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- Centriniai

dulkių siurbliai:
S klasė ir Compact modelis

Modelis

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

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)

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

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

17

1080 x 365

1080 x 365

1080 x 365

800 x 300

Įtampa, voltais (V)

Dulkių konteinerio talpa, litrais (l)

Matmenys, mm

BVC centrinio dulkių siurblio
pažangi technologija
100 mm išmetamo
oro anga

filtro supurtymo
svirtis

alkūnės
ir/ar slopintuvo
prijungimas
laiko skaitiklis
elektroninio valdymo dėžė su TRIAC

(siurbimo galios reguliavimo elektroniniu komponentu)

stiprus dulkių konteinerio apkabų
tvirtinimas

įrenginio rozetė

dulkių konteinerio
ekranėlis

įjung./išjung.
mygtukas
siurbimo tipo
reguliatorius

Jungtis žemos
įtampos laidui

120 V arba
220 - 240 V įtampos
laidas
tvirtinimo prie
sienos laikiklis
su trimis garsą
sugeriančiomis
gumomis

Tvirtinimo prie sienos laikiklis
leidžia vertikaliai reguliuoti
įrenginį

siurbimo
flanšas
50 mm iš kairės
ir dešinės

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 2100 LPO 6.8
Art. Nr 2100 LPO 7.8
Art. Nr 2100 LPO 9.8

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.

Art. Nr 2100 LPO 12.8

Su 12,0 m ilgio žarna LPO su rankenoje integruotu reguliatoriumi.

Naujo dizaino LPO rankena su
integruotu reguliatoriumi

Naujas teleskopinis vamzdis su vidine
rankenos fiksavimo sistema

Siurbimo antgalis,
fiksuojamas tvirtu
mygtuku.

Aukštos kokybės rozetės
Aukštos kokybės plastikinės rozetės

Rozetė plastikinė BVC
Auksinė, matinė
Art. Nr. 2701 PGM

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

Art. Nr. 2701 NWS

Rozetė plastikinė BVC
Auksinė / chromuota, matinė
Art. Nr. 2701 PGM/CHM

Rozetė plastikinė BVC
Chromuota, matinė
Art. Nr. 2701 PCHM

Rozetė plastikinė BVC
Chromuota / auksinė, matinė
Art. Nr. 2701 PCHM/GM

Rozetė plastikinė BVC
Auksinė, blizgi
Art. Nr. 2701 PGG

Rozetė plastikinė BVC
Chromuota, blizgi
Art. Nr. 2701 PCHG

Rozetė plastikinė BVC.
Dažytas nikelis
Art. Nr. 2701 PN

Rozetė plastikinė BVC
Auksinė/chromuota, blizgi
Art. Nr. 2701 PGG/CHG

Rozetė plastikinė BVC
Chromuota/auksinė, blizgi
Art. Nr. 2701 PCHG/GG

Rozetė plastikinė BVC
balta
Art. Nr. 2701 PW

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

90° alkūnė
Art. Nr. 3511

Bukoji alkūnė 30°
Art.-Nr. 3512

45° trišakis
Art. Nr. 3513

45° bukoji alkūnė
Art. Nr. 3514

Mova
Art.-Nr. 3515

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

Dviguba tarpinė BVC

Originali BVC 90° ilga alkūnė,
(ekvivalentiška 2 x 45° bukoms
alkūnėms)
Art. Nr. 3516

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

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

Montavimo priedai

Dulkių surinktuvas virtuvei su valdymu.
Gali būti kreminės, juodos, baltos spalvos
Art. Nr. 2215 B/S/W

Virštinkinė BVC dėžutė, pilnai sumontuota,
su rozete iš aliuminio 2701 NWS
Art. Nr. 3402 C

Montavimo rėmelis su alkūne 90°, BVC, nominalus
diametras 40/50 mm, maksimalus instaliavimo gylis
70 mm
Art.-Nr. 3404

Priežastys, dėl kurių verta rinktis centrinį dulkių siurblį
Geresnis patalpų oras

Padidėjusi namo vertė
Sumontavus centrinį dulkių siurblį, gerokai
pakyla Jūsų turto vertė. Jūsų name įrengus
modernesnę techniką, jame bus sveikiau ir
ekologiškiau gyventi. Dėl filtravimo sistemos nereikia pirkti, keisti ir utilizuoti brangių
popierinių filtrų. Dulkės bus surenkamos
dulkių konteineryje, kurį ištuštinti Jums
prireiks tik 1 – 2 kartus per metus. Bet kokiu
atveju BVC siurblys - tai į ateitį orientuota,
itin ekonomiška investicija. Įvertinus švarą,
higieną ir palengvėjusias namų šeimininkių
darbo sąlygas, pagal šiandieninį technikos
lygį šiems įmontuojamiems BVC siurbliams
atitikmenų nėra.

Įmontuojamas BVC siurblys dėl savo
techninių savybių valo itin švariai, nes
didelė siurbimo jėga per savaime išsivalantį
tekstilės filtrą net ir ilgą laiką siurbiant
išlieka nepakitusi. Dulkes siurbiant tradiciniu būdu, oras išmetamas toje pačioje
patalpoje ir oro gūsiai sukelia pačias smulkiausias dulkeles, kurios ištisas valandas
sklando ore. Kadangi per BVC techniką
susiurbtas oras pašalinamas į lauką, toks
pavojus sveikatai negresia. Dulkių siurbimo metu dabar gali lengviau atsikvėpti ir
dulkėms alergiški asmenys.

Patogiau
Siurbiant, pavyzdžiui, laiptus, užtenka tik
pernešti lengvą žarną su siurbimo vamzdeliu – tai itin paranku ir patogu. Prieš
siurbimą žarna tiesiog įstatoma į vieną iš
gyvenamosiose patalpose esančių siurbimo lizdų. Erzinančio variklio ūžesio nesigirdi, nes pats siurblys būna sumontuotas
rūsyje, sandėlyje ar garaže. Patirtis rodo,
kad jau po trumpo laiko Jūs nebenorėsite
atsisakyti savo įmontuojamo BVC centrinio
siurblio.

Sveikiau
Didžiąją dalį dulkių namuose sudaro sveikatai pavojingos dalelės, susimaišiusios
su daugybe ligas ir alergijas sukeliančių
medžiagų. Priešingai nei naudojant daugelį
grindinių ir nešiojamų dulkių siurblių, per
įmontuojamą BVC siurblį iš gyvenamųjų
patalpų pašalinamos visos šios smulkios
dulkelės. Tokiu būdu užkertamas kelias
pavojui savuose namuose įgyti alergiją
dulkėms ar susirgti astma.

BVC International atstovas Lietuvoje
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Vilniuje - Geležinio Vilko g.2, tel.:(5)2724479

