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HUSKY AUTOMATIC

– nowa seria odkurzaczy centralnych zbautomatycznym
odpïywem zanieczyszczeñ do kanalizacji

Husky, Ăwiatowy lider wbsystemach centralnego odkurzania wbprzyszïym roku
bÚdzie obchodziÊ jubileusz 50-lecia.

Wieloletnie
doĂwiadczenie
skutkuje nowoczesnÈ
liniÈ odkurzaczy
HUSKY AUTOMATIC
zbautomatycznym
odprowadzeniem
zanieczyszczeñ do
kanalizacji.

ODKURZACZE
BEZOBSUGOWE!
Filtracja wodna wystÚpuje najczÚĂciej
wbodkurzaczach tradycyjnych, aczkolwiek sÈ na rynku producenci, którzy oferujÈ odkurzacze centralne zb„filtrem wodnym”. Wbtradycyjnych odkurzaczach
„wodnych” zassane powietrze przechodzi przez zbiornik wypeïniony wodÈ, co
powoduje jego oczyszczenie zbbrudu ibinnych drobnoustrojów. Dodatkowo niektórzy producenci stosujÈ jeszcze opcjonalny
filtr, którego zadaniem jest przechwycenie zanieczyszczeñ, które nie zostaïy wyfiltrowane wbzbiorniku zbwodÈ. Niestety
po kaĝdym uĝytkowaniu zaleca siÚ usuniÚcie wody zbbrudem oraz wyczyszczenie
zbiornika, by zapobiec tworzeniu siÚ bakterii ibpleĂni. Firma Husky wbnowej serii
odkurzaczy centralnych Husky Automatic
potrafiïa jednak wyeliminowaÊ ten problem. Odkurzacze te wyposaĝone zostaïy wbautomatyczny odpïyw zanieczyszczeñ do kanalizacji oraz przyïÈcze wody.
DziÚki temu odkurzacz, po skoñczonej
pracy, sam pozbywa siÚ zanieczyszczeñ
oraz czyĂci zbiornik za pomocÈ strumienia wody.

Następuje kontakt
wody z elektrodami

Krok 1
Jednostka wyłączona

Gumowy zawór
zamknięty
Krok 2
Krok 3
Uruchomienie: Brud zostaje
Napływająca woda osiąga
zassany a woda zaczyna
maksymalny poziom po ok . 10
wypełniać zbiornik urządzenia minutach

INSTALACJA SYSTEMU RUR
System rur wbinstalacjach wyposaĝonych
wbjednostkÚ zbserii Husky Automatic wykonuje siÚ wbbardzo podobny sposób jak
instalacjÚ wyposaĝonÈ wbjednostkÚ centralnÈ do pracy na sucho. Jedynymi róĝnicami wbtym przypadku jest koniecznoĂÊ
zachowania niewielkiego spadku na odcinkach poziomych instalacji, jak i zasyfonowania podejĂÊ pod gniazda oraz pionowych rozgaïÚzieñ instalacji. Schemat
prowadzenia instalacji przedstawiono na
rys. poniĝej.

Gumowy zawór
otwiera się
Krok 4
Po zetknięciu wody z
elektrodami następuje
automatyczne odprowadzenie
ścieków do kanalizacji
(trwa to ok. 20s)

wierzchni np. wbrestauracji, biurze, hotelu, jak ibĂciÈgania wody wokóï basenów
itp. Automatyczny odpïyw zanieczyszczeñ
oznacza, ĝe zostaïy wyeliminowane wszelkie worki czy dodatkowe filtry, dziÚki czemu urzÈdzenia te stajÈ siÚ praktycznie bezobsïugowe. Dodatkowo uzyskamy peïne
bezpieczeñstwo czystej instalacji dziÚki
moĝliwoĂci pïukania oraz dezynfekcji instalacji centralnego odkurzania. }

Ã Jednostki centralne Husky Automatic
wbzaleĝnoĂci od modelu nadajÈ siÚ zarówno
do uĝytku domowego, jak ibprzemysïowego.
Ã Instalacja prowadzona pod sufitem.

Ã Instalacja prowadzona pod posadzkÈ.

Odkurzacze serii Husky Automatic idealnie nadajÈ siÚ do czyszczenia parkietów drewnianych, paneli, pïytek oraz wykïadzin ibdywanów itp. Odkurzacze zbserii
Husky Automatic sprawdzÈ siÚ w sprzÈtaniu zarówno suchych, jak ibmokrych po-
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