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VACUCLEAN KÖZPONtI PORSZÍVÓ RENdSZER
HAtÉKONY SEGÍtSÉG A POR ELLENI KÜZdELEMBEN
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VACUCLEAN KÖZPONTI PORSZÍVÓ

VACUCLEAN a porszívózás legkorszerûbb és leghigiénikusabb 
formáját biztosítja. A legfinomabb port is eltávolítja a lakótérbôl 
és ezáltal emeli életminôségünket.
A nagyteljesítményû rendszer a központi porszívó egységbôl,  
a RAUPIANO Plus hangcsillapított csövekbôl és kellékek széles 
választékából áll. Használata halk, higiénikus és kényelmes.

HATÉKONY SEGÍTSÉG A POR ELLENI KÜZDELEMBEN
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„A por természetesen eltûnik a porszívóban!”  
– lenne az automatikus válasz.

Valóban így van ez?

A felszívott kosz jelentôs része (nagy részecskékbôl 
álló szemét) valóban fennakad a porzsákban.

Mi a helyzet azonban azokkal a szabad szemmel 
nem látható finom porrészecskékkel, vagy mikroor-
ganizmusokkal, mint a poratkák?

Pontosan ezek a részecskék és mikroorganizmusok 
felelôsek az olyan egészségügyi problémák, mint  
a házipor-allergia és asztmás megbetegedés kiala-
kulásáért. Ezeket a részecskéket és mikroszkopikus 
élôlényeket a hagyományos porszívók porszívózás 
közben nem távolítják el, csak áramoltatják a lakás 
levegôjében. Már néhány perccel a porszívózás 
befejezése után, amikor a látható porrészecskék 
leülepedtek, látható a hagyományos porszívózás 
tényleges eredménye.  
A kisebb részecskéknek még órákra van szükségük 
ahhoz, hogy ismét leülepedjenek, így porszívózás 
után könnyebben a tüdôbe kerülhetnek és fokozott 
egészségügyi panaszokhoz vezethetnek.

KéRdéS: 
MI TÖRTÉNIK, HA ÖN HAGYOMÁNYOS PORSZÍVÓT HASZNÁL?

„…a mikroorganizmusokat és a finom 

porrészecskéket eltávolítás helyett  

a hagyományos porszívózás csak 

felkavarja a lakásban. Ezek hosszú órákon 

át lebegnek a szoba levegôjében és így 

könnyebben a légutakba és a tüdôbe 

juthatnak…” (Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, 25.04.89)

VACUCLEAN megszünteti ezeket  

a problémákat!

Látható porrészecskék
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A porrészecskék ülepedésének átlagos ideje
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A VACUCLEAN esetében a 1  porszívó az épület  
egy központi helységében a lakótéren kívül, például 
a pincében, vagy a garázsban kerül felszerelésre.

A 1  központi szívóegység a falban elhelyezett 2  
RAUPIANO Plus hangcsillapított csrendszeren ke-
resztül szinte teljesen zajtalanul gyûjti össze a kosz 
és porrészecskéket, amelyet a készülék végül egy 
3  kifúvó nyíláson keresztül a szabadba vezet.

A VACUCLEAN MûKÖdéSI ELVE

Az egyes lakóhelységekben 4  csatlakozó dobozokat 
helyeznek el, amelyekre a 5  szívócsövet csatlakoz-
tatni lehet.

A rendszer a 6  távkapcsolóval, vagy a 7  szívócsô 
markolatán elhelyezett kapcsolóval indítható be.
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A porszívó

REHAU VACUCLEAN legmeggyôzôbb tulajdonsága a 
nagy és állandó szívóerô. A rendszer szempontjából 
döntô fontosságú a magas AIR WATT teljesítmény  
és hatásfok, mivel ezek a tényezôk határozzák meg 
a szívófej teljesítményét.

A VACUCLEAN berendezések motorja a versenytár-
saknál jelentôsen jobb teljesítményt biztosít:

- robosztus felépítés és német gyártási minôség
- nagyobb szívóerô a nagyteljesítményû motorok-

nak köszönhetôen
- önmûködôen lekapcsoló szénkefék a motor 

biztonsága érdekében
- elektronikusan szabályozott fokozatos motorindítás
- hôérzékelôk védik a motort a túlmelegedéstôl
- 15 perc után automatikus kikapcsolás a véletlen 

bekapcsolás kivédése érdekében
- magas élettartam

A szûrô

A szûrés két fázisban történik. Az elsô fázisban  
az ún. ciklon-hatás érvényesül, vagyis a porral 
telített levegôbôl az örvénylés hatására a szemét-
vödörben kiválnak a nagyobb szemcsék  
és a por egy része. A második lépésben a különö-
sen hatékony szûrôbetét kiszûri a levegôben maradt 
finomport. A gép által a házon kívül kifújt levegô 
szinte teljesen pormentes.  
Ez a kétszintû szûrô rendszer garantálja az  
egyenletes és erôteljes szívóhatást.

REHAU három eltérô teljesítményû porszí-

vót kínál családi házakhoz, társasházak-

hoz és kisebb irodaépületekhez.
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A RAUPIANO Plus csôrendszer

A német Merseburgi Egyetem tudományos kutatásai bizonyítják, hogy 
a RAUPIANO Plus csövek tökéletesen megfelelnek központi porszívók 
szívócsövének. A használat közbeni elektrosztatikus feltöltôdés az ér-
zékelési határ alatt marad. Emellett gyakorlati súrlódási tesztek során 
bebizonyosodott, hogy a rendszer minden elvárásnak megfelel.

- Alacsony súrlódási ellenállás: 
A RAUPIANO Plus csövek sima belsô felülete megakadályozza  
a lerakódásokat és így biztosítja a hosszú élettartamot.

- Hanggátlás: 
Kiemelkedôen hatékony hangcsillapítású lefolyórendszerként  
gondoskodik az egész ház nyugalmáról.

- Kiváló minôség
- Anyaga teljes egészében újrahasznosítható, ezért környezetkímélô

A szívócsatlakozók

A lakótérben az esztétikai elvárások a legfontosabbak. Éppen ezért 
a VACUCLEAN szívócsatlakozók különbözô színekben és formákban 
kaphatók. A csatlakozás azonban nem csak fali, hanem padlócsatla-
kozókkal is lehetséges.

- kiváló minôség és tömítés
- egyedi fejlesztés
- tetszetôs külsô mûanyagból, vagy különbözô színû alumíniumból

Szemétlapát csatlakozó

Azokban a helységekben, ahol gyakrabban keletkezik nagyobb meny-
nyiségû szemét, már nincs többé szüksége szemétlapátra. Egyszerûen 
csak ki kell nyitnia a falszegélyben, vagy egy bútor lábazatában elhe-
lyezett csatlakozót és a szemetet egyszerûen besöpörheti a nyíláson.
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A rendszer

A VACUCLEAN rendszer tartalmaz minden olyan 
alkatrészt és kelléket, amely a központi porszívó 
rendszer kiépítéséhez szükséges.

Használat

A VACUCLEAN rádiós távirányítójával éppen olyan 
könnyen kezelheti a központi porszívót, mint egy  
garázskaput. Nagyobb távolságok esetén egy  
jelerôsítô gondoskodik a tökéletes vételrôl.

A VACUCLEAN központi porszívó egységet minden 
emeletrôl ki és be is lehet kapcsolni. A távirányító 
gondoskodik arról is, hogy a motor egy véletlen be-
kapcsolás esetén ne járjon folyamatosan, mivel min-
den 15 perc folyamatos üzem után lekapcsolja azt.
Emellett 6 jeladóval használható a rendszer eltérô 
idôpontokban, mivel egy idôben csak egy felhasz-
náló porszívózhat. Abban az esetben, ha egyszerre 
két felhasználó szeretné használni a rendszert,  
a VACUCLEAN 4000 típusú porszívó egységgel   
ez is lehetséges.
A jeladó a szívócsô markolatára, vagy a falra 
erôsíthetô.

Kábeles VACUCLEAN rendszer

A távirányítós rendszer mellett REHAU kábeles rend-
szert is kínál. Kábel használata esetén a rendszer 
mûködtetése egy vezérlô kábel segítségével törté-
nik. A rendszert a kábeles megoldásnál a szívócsô 
markolatán elhelyezett kapcsolóval lehet ki és be 
kapcsolni.

Praktikus: 

A rádiós távirányítóval a VACUCLEAN köz-

ponti porszívó egység minden emeletrôl 

és helységbôl mûködtethetô.
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Halk
Mivel a porszívó berendezés a lakótéren kívül van,  
a porszívózás szinte nem jár hanggal.

Higiénikus
- ideális allergiás és aszthmás betegek számára
- az egészségkárosító finompor a szabadba távozik
- csökkenthetôk az állati szôrök, virágpollen és 

házipor allergiás tünetek
- a rendszerbôl távozó levegô nem kavarja fel  

a port a lakásban

Kényelmes és idôtakarékos
- nem kell többé  a porszívó vonszolásával veszôdni
- nincs több kábeltekergetés
- a portartályt csak ritkán kell üríteni (évi néhány 

alkalommal)
- kevesebbszer kell port törölni, mert a rendszer 

nem kavarja fel a port a lakásban

Növeli az ingatlan értékét
Növelje ingatlana értékét kiváló minôségû épület-
gépészeti rendszerekkel.

Kiváló minôség és magas teljesítmény
- magas élettartam a robosztus kialakításnak  

a német gyártási minôségnek köszönhetôen
- erôs és állandó szívóhatás a ciklon szûrônek 

köszönhetôen

Nincs eldobható szûrô
A modern szûrôrendszer miatt nincs szükség  
eldobható szûrôkre, így nem csak spórolunk,  
de a környezetet is kíméljük.

AZ ELôNyÖK áTTEKINTéSE
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Elôrelátó tervezés

Egy ház építésénél talán nem a központi porszívó a legfontosabb 
elem. Aki azonban elôrelátóan tervez, már a ház nyers állapotában 
kialakíthatja azokat a feltételeket, amelyek késôbb egyszerûbbé teszik 
egy modern központi porszívó rendszer telepítését.

Gazdaságos, kényelmes és tiszta - a REHAU VACUCLEAN központi 
porszívó rendszerbe érdemes befektetni.

Minôség és tapasztalat

A mûanyag alapanyagok elôállításában és feldolgozásában szerzett  
50 éves tapasztalata, amely céltudatossággal és újítási kedvvel 
párosul, tette REHAU-t nemzetközileg ismertté, és ez szerzett 
világszerte hírnevet a vállalat számra.

Épületgépészeti rendszereink és termékeink, melyek felhasználhatók 
a fûtés és hûtés, elektromos kábelvezetés, víz és szennyvíz 
kezelés területein, valamint korszerû megújuló energia hasznosító 
rendszereink garantáltan ellenôrzött minôségûek, így nyugodt 
lelkiismerettel építhet rájuk hosszú távon is.

www.rehau.hu
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