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Prezentacja firmowa

System centralnego odkurzania sk ada si

z instalacji rur PCV zako czonej gniazdami 

ss cymi, centralnej jednostki ss cej oraz ela-

stycznego w a ss cego i akcesoriów.

Jednostka centralna – czyli w a ciwy odku-

rzacz – umieszczona jest w pomieszczeniu go-

spodarczym, piwnicy, gara u, itp. W central-

nych pomieszczeniach domu zamontowane s

gniazda ss ce po czone z jednostk  central-

n  systemem rur PCV. Elastyczny w  ss cy 

(podobny do w a ss cego zwyk ego odkurza-

cza, tylko d u szy) jest wyposa ony w typowe 

akcesoria odkurzaczowe jak ssawki, szczot-

ki, szczotka turbinowa itp. W  taki jest bar-

dzo lekki, bardzo odporny na odkszta cenia, 

nie zwija si  i nie pl cze. W czenie odkurza-

cza odbywa si  poprzez w o enie ko cówki 

w a ss cego do gniazda. Wy czenie odku-

rzacza nast puje poprzez jej wyj cie (bardziej 

luksusowe wersje maj  mo liwo  w czania 

i wy czania jednostki ss cej prze cznikiem 

umieszczonym w r koje ci w a ss cego).

W czasie odkurzania, zassane powietrze, 

wraz z kurzem i mieciami, w druje rurami 

PCV do centralnej jednostki ss cej. Tam, po 

przefiltrowaniu, powietrze jest wydmuchi-

wane na zewn trz, a mieci i kurz gromadzo-

ne s  w 31-litrowym pojemniku. Dzi ki za-

stosowaniu systemu filtracji cyklon + filtr 

workowy samoczyszczcy Triumph, pojem-

nik na mieci opró nia si  ok. 2–3 razy do 

roku. Odkurzacz centralny pracuje jednokie-

runkowo – bezpowrotnie wysysa brud i kurz 

z pomieszcze  a przefiltrowane powietrze 

wyrzuca na zewn trz budynku. Bakterie, wi-

rusy, alergeny – wszystko to wyrzucane jest 

bezpowrotnie na zewn trz mieszka .

Zalety
Jednostka centralna ZANUSSI Z 40

 cechuje j  nowoczesne wzornictwo i zasto-

sowanie inteligentnej technologii

 wykonana z plastiku, który jest odporny na 

zarysowania i temperatur  (nie obija si

lakier i nie rdzewieje)

 doskonale wyciszona – t umik wbu-

dowany w jednostce, nowy filtr wy-

dmuchu powietrza, pianka d wi koszczelna 

w komorze silnika i t umiku

atwa w monta u i serwisie – nowy wieszak 

monta owy typu wsu  i zatrza nij, pokrywa 

silnika mocowana tylko na 4 ruby, podwójne 

kró ce ss ce umo liwiaj ce monta

obustronny 

 pojemnik na mieci z wziernikiem

 panel LCD monitoruj cy prac  jednostki, 

pokazuj cy optymalny przep yw powietrza, 

ilo  przepracowanych godzin, stan zape -

nienia pojemnika na mieci, sprawno  silni-

ka, sygnalizuj cy  wszystkie usterki i koniecz-

no  wezwania serwisu.
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