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Zalety centralnego odkurzacza
Uniwersalno

i prostota

Odkurzacz BEAM mo na zainstalowa w domach mieszkalnych,
obiektach aktualnie budowanych oraz ju stoj cych. Monta rur i
gniazd wykonuje si samemu, po zapoznaniu si z nasz
instrukcj lub zleca autoryzowanej firmie współpracuj cej z nami.
Instalowanie urz dze da si realizowa stopniowo. W zale no ci
od mo liwo ci finansowych mo na najpierw zaopatrzy si w rury
i gniazda, by zamontowa je w pomieszczeniach, w drugiej fazie
zakupi odkurzacz wraz z osprz tem.

Pozbywanie si drobnoustrojów
Doskonałe własno ci ss co – pochłaniaj ce odkurzaczy BEAM pozwalaj usun wraz z kurzem
niepo dane drobnoustroje: wirusy, bakterie, roztocza, grzyby. Na zdj ciu obok roztocze
powi kszone 600 razy.

Higiena
Powietrze z odkurzacza po przej ciu przez filtr wydalane jest na zewn trz budynku, co
zabezpiecza u ytkownika odkurzacza i jego mieszkanie przed bezpo rednim stykaniem si ze
szkodliwymi mikrocz steczkami oraz bakteriami i roztoczami. Takiego komfortu nie zapewniaj
tradycyjne odkurzacze, nawet te z filtrami wodnymi. Ponadto odkurzacz BEAM oczyszcza w
czasie pracy powietrze w pomieszczeniu, zmniejsza tak e zawarto w nim alergenów.

Funkcjonalno
Długi elastyczny w ss cy pozwala dotrze do ka dego zakamarka mieszkania, nawet znacznie
odległego od gniazda, dzi ki czemu u ytkownik oszcz dza własny czas i energi . Nie wie, co to
spl tany przewód, przenoszenie odkurzacza w ró ne miejsca, cz ste opró nianie pojemnika na
mieci. Odkurzacz BEAM ma pojemnik tak du y, e czy ci si go co kilka miesi cy, co jest
dodatkowym jego atutem.

Cisza, spokój i wygoda
Odizolowanie odkurzacza z silnikiem od pomieszcze sprz tanych daje mo liwo odkurzania
nawet noc . Przy 30-litrowej pojemno ci zbiornika oraz braku worka papierowego czynno ci
zwi zane z opró nianiem odkurzacza z kurzu i mieci wykonujemy dwa lub trzy razy do roku.
Zbiornik na kurz i mieci posiada przez cał długo
okienko, które pozwala na sprawdzenie
stopnia jego zapełnienia; bez konieczno ci zdejmowania go z obudowy.

ELEKTRYCZNE SYSTEMY GRZEWCZE
MIKROENERGETYKA Sp.J.
81-831 SOPOT ul. Andersa 5 tel/fax (58) 551-25-68, 550-01-29

ODKURZACZ CENTRALNY

www.mikroenergetyka.com.pl, biuro@mikroenergetyka.com.pl

Elementy systemu centralnego odkurzania
Jednostka centralna
Odkurzacz zainstalowany na stałe w dowolnym pomieszczeniu gospodarczym, np.: piwnicy, gara u,
strychu. Wszystkie odkurzacze "BEAM" posiadaj unikatowy system filtracji cyklonicznej,
współpracuj cy z podwójnym samooczyszczaj cym si filtrem (patent Beam Industry), w skład
którego wchodzi antystatyczny dakron i bawełna. Zalet tego filtra jest zatrzymanie wszystkich
wi kszych oraz 99,72% dwumikronowych cz stek. Nie zmniejsza to wydajno ci odkurzacza, bez
wzgl du na ilo kurzu w zbiorniku siła ci gu jest 100%-wa.

System rur i kształtek PCV
Rozmieszcza si je w mieszkaniu ł cz c gniazda odkurzacza z jego cz ci - jednostk centraln .
Urz dzenia te montuje si w cianach lub pod podłog nowo budowanych obiektów. W obiektach
ju istniej cych mo na wykorzysta do tego celu garderob , poddasze, przerwy mi dzy cianami,
kanały wentylacyjne. Mo na równie poprowadzi rury na zewn trznej cianie budynku,
zabezpieczaj c je przed uszkodzeniem specjalnymi osłonami.

Gniazda ss ce
Gniazda rozmieszcza si proporcjonalnie w mieszkaniu w taki sposób, aby w dał si przeci gn
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nawet do najdalszych zakamarków i mógł obsłu y 50 -100 m powierzchni, nie przysparzaj c
u ytkownikowi kłopotów. Gniazd nie nale y umieszcza pod meblami lub za drzwiami, optymalne
warunki odkurzania zapewniaj gniazda usytuowane w miejscach centralnych, np. na korytarzu.

Elastyczny w

ze szczotkami

który po wło eniu do gniazda uruchamia system (wersja standardowa) lub uruchamia system za
pomoc przeł cznika w r czce (wersja luksusowa). W
BEAM jest bardzo lekki, wytrzymały na
mechaniczne działania, nie ulega w eksploatacji odkształceniom, nie łamie si . R czka posiada
mo liwo obrotu o 360 stopni nie powoduj c skr cania si w a.

Automatyczna szufelka
Gniazdo podłogowe, które najlepiej umie ci w kuchni, w podstawie szafki. Wbudowanie tam
przeł cznika uruchamiaj cego system pozwala zmiata
mieci i kurz bezpo rednio do otworu
gniazda, bez konieczno ci u ycia w a ss cego.

