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GDZIE SI  STOSUJE?
Mieszkania, domy jednorodzin-
ne, hotele, biurowce, biblioteki,
szpitale, szko y, obiekty przemy-
s owe

JAKIE MAJ  ZALETY?
wysoka skuteczno  usuwania

kurzu dzi ki bardzo du ej mocy
ss cej odkurzaczy i specjalnym
akcesoriom do sprz tania – wa -
ne dla alergików!

wszystkie metody filtracji –
worki papierowe; mikrow ókni-
nowe, samoczyszcz ce worki
odwrócone; podwójny cyklon
z wk adem filtracyjnym; uk ady
cykloniczne

silniki renomowanych wiato-
wych producentów – SIEMENS
i AMETEK

gniazda ss ce – unikalna ofer-
ta na rynku, bogate wzornictwo
i kolorystyka

najcichsze jednostki – poziom
ha asu 60-62 dB

niezawodna dro no  syste-
mu – kolanka bezpiecze stwa
z PVC montowane tu  za gniaz-
dem ss cym; k t 90° i przew -
enie 30% uniemo liwiaj  dos-

tanie si  do instalacji wi kszych
przedmiotów

CHARAKTERYSTYKA
Jednostki centralne: ponad 30 modeli; jednofazowe, kom-
paktowe jedno- i trójfazowe, trójfazowe modu owe
Moc silnika [kW]: 1,1-16,5
Podci nienie [kPa]: 26,0-38,5
Maksymalna powierzchnia obs ugiwana: bez ogranicze
Przep yw powietrza [ m3/h]: 165-1458
Poziom ha asu [dB]: 60-70
Pojemno  zbiornika na kurz [dm3]: 25-45
Instalacja: rury i kszta tki PVC z dodatkiem elektrostatyku –
Æ50, 63, 80, 100 mm
Zasilanie (napi cie/cz stotliwo ) [V/Hz]: 220-240/50 (jed-
nostki jednofazowe) lub 380-400/50 (jednostki trójfazowe)
Elementy wyposa enia: gniazda ss ce ( cienne, cienno-
pod ogowe, natynkowe), gniazda meblowe – „szufelka au-
tomatyczna”, szczotki, w e ss ce, separatory do usuwania
p ynów, gruzu, popio u, zestaw do mycia okien i in.

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Niemcy, W ochy, Kanada 
Dystrybucja: sprzeda  hurtowa i detaliczna przez firmy in-
stalacyjne i regionalnych dystrybutorów
Us ugi: monta  instalacji, bezp atne konsultacje techniczne
i projektowanie, realizacja nietypowych zamówie , serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny, bezp atne szkolenia
Aprobaty i certyfikaty: Certyfikat ISO 9001, Certyfikaty na
Znak Bezpiecze stwa B, Certyfikat Energooszcz dno ci EN,
Certyfikat CE

Pozosta a oferta: separator popio u Dragon do sprz tania
kominka z nowym, celulozowym filtrem dok adnym, rozpa-
lacz do grilla Bravo – urz dzenie wielokrotnego u ytku po-
zwalaj ce na sprawne i przyjemne rozpalanie grilla (produk-
cja Comfort System, Polska)

COMFORT SYSTEM

wy czny importer
ul. Grunwaldzka 182/196, 

60-166 Pozna
tel. 061 862 84 22, 

tel./faks 061 865 21 59
www.comfortsystem.com.pl

e-mail: info@comfortsystem.com.pl

Systemy centralnego ODKURZANIA Disan i Allegro

Rozpalacz ddo ggrillaSeparator ppopio uGniazda sss ce – wwybrane

przyk ady

Akcesoria ddo ssprz tania
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