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Firma aereco wprowadziła do swojej

oferty rodzinę odkurzaczy centralnych

AXPIR. Podstawowe wyposażenie systemu

stanowią:

� jednostka centralna;

� sieć przewodów i gniazda przyłą-

czeniowe;

� elastyczny przewód oraz uchwyt

z systemem włączającym push/pull ;

�  zestaw szczotek i ssawek. 

Zasadniczym elementem systemu jest

jednostka centralna. Oferta obejmuje

cztery rodzaje: COMPACT, FAMILY,

BOOSTY, DOOBLE. Wybór właściwej

uzależniony jest od powierzchni mieszkania.

Jednostkę centralną instaluje się

w piwnicach, garażach, schowkach itp.

Pomieszczenia powinny być suche z od-

powiednią wentylacją. 

Wyjątek stanowi odkurzacz typu

COMPACT. Może on być umieszczony

np. w szafce kuchennej. Dzięki temu

możliwe jest instalowanie centralnego

odkurzacza w pojedynczym mieszkaniu

w domu wielorodzinnym.

Jednostka centralna połączona jest sie-

cią przewodów z gniazdami rozmieszczo-

nymi w całym budynku. Ilość

i rozmieszczenie gniazd uzależ-

nione jest od powierzchni po-

mieszczeń oraz długości przewo-

du ssącego. W oferowanych

przez aereco  zestawach elastycz-

ny przewód ma długość 7.5 m.

Można przyjąć, iż jedno gniazdo

jest w stanie obsłużyć około

50 m
2

powierzchni. Dodatkowo

w ofercie znajdują się gniazda

„okruszkowe”. Instalowane są

one tuż przy podłodze – umożliwiają

wmiatanie zanieczyszczeń.

Innowacją, w porównaniu z innymi

systemami, są rączki, na których tradycyj-

nie mocuje się szczotki lub ssawki. Rączka

wyposażona jest w opatentowany system

push/pull, umożliwiający włączenie lub

wyłączenie odkurzacza bez konieczności

prowadzenie dodatkowych przewodów

elektrycznych i instalowania włączników

przy gniazdach. Energiczne wysunięcie

i wsunięcie raczki powoduje wytworzenie

fali ciśnienia, która to po przejściu przez

przewody dociera do czujnika umieszczo-

nego w jednostce centralnej i włącza odku-

rzacz. 

Szeroki wybór szczotek umożliwia

skuteczne oczyszczenie każdej powierzch-

ni. Ssawki o różnym kształcie i grubości za-

pewniają dotarcie do trudno dostępnych

miejsc.

Podsumowując: Rodzina odkurzaczy

AXPIR zapewnia skuteczne i komfortowe

oczyszczenie domów i mieszkań z brudu

i kurzu. Unikalność, na tle dostępnych sys-

temów, stanowi opatentowany system włą-

czania odkurzacza push/pull, dzięki które-

mu unika się prowadzenia przewodów

elektrycznych, ograniczając tym samym

koszty instalacji.

Więcej na stronie www.axpir.pl 

Odkurzacze centralne

AXPIR

Aereco_podk.qxd  05-09-28  17:29  Page 175


