EUROVAC CENTER 2400 CENTRALENHET
När en centraldammsugare är som bäst!

- Undertryck: 400 mbar Luftflöde: 5630 l/min

- Centralenheten och behållaren kan placeras på olika platser vid behov
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www.eurovac.nu

Nya modefierade Eurovac Center 2400 centralenhet är avsedd att monteras
i större villor samt i daghem och kontor. Enheten kan även med fördel användas
i mindre industriapplikationer och i frisörsalonger etc.
Centralenheten är noga utvecklad med minimal ljudnivå och är tillverkad i stilren
kromad stålplåt. Stålplåten och dubbla överhettningsskydd gör enheten
extremt brandsäker. De dubbla By Pass motorerna garanterar en lång livslängd
på centralenheten.

SUGEFFEKT OCH FILTRERING
Eurovac Center 2400 är standardutrustade med en
33 liters dammbehållare som är utrustad med ett
polyesterfilter med hög filtreringsgrad som uppfyller
kraven enligt Europastandard M för filtrering.
Centralenheten är utrustad med dubbla högeffektiva
sugturbiner som möjliggör montering av långa rörstammar
upp till 100m. Enheten lämpar sig även för montering
i flervåningshus samt för användning av Hide a Hose systemet
vid nybyggnationer.

DAMMBEHÅLLARE
Behållaren är tillverkad i stilren kromad stålplåt och är
utrustad med engångsäckar som gör tömningen
av behållaren extra hygienisk och enkel. Behållarens
lock är utrustad med en flexibel slang som standard
som möjliggör enkel tömning även i trånga utrymmen som i tex.
garderober mm. Den fristående dammbehållaren och centralheten
med stor sugkapacitet möjliggör att man kan montera centralenheten
i tex. vindsutrymmen eller i källare och dammbehållaren i lättåtkomliga
ställen som tex. tvättstugan, garderober eller förråd. Du eliminerar
ljudet från centralenheten!

TILLBEHÖR OCH RÖRSYSTEM
Center 2400 kan med fördel användas med
Eurovac Hide a Hose systemet samt Vroom
i nybyggnationer. Hide a Hose och Vroom gör
att Ni slipper användningen av långa sugslangar.
Kan även installeras i befintliga hus. Vi levererar
även ett stort urval av olika standard rör och slangpaket
samt suguttag i olika utföranden och kulörer
Vi skräddarsyr Ert rörpaket som passar för just Er
applikation.

TEKNISKA DATA
Modell
Behållarvolym
Behållarens höjd
Behållarens diameter
Centralenhetens höjd
Centralenhetens bredd
Centralenhetens djup
Centralenhetens vikt
Motoreffekt
Undertryck
Luftflöde
Ljudnivå
Garanti motorer
Säkring/Spänning
Tillverkningsland

Center 2400
33 l
800 mm
300mm
550mm
290 mm
370mm
22,5 kg
2600 W
400 mbar
5630 l/min
71 dB(A)
5 år

16A/230V
Finland

VÄLKOMMEN ATT PROVA EUROVAC CENTER 2400 DU MED!
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