
   
 

 

 
 

 

 

 

 

                           
 

1. 51mm rör, 4m 

2. Sugdosa vit, plast eller rostfri, 1st 

3. Montageplatta plåt, 1st    

4. Skarp 90° böj, 1st 

5. Långböj 90°, 2st 

6. Böj 45°, 2 st 

7. Rörklammer, 4st 

8. Rörmuff, 4st 

9. Sugslang 32mm 8m, 1st 

10. Teleskoprör, 1st 

11. Fogmunstycke, 1st 

12. Runt borstmunstycke, 1st    

13. Möbelmunstycke, 1st     

14. Golvmunstycke på hjul, 1st    
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CENTRALDAMMSUGARE 24V 

Eurovac 24V centralenhet levereras i standardutförande med två 

stycken flexibla anslutningsslangar samt väggfäste. 

Enheten kan även vid förfrågan levereras med 20l dammbehållare i 

rostfritt. 

Centralenheten levereras med olika standardtillbehör enligt nedan. 

Vi kan även ”skräddarsy” olika standardpaket efter önskemål.  



 

 

                    Nedan följer tekniska data över vår 24V centraldammsugare: 

 

TEKNISKA DATA 

15 liters behållare 32 liters behållare 

Höjd 500 mm Höjd 670 mm 

Bredd 320 mm Bredd 320 mm 

Vikt 8 kg Vikt 10 kg 

*Max effekt 650 W *Max effekt 650 W 

*Max luftflöde 1500L/min *Max luftflöde 1500L/min 

*Max vakuum 160 mbar *Max vakuum 160 mbar 

  

* Varierar på batteriets amperestyrka. 

    

        KOM IHÅG ATT: 

 

1) Skarp 90° böj alltid endast skall monteras bakom sugdosans montageplatta! 

2) 24V styrkabel ( medföljer ej! ) skall monteras på sugdosans skruvfjäderfäste! ( Lossa ej skruvarna helt, då 

fjädrarna lätt kan hoppa ut ) samt till stickkontakten på centralenheten. Kabeln skall alltid parallell kopplas 

vid montage av  flera sugdosor! 

3) Strömkabel ( medföljer ej ) alltid skall kopplas på centralenhetens kablar. ( Dessa är alltid färdigmonterade 

vid leverans ) Kontrollera att strömkablar ej är mindre( m² mm ) än vad som sitter på centralenheten.  

4) Skall flera sugdosor monteras, var noga med att montera grenrören rätt. ( Luftriktningen skall alltid vändas 

mot centralenheten ) 

5) Matarkabel levereras med blå och svart anslutningskabel. Notera att SVART kabel alltid är jordkabel 

när centralenheten ansluts. 

  SKÖTSELRÅD 

 

- Då det känns att sugeffekten minskat betydligt, rengör grundfiltret noga, borsta, tvätta eller 

   blås rent med tryckluft om sådan finns att tillgå. ( Max 40º vid tvättning ) 

   Används engångspåsar, byt ut dessa samt rengör grundfiltret om detta har blivit mycket 

   dammigt. 

   Kontrollera att ej uppsugna föremål fastnat i sugslangar eller rörsystem. 

 

TÖMNING AV DAMMBEHÅLLARE 

 

- Ställ alltid strömbrytaren på centralenheten i off läge, ( läge 0 ) ta loss 24V kabeln från 

   motorenheten samt ingående slanganslutning till dammbehållaren, lossa därefter spännena 

   som sitter fast i dammbehållaren.Används engångspåsar behövs endast motorenheten lösgöras 

   från dammbehållaren.Byte av engångspåsar skall alltid följas enligt separat medskickad 

   montageansvisning gällande engångspåsar! 

 

 VARNING ! 

 
- Använd / placera ej centralenheten i utrymmen där lättantändliga eller explosiva gaser 

   eller varor kan finnas, använd ej sugaren för uppsugning av lättantändliga ämnen, het eller 

   glödande aska samt för uppsugning av vätskor. ( För detta ändamål finns olika föravskiljare 

   tillgängliga ) 

Inlopp från rörsystem och utblås förses med tillhörande anslutningsslangar enligt bild 3. 

 

                                                             
     Bild.3 

Montageanvisning Eurovac 24V centraldammsugare 


