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ODKURZACZE 
BEZOBS UGOWE!
Filtracja wodna wyst puje najcz ciej 
w odkurzaczach tradycyjnych, aczkol-
wiek s  na rynku producenci, którzy ofe-
ruj  odkurzacze centralne z „filtrem wod-
nym”. W tradycyjnych odkurzaczach 
„wodnych” zassane powietrze przecho-
dzi przez zbiornik wype niony wod , co 
powoduje jego oczyszczenie z brudu i in-
nych drobnoustrojów. Dodatkowo niektó-
rzy producenci stosuj  jeszcze opcjonalny 
filtr, którego zadaniem jest przechwyce-
nie zanieczyszcze , które nie zosta y wy-
filtrowane w zbiorniku z wod . Niestety 
po ka dym u ytkowaniu zaleca si  usu-
ni cie wody z brudem oraz wyczyszczenie 
zbiornika, by zapobiec tworzeniu si  bak-
terii i ple ni. Firma Husky w nowej serii 
odkurzaczy centralnych Husky Automatic 
potrafi a jednak wyeliminowa  ten pro-
blem. Odkurzacze te wyposa one zosta-
y w automatyczny odp yw zanieczysz-

cze  do kanalizacji oraz przy cze wody. 
Dzi ki temu odkurzacz, po sko czonej 
pracy, sam pozbywa si  zanieczyszcze
oraz czy ci zbiornik za pomoc  strumie-
nia wody. 

INSTALACJA SYSTEMU RUR
System rur w instalacjach wyposa onych 
w jednostk  z serii Husky Automatic wy-
konuje si  w bardzo podobny sposób jak 
instalacj  wyposa on  w jednostk  cen-
traln  do pracy na sucho. Jedynymi ró ni-
cami w tym przypadku jest konieczno
zachowania niewielkiego spadku na od-
cinkach poziomych instalacji, jak i zasy-
fonowania podej  pod gniazda oraz pio-
nowych rozga zie  instalacji. Schemat 
prowadzenia instalacji przedstawiono na 
rys. poni ej.

Odkurzacze serii Husky Automatic ide-
alnie nadaj  si  do czyszczenia parkie-
tów drewnianych, paneli, p ytek oraz wy-
k adzin i dywanów itp. Odkurzacze z serii 
Husky Automatic sprawdz  si  w sprz ta-
niu zarówno suchych, jak i mokrych po-

wierzchni np. w restauracji, biurze, hote-
lu, jak i ci gania wody wokó  basenów 
itp. Automatyczny odp yw zanieczyszcze
oznacza, e zosta y wyeliminowane wszel-
kie worki czy dodatkowe filtry, dzi ki cze-
mu urz dzenia te staj  si  praktycznie bez-
obs ugowe. Dodatkowo uzyskamy pe ne
bezpiecze stwo czystej instalacji dzi ki 
mo liwo ci p ukania oraz dezynfekcji in-
stalacji centralnego odkurzania. 

 Krok 1 
Jednostka wyłączona

Krok 2 
Uruchomienie: Brud zostaje 
zassany a woda zaczyna 
wypełniać zbiornik urządzenia

Krok 3 
Napływająca woda osiąga 
maksymalny poziom po ok . 10 
minutach

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

Gumowy zawór 
otwiera sięGumowy zawór 

zamknięty

Następuje kontakt 
wody z elektrodami 

 Jednostki centralne Husky Automatic 
w zale no ci od modelu nadaj  si  zarówno 
do u ytku domowego, jak i przemys owego. 

HUSKY AUTOMATIC
– nowa seria odkurzaczy centralnych z automatycznym 
odp ywem zanieczyszcze  do kanalizacji

TopVac Odkurzacze Centralne
Zamys owo, ul. Moderska 1A, 62-060 St szew

infolinia (61) 8177-43; 601-082-919
www.topvac.pl

www.odkurzaczehusky.pl
www.duovac.pl

www.greenline.topvac.pl
e-mail: biuro@topvac.pl

Instalacja prowadzona pod sufitem.

Instalacja prowadzona pod posadzk .

Husky, wiatowy lider w systemach cen-
tralnego odkurzania w przysz ym roku 
b dzie obchodzi  jubileusz 50-lecia. 

Wieloletnie 
do wiadczenie 
skutkuje nowoczesn
lini  odkurzaczy 
HUSKY AUTOMATIC 
z automatycznym 
odprowadzeniem 
zanieczyszcze  do 
kanalizacji. 
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