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GDZIE SIĘ STOSUJE?
Mieszkania, domy jednorodzin-
ne, hotele, biurowce, biblioteki,
szpitale, szkoły, obiekty przemy-
słowe

JAKIE MAJĄ ZALETY?
� wysoka skuteczność usuwania
kurzu dzięki bardzo dużej mocy
ssącej odkurzaczy i specjalnym
akcesoriom do sprzątania – waż-
ne dla alergików!
� wszystkie metody filtracji –
worki papierowe; mikrowłókni-
nowe, samoczyszczące worki
odwrócone; podwójny cyklon
z wkładem filtracyjnym; układy
cykloniczne
� silniki renomowanych światowych
producentów – SIEMENS i AMETEK
� gniazda ssące – unikalna oferta na
rynku, bogate wzornictwo i kolorysty-
ka. Nowość 2006: seria gniazd
MODUS
� najcichsze jednostki – poziom hałasu
60-62 dB
� niezawodna drożność systemu –
kolanka bezpieczeństwa z PVC
montowane tuż za gniazdem ssą-
cym; kąt 90° i przewężenie 30%
uniemożliwiają dostanie się do in-
stalacji większych przedmiotów

CHARAKTERYSTYKA
Jednostki centralne: ponad 30 modeli; jednofazowe, kom-
paktowe jedno- i trójfazowe, trójfazowe modułowe
Moc silnika [kW]: 1,1-16,5
Podciśnienie [kPa]: 26,0-38,5
Maksymalna powierzchnia obsługiwana: bez ograniczeń
Przepływ powietrza [ m3/h]: 165-1458
Poziom hałasu [dB]: 60-70
Pojemność zbiornika na kurz [l]: 25-150
Instalacja: rury i kształtki PVC z dodatkiem elektrostatyku –
Æ50, 63, 80, 100 mm
Zasilanie (napięcie/częstotliwość) [V/Hz]: 220-240/50 (jed-
nostki jednofazowe) lub 380-400/50 (jednostki trójfazowe)
Elementy wyposażenia: gniazda ssące (ścienne, ścienno-
podłogowe, natynkowe), gniazda meblowe – „szufelka au-
tomatyczna”, szczotki, węże ssące, separatory do usuwania
płynów, gruzu, popiołu, zestaw do mycia okien i in.

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Niemcy, Włochy, Kanada, Polska 
Dystrybucja: sprzedaż hurtowa i detaliczna przez firmy in-
stalacyjne i regionalnych dystrybutorów
Usługi: montaż instalacji, bezpłatne konsultacje techniczne
i projektowanie, realizacja nietypowych zamówień, serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny, bezpłatne szkolenia
Aprobaty i certyfikaty: Certyfikat ISO 9001, Certyfikaty na
Znak Bezpieczeństwa B, Certyfikat Energooszczędności EN,
Certyfikat CE

Pozostała oferta: separator popiołu Dragon do sprzątania
kominka – z nowym, celulozowym filtrem dokładnym, roz-
palacz do grilla Bravo – urządzenie wielokrotnego użytku po-
zwalające na sprawne i przyjemne rozpalanie grilla (produk-
cja Comfort System, Polska)

Nowość 2006 – seria Comfort-Line

Gniazda ssące Modus – Linia 2006

COMFORT SYSTEM

wyłączny importer
ul. Grunwaldzka 182/196

60-166 Poznań
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
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