro vatais“ yra lemiamas kriterijus vertinant dulkių siurblio siurbimo charakteristikas.
Charakteristikų nurodymas „mm/vandens hidrostatiniam slėgiui” neduoda teisingų rezultatų. Vertinant tikrąsias
siurbimo charakteristikas, turi būti atsižvelgta taip pat ir į oro pralaidumą per 19 mm vamzdžio skerspjūvį (žr.
patikros taisykles pagal DIN/IEC 312/09.83 ).

Patarimas: mes rekomenduojame įdėti jungiklį 230 ar 120 V elektronininės prietaiso išvesties priekyje, kad būtų
galima išjungti variklio rezervinį režimą, pavyzdžiui nakties metu, taip išvengiant nereikalingo elektros naudojimo.
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Variklio charakteristikos
BVC – centrinis dulkių siurblys S 600

BVC – centrinis dulkių siurblys S 500

Charakteristikų matavimas su 90° alkūne ir 0,6 m ilgio bei
50 mm diametro siurbimo vamzdžiu.

Charakteristikų matavimas su 90° alkūne ir 0,6 m ilgio bei
50 mm diametro siurbimo vamzdžiu.

BVC – centrinis dulkių siurblys S 800

BVC – centrinis dulkių siurblys Compact

Charakteristikų matavimas su 90° alkūne ir 0,6 m ilgio bei
50 mm diametro siurbimo vamzdžiu.

Charakteristikų matavimas su 90° alkūne ir 0,6 m ilgio bei 50
mm diametro siurbimo vamzdžiu.

Matavimas pagal DIN/IEC 312/09.83 – 220 -240 V / 50 Hz.
Svarbiausios reikšmės:
max.:
= Oro srovės greitis, dm3/sec.
h max.:
= Oro slėgis, bar
N max.:
= Variklio apsisukimai
P2 max.: = Oro vatai (+/- 10 %)

Anga

q/dm3/s

h/mbar

P1/W

P2/We

ta/ %

I/A

n/U/min

S 500

19

29,4

200

1478

588,0

39,8

6,53

37449

S 600

19

30,8

221

1680

680,7

40,5

7,28

36039

S 800

19

31,9

241

1931

820,0

39,8

8,38

35783

Compact

19

30,8

221

1680

680,7

40,5

7,28

36039

Tikrasis siurbimo charakteristikų skaičiavimas:
vakuumas, mbar x oro srovė, dm3/s (su 19 mm anga)
faktorius 10

= tikroji siurbimo galia, oro vatais
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International
BVC centrinio dulkių siurblio...

100 mm išmetamo
oro anga

alkūnės
ir/ar slopintuvo
prijungimas
laiko skaitiklis

filtro supurtymo
svirtis

elektroninio valdymo dėžė su TRIAC

(siurbimo galios reguliavimo elektroniniu komponentu)

įjung./išjung.
mygtukas
siurbimo tipo
reguliatorius

stiprus dulkių konteinerio apkabų
tvirtinimas

įrenginio rozetė

dulkių konteinerio
ekranėlis
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… pažangi technologija

Jungtis žemos
įtampos laidui

tvirtinimo prie
sienos laikiklis
su trimis garsą
sugeriančiomis
gumomis

120 V arba
220 - 240 V įtampos
laidas

siurbimo
flanšas
50 mm iš kairės
ir dešinės

Tvirtinimo prie sienos laikiklis
leidžia vertikaliai reguliuoti
įrenginį
Aukšta kokybė - tai BVC!
13

S klasės BVC centrinio dulkių siurblio
svarbiausi akcentai
Visuose modeliuose sumontuoti aukštos kokybės varikliai, kurie sukuria puikią siurbimo galią.
Didžiausias modelis BVC S 800 turi net 820 oro vatų siurbimo galią ir netgi mažesnis modelis BVC S
500 gali didžiuotis 600 oro vatų.
Visi BVC centriniai dulkių siurbliai ir vakuuminės žarnos turi įmontuotą šiuolaikinę elektroniką, kuri
valdo apsisukimų skaičių. Todėl variklį galima lengvai valdyti potenciometru ant vakuuminės žarnos
rankenėlės.
Labai efektyvūs BOSCH-SIEMENS varikliai turi temperatūros kontrolę, kuri automatiškai sustabdo
variklį, jei darbinė temperatūra pakyla iki 90 ... 95 laipsnių. Variklio guoliai gaminami su aukštos
kokybės RS-sandarinimu, kuris garantuoja optimalų tarnavimo laiką.
Garso nepralaidumas* yra standartinė savybė.
Du vakuuminiai flanšai abiejose įrenginio pusėse žarnos lanksčiam instaliavimui.
Neigiamas slėgio vožtuvas* apsaugo variklį ir atsidaro prie 2500 mm Hg.
Laiko skaitiklis duoda tikslią informaciją apie darbo valandas ir likusį garantinį periodą, kuris yra 500
valandų varikliui ir elektronikai.
Visi BVC įrenginiai turi savaime išsivalantį cikloninį oro filtrą, kuris užtikrina optimalų filtravimą pagal
naujausią technologiją.
BVC filtro supurtymo svirtis saugo filtro medžiagą nuo užsikišimo ir taip visada užtikrina maksimalią
siurbimo galią.
Visi grindų siurbimo antgaliai ir baldų šepečiai pristatomi su patvariais ašutiniais šepečiais švelniam ir
veiksmingam lygių grindų ir jautrių baldų valymui dulkių siurbliu.
Naujos instaliavimo medžiagos leidžia vamzdžius instaliuoti netgi labai plonose sienose (minimalus
gylis tik 7 cm).
BVC siūlo visų prietaisų ir elektroninių komponentų 500 valandų tarnavimo amžiaus garantiją.
Skaičiuojant vidutinį siurbimo dulkių siurbliu laiką vieną valandą per savaitę, tai atitinka maždaug 8-10
metų tarnavimo amžių. Visoms dalims taikoma 2 metų garantija.

Dalys, pažymėtos *, apsaugotos patentu arba gamintojo paslaugų patentu.
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Išmetamo oro garso slopintuvas BVC

slopintuvas
Art. No. 4505

100 mm diametro
išmetimo vamzdis

išmet. oro
grotelės
Art. No. 4501

220 - 250 V
siurbimo
vamzdis

24 V
kontrolinė
plomba

išorinė siena

245 mm

ca. 180 -230 mm

montavimo konstrukcija
180 mm

440 mm
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Aukštos kokybės rozetė iš aliuminio

Rozetė iš aliuminio BVC,
balta (RAL 9003)
Matmenys: 81 mm x 115 mm

Art. Nr. 2701 NWS

Aukšta kokybė - tai BVC!
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Aukštos kokybės plastikinės rozetės

Rozetė plastikinė BVC
Chromuota, matinė

Rozetė plastikinė BVC
Auksinė, matinė

Rozetė plastikinė BVC
Chromuota / auksinė, matinė

Rozetė plastikinė BVC
Auksinė / chromuota, matinė

Art. Nr. 2701 PGM

Art. Nr. 2701 PCHM

Art. Nr. 2701 PCHM/GM

Art. Nr. 2701 PGM/CHM
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Aukštos kokybės plastikinės rozetės

Rozetė plastikinė BVC
Chromuota, blizgi

Rozetė plastikinė BVC
Auksinė, blizgi

Art. Nr. 2701 PCHG

Art. Nr. 2701 PGG

Rozetė plastikinė BVC
Chromuota/auksinė, blizgi

Rozetė plastikinė BVC
Auksinė/chromuota, blizgi

Art. Nr. 2701 PCHG/GG

Art. Nr. 2701 PGG/CHG
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... ir kiti montavimo priedai

Rozetė plastikinė BVC.
Dažytas nikelis

Virštinkinė BVC dėžutė, pilnai sumontuota,
su rozete iš aliuminio 2701 NWS

Art. Nr. 2701 PN

Art. Nr. 3402 C

Rozetė grindų metalinė, cinko ir aliuminio
lydinys, gali būti bronzinė

Dulkių surinktuvas virtuvei su valdymu.
Gali būti kreminės, juodos, baltos spalvos

Art. Nr. 2401 NBRZB

Art. Nr. 2215 B/S/W
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Naujas gaminys.
Montavimo rėmelis plonoms sienoms

Montavimo rėmelis su alkūne 90°, BVC, nominalus
diametras 40/50 mm, maksimalus instaliavimo gylis 70 mm

Art.-Nr. 3404

Aukšta kokybė - tai BVC!
20

Instaliavimas lengvų konstrukcijų sienose

Instaliavimo gylis: 70 mm

Instaliavimas lengvų konstrukcijų
sienose, su atskira gipso-kartono plokšte.
Jei naudojama dviguba gipso-kartono
plokštė, montavimo rėmelis dedamas
tarp abiejų plokščių.

Instaliavimo gylis: 70 mm, su 50 mm vamzdžiu

BVC sukūrė naują alkūnę, kuri saugo pereinamąją jungtį 41 mm rozetės pajungimui ir 50 mm siurbimo
vamzdžio sujungimui.

Montavimo rėmelis su išmontuota
trumpa 90° alkūne,
Art. Nr. 3517

Tiksliam sumontavimui,
alkūnė pridedama prie montavimo rėmelio pradžios.
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Trumpa alkūnė
tiesiogiai prijungiama prie
rozetės.

68 mm

92

98

115

92

76
87

Art. Nr. 3402-50/15
Universalus naudojamas klijuojamiems
ir polipropileno vamzdžiams

Art. Ne. 3700-50/15

Wire

92

98

Trapp
UP

115

98

128

Montavimo rėmelių techniniai brėžiniai

Wire
Trapp

76

Art. Nr. 3702

Art. Nr. 3701-50/15
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Montavimo rėmeliai klijuojamam vamzdynui

Tvirtas montavimo rėmelis, simetrinis ir asimetrinis,
iš galvanizuoto plieno, flanšo ilgis 15 mm,
su papildomu sandarinimu.

Tvirtas montavimo rėmelis, simetrinis ir asimetrinis,
iš galvanizuoto plieno, flanšo ilgis 15 mm,
su papildomu sandarinimu.

Art. Nr. 3402-50/15

Art. Nr. 3700-50/15

Tvirtas montavimo rėmelis, standartinio dizaino,
iš galvanizuoto plieno, flanšo ilgis 15 mm,
su papildomu sandarinimu.

BVC montavimo rėmelis, plastikinis,
simetrinis ir asimetrinis, su papildomu sandarinimu.

Art. Nr. 3702

Art. Nr. 3701-50/15
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Polipropileno vamzdžiai BVC

PP vamzdis,
ilgis: 2000 mm

Art. Nr. 3520-2000
PP vamzdis,
ilgis: 1000 mm

Art. Nr. 3520-1000
PP vamzdis,
ilgis: 500 mm

Art. Nr. 3520-500
PP vamzdis,
ilgis: 150 mm

Art. Nr. 3520-150

PP (polipropileninis) vamzdis su
dviguba tarpine BVC, baltas,
50 mm diametro

45° trišakis

Art. Nr. 3513
45° bukoji alkūnė

Art. Nr. 3514
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PP kokybė

Mova

Art.-Nr. 3515

90° alkūnė

Art. Nr. 3511

Bukoji alkūnė 30°

Art.-Nr. 3512

Originali BVC 90° ilga alkūnė,
(ekvivalentiška 2 x 45° bukoms
alkūnėms)

Art. Nr. 3516

Dviguba tarpinė BVC

Art. Nr. 3710 (1 vnt.)
Art. Nr. 3710-25 (25 vnt.)
Art. Nr. 3710-50 (50 vnt.)

Plastmasinė apsauga vamzdžio
angų apsaugai konstrukcijos metu

Art. Nr. 3403
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Išmetamo oro garso slopintuvas BVC

Išmetamo oro garso slopintuvas BVC
(sumažina triukšmą maždaug 6 - 7 db)

Art. Nr. 4505

Išmetamo oro vamzdžio alkūnė 90°,
balta, 100 mm

Art. Nr. 4506

Išmetamo oro vamzdis, 400 mm
ilgio, baltas, 100 mm

Išmetamo oro vamzdžio
alkūnė 45°,
balta, 100 mm

Art. Nr. 4508

Art. Nr. 4507
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Montavimo priedai

Adapteris 41 mm skersmens polipropileno vamzdžiui su 50 mm vamzdžiu

Rozetės adapteris 50 mm skersmens
vamzdžiui prijungti

Art. Nr. 3600

Art. Nr. 3601

Rozetės adapteris 50 mm skersmens
klijuojamam vamzdžiui prijungti

Guminė mova, 50 mm vamzdžio
pajungimui prie įrenginio

Art. Nr. 3603

Art. Nr. 4530

0.75 mm žemos įtampos laidas,
ilgis 15 m

Guminė mova, 50 mm vamzdžio
pajungimui prie įrenginio su 41 mm
perėjimu

Art. Nr. 1011

Art. Nr. 4530 C

Išmetamo oro grotelės
išorinei sienai, pajungimo skersmuo 100 mm,
plastikinės, baltos

Nerūdijančio plieno
išmetamo oro grotelės
išorinei sienai, 100 mm

Art. Nr. 4504

Art. Nr. 4501
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LPO darbo įrankių rinkinys

8 dalių darbo įrankių rinkinys su žemos įtampos nuotoliniu valdymu ir rankenoje integruotu
reguliatoriumi siurbimo galiai reguliuoti
Rinkinį sudaro: žarna LPO su rankenoje integruotu reguliatoriumi (siurbimo galiai reguliuoti) patogaus ir šiuolaikiško
dizaino su hermetiškai sandaria įsiurbimo žarna, chromuotas teleskopinis vamzdis su antgalio fiksavimu ir
apsaugine sklende rankenoje, kombinuotas antgalis su režimų perjungimu kilimams ir lygioms grindims, antgalis
siauriems tarpams, antgalis minkštiems baldams, antgalis baldams ir antgalis lygioms grindims su arklio šeriais,
žarnos laikiklis (chromuotas) ir maišelis priedams.
Art. Nr
Art. Nr
Art. Nr
Art. Nr

2100 LPO 6.8
2100 LPO 7.8
2100 LPO 9.8
2100 LPO 12.8

Naujo dizaino LPO rankena su
integruotu reguliatoriumi

Su 6,0 m ilgio žarna LPO su rankenoje integruotu reguliatoriumi.
Su 7,5 m ilgio žarna LPO su rankenoje integruotu reguliatoriumi.
Su 9,0 m ilgio žarna LPO su rankenoje integruotu reguliatoriumi.
Su 12,0 m ilgio žarna LPO su rankenoje integruotu reguliatoriumi.

Naujas teleskopinis vamzdis su vidine
rankenos fiksavimo sistema

Siurbimo antgalis,
fiksuojamas tvirtu
mygtuku.

Mūsų tikslas - kurti aukščiausios kokybės techniką!
28

Standartinis darbo įrankių rinkinys

8 dalių darbo įrankių rinkinys be nuotolinio valdymo
Rinkinį sudaro: įsiurbimo žarna, sidabro spalvos (vamzdis su rankiniu įsiurbiamo oro reguliavimu), chromuotas
teleskopinis vamzdis, kombinuotas antgalis su režimų perjungimu kilimams ir lygioms grindims, antgalis siauriems
tarpams, antgalis minkštiems baldams, antgalis baldams ir antgalis lygioms grindims su arklio šeriais, žarnos
laikiklis (chromuotas) ir maišelis priedams.
Art. Nr
Art. Nr
Art. Nr
Art. Nr

2100 N 6.8
2100 N 7.8
2100 N 9.8
2100 N 12.8

Su 6.0 m ilgio standartine įsiurbimo žarna.
Su 7.5 m ilgio standartine įsiurbimo žarna.
Su 9.0 m ilgio standartine įsiurbimo žarna.
Su 12.0 m ilgio standartine įsiurbimo žarna.

Siurbimo antgalis fiksuojamas
tvirtu mygtuku

Standartinė žarna be
nuotolinio valdymo
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Priedai darbo įrankiams

Įsiurbimo žarnos su rankenoje integruotu jungikliu

Art. Nr. 2210 LUX (6 - 12 m ilgio)

arba įsiurbimo žarnos su rankenoje integruotu reguliatoriumi
siurbimo galiai reguliuoti

Universalus žarnos uždangalas,
tinka bet kokio ilgio žarnai

Art. Nr. 2210 LPO (6 -12 m ilgio)

arba įsiurbimo žarnos be nuotolinio valdymo

Art. Nr. 2200

Art. Nr. 2205 (6 -12 m ilgio)

Antgalis siauriems tarpams, ilgas lankstus
(60 cm)

Art. Nr. 2104 L

Kombinuotas antgalis,
plotis: 28 cm, gylis: 14 cm

Art. Nr. 2204

Teleskopinis vamzdis

Art. No. 2101

Apmušalų antgalis

Art. Nr. 2105

Baldų šepetys

Art. Nr. 2102

Žarnos laikiklis
Radiatorių šepetys

Art. Nr. 2104A

Art. Nr. 2106

Siaurų plyšių antgalis

Art. Nr. 2104
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Priedai darbo įrankiams

Siurbimo antgalis dideliems plotams,
lygioms grindims, plotis: 37 cm

Art. Nr. 2103E

Besisukantis kilimų šepetys, varomas oru,
plotis: 28 cm, gylis: 17 cm

Siurbimo antgalis lygioms
grindims, plotis: 28 cm

Art. Nr. 2202

Art. Nr. 2103

Žarnos priežiūros rinkinys

Art. Nr. 2212

Krosnių ir židinių valymo įrankis
Ash-Pot stambiems nešvarumams,
pvz., medžio skiedroms.

Apmušalų antgalio ir baldų šepečio
derinys

Art. Nr. 2211

Art. Nr. 2112

31

BVC International atstovas Lietuvoje
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