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VACUCLEAN reprezintă modalitatea de aspirare cea mai
avansată şi igienică: indepărtează chiar şi cel mai fin praf
din încăpere şi creşte calitatea vieţii.
Acest sistemul de mare randament, ce consta dintr-o
unitate centrală de aspirare, un sistem de ţevi fonoizolante
RAUPIANO PLUS şi accesorii – este si silenţios. Igienic şi
comod in utilizare!



ÎNTREBARE:
CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ ASPIRAŢI CU UN ASPIRATOR NORMAL?

Veţi spune „Bineînţeles că praful dispare în aspirator

Dar este acest lucru adevărat?
Se poate admite că cea mai mare parte a prafului
(mizeria mai mare) rămâne în sacul aspiratorului.
Dar ce se întâmplă cu microorganismele precum
acarienii sau praful ﬁn, pe care nu-i putem vedea
cu ochiul liber?
Tocmai aceste micoparticole sunt responsabile
pentru multe probleme de sănătate precum
alergie la praf sau boli astmatice.
În plus aceste microparticole nu sunt înlăturate în
timpul curăţeniei, ci doar împrăştiate în încăpere
prin ventilaţia aspiratorului. Imediat dupa căteva
minute de la aspiratul normal se poate observa
că paticulele de praf s-au aşezat din nou, astfel,
rezultatul curăţeniei este vizibil pe mobilă !
Contrar acestora, particolele dăunătoare ce pot
pătrunde in plămâni, care sunt mai mici decît o
miime dintr-un milimetru, au nevoie de mai multe
ore pentru a se depune din nou. În cazul
persoanelor alergice acest lucru conduce la
neplăceri masive!

Particule de praf dăunătoare
sănătăţii ce rămân multă
vreme în suspensie

Timpul mediu de depunere a particulelor de praf

„... microorganismele precum praful
ﬁn circula prin încăpere în loc să
rămână pe covor în timpul curăţeniei.
Acestea rămân mai multe ore în
atmosferă şi ajung prin respiraţie în
mucoasa nazală si apoi direct în
plămâni...“
(Frankfurter Allgemeine Zeitung,
25.04.89)
VACUCLEAN pune capăt acestui lucru!

Particule de praf vizibile
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MODUL DE FUNCŢIONARE AL SISTEMULUI
VACUCLEAN
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În cazul sistemului VACUCLEAN 1 aspiratorul propriu
zis este montat într-un loc central în afara spaţiului
de locuit (de exemplu în pivniţă sau în încăperile de
serviciu).
Unitatea 1 centrală de aspirare, aspiră prin intermediul
sistemului de ţevi fonoizolante RAUPIANO PLUS 2
silenţios, fără a împrăştia particulele de murdărie
şi praf şi redă aerul filtrat în mediul exterior prin
intermediul unei 3 clapete de aerisire.
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În fiecare zona de locuit se instalează doze 4 de
aspirare la care se racordează furtunul 5 de aspirare.
Unitatea de aspirare 6 este pusă în funcţiune cu
ajutorul telecomenzii 7 prin unde radio, sau cu ajutorul
comutatorului de pe mânerul furtunului de aspirare (în
cazul funcţionării prin cablu 1 de control).



Aspiratorul

Filtrarea

REHAU VACUCLEAN convinge prin capacitatea de
aspirare ridicată şi constantă. Hotărâtor pentru o
instalaţie care funcţionează la o eficienţă înaltă sunt
sarcinile mari instalate.

Filtrarea se realizează în două trepte şi la cel mai
înalt nivel. În primul rând prin intermediul „principiului
ciclon“, la care curentul de aer încărcat cu praf
ajunge în recipientul de murdărie prin rotaţie. În al
doilea pas praful fin existent este filtrat în exterior
prin filtrul înalt performant, ce nu necesită multă
mentenanţă.
Aerul aspirat, care este redat în mediul
4
exterior, este aproape fără praf. Acet tip de flitrare
garantează o capacitate uniformă de aspirare la cel
4
mai înalt
nivel.
2

Deoarece ele influenţează capacitatea de aspirare,
motoarele aparatelor VACUCLEAN oferă cele mai
bune randamente comparativ cu concurenţa:
4
- Robuste, execuţie de precizie
- Putere mare de aspirare
- Perii de carbon pentru protecţia motoarelor
2
- Pornire electronică uşoară
7
- Protectorii termici acţionează
impotriva
4
6
supraîncălzirii motorului
- Închidere de siguranţă după 15 minute împotriva
5
acţionării neintenţionate a unităţii de transmisie 2
- Durată de viaţă mare a motorului

REHAU vă oferă trei tipuri de
aparate cu randamente diferite
indiferent dacă este vorba de
o casă uni sau multifamilială,
clădire de birouri mică sau hotel.
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Sistemul de ţevi RAUPIANO PLUS

Doza de aspirare

Cercetările ştiinţifice ale universităţii Merseburg au confirmat aplicarea excelentă a sistemului RAUPIANO PLUS ca şi ţeavă de aspirare.
Încărcarea electrostatică la aspirare este sub limita de sensibilitate. În
acest sens s-a demonstrat, pe bază de teste practice de rezistenţă la
frecare, faptul că sistemul face faţă la toate cerinţele.

În zona de locuit pretenţiile estetice sunt la mare preţ.
De aceea dozele de aspirare VACUCLEAN sunt disponibile în mai multe
culori şi forme.
Alternativ la dozele de perete racordul se poate realiza şi prin intermediul
unei doze de podea.

- rezistenţă scăzută la frecare:
Suprafaţa interioară netedă a ţevilor RAUPIANO PLUS împiedică
depunerile şi asigură astfel o durată de viaţă îndelungată.
- fonoizolare:
Ca şi sistem de canalizare fonoizolantă de înaltă calitate se asigură
păstrarea liniştii în toată casa.
- calitate înaltă
- ecologic, deorece este reciclabil

- calitate şi etanşeitate înalte
- aspect corespunzător, din material plastic sau aluminiu în culori diverse

Făraş de aspirare „Vac-Pan“
În încăperile în care trebuie măturat, nu aveţi nevoie de
făraş. Deschideţi doar clapeta de aspirare din plinta podelei,
porniţi aspiratorul central prin telecomandă şi împingeţi
murdăria în deschiderea clapetei.



Sistemul complet

Manipularea

VACUCLEAN, ca şi sistem complet, conţine atât toate
componentele necesare instalării, cât şi o gamă largă
de accesorii şi piese de schimb.

Cu ajutorul telecomenzii prin unde radio
puteţi să mânuiţi aspiratorul VACUCLEAN
la fel de comod ca şi o uşă de garaj
telecomadată. Un repeater asigură o
funcţionare fără cusur chiar şi în cazul unei
raze de acţiune mai mari.
Unitate de aspirare VACUCLEAN se poate
declanşa sau opri din orice încăpere sau
de la orice etaj.
Telecomanda prin unde radio are grijă ca
motorul să nu funcţioneze neîntrerupt în
cazul unei porniri nedorite a sistemului.
Deoarece ea închide automat motorul, în
principiu, după 15 minute de functionare
neîntreruptă. De aceea se pot seta 6
emiţători la un receptor. Prin acest lucru
se facilitează posibilitatea ca 6 utilizatori
diferiţi să poată aspira în momente diferite
cu ajutorul propriului emiţător. Dacă doi
utilizatori trebuie sa aspire în acelaşi timp,
acest lucru se poate facilita cu ajutorul
aspiratorului VACUCLEAN 4000.
Emiţătorul poate fi fixat de ţeava
telescopului sau de perete.

Practic:
Telecomanda prin unde radio cu
ajutorul căreia unitatea centrală
VACUCLEAN este pornită sau oprită din
orice încăpere şi de la orice etaj

Soluţia cu cablu
Alternativ la soluţia prin unde radio REHAU
oferă şi soluţia prin cablu. Funcţionarea
sistemului VACUCLEAN se realizează
prin intermediu unui cablu de control.
Aspiratorul poate fi pus sau scos din
funcţiune prin intermediul unui comutator
fixat pe furtunul de aspirare.



Silenţios
- aspirare silenţioasă, deorece unitatea
centrală de aspirare, ca şi sursă de zgomot,
este localizată în afara spaţiului de locuit.
Igienic
- ideal pentru alergici şi astmatici!
- micropraful dăunător sănătăţii se aspiră fără
a-l împrăştia în încăpere şi este transportat
în mediul exterior.
- evitarea alergiilor, care - de exemplu - sunt
declanşate de părul de animale, polen şi
praf.
- aerul aspirat nu ajunge în încăpere, ci în
mediul exterior
Comod şi economie de timp
- nu este nevoie de a se manipula
aspiratorului.
- nu este nevoie de înfăşurarea sau derularea
vreunui cablu.
- este foarte rar nevoie de golirea recipientului
de praf de volum mare (1-2 ori pe an).
- nu mai este nevoie de ştergerea frecventă
a prafului, deorece praful nu mai este
împrăştiat în încăpere.
Determină creşterea valorii imobilelor
Creşte valoarea imobilelor dumneavoastră,
printr-o dotare tehnica superioara a clădirilor.
Calitate şi capacitate înaltă
- durată de viaţă mare printr-o constructie
solidă şi calitate de functionare germană.
- capacitate de aspirare puternică şi omogenă
pe baza principiului filtrului ciclon.
Nu se foloseşte filtru de unică folosinţă
Pe baza tehnicii moderne de filtrare (filtru
permanent) sunt excluse costurile cu achiziţia
de filtre, iar mediul înconjurător este protejat.



Proiectarea pe termen lung
Poate că decizia de a achiziţiona un sistem de aspirare centralizat
nu este privită ca şi prioritate absoluta în cazul construcţiei unei
case. Cu toate acestea este important să se stabilească din timp
elementele necesare sistemului, Cei care planifică pe termen lung
şi care asigură necesarul încă din faza construcţiei la roşu, au
posibilitatea de a se racorda mult mai confortabil şi mai igienic la
modernul sistem de aspirare.
Şi cu costuri considerabil mai mici!
Un lucru economic, confotabil şi curat deci – o investiţie care
merită: VACUCLEAN de la REHAU

Calitate de la specialişti
Firma REHAU este cunoscută pe plan internaţional datorită
experienţei în producţia şi prelucrarea materialelor polimerice, de
mai mult de 50 de ani, împreună cu orientarea spre soluţii şi spiritul
său inovator, Acestea au contribuit şi la răspândirea renumelui
mărcii REHAU în lume. Programele şi componentele noastre pentru
tehnica clădirilor, printre care se numără produsele pentru domeniile
termic, electric, sanitar sau canalizare, cât şi sistemele pentru
utilizarea energiilor regenerative, vă garantează calitatea testată
pentru utilizarea în construcţii. Siguranţa şi viziunea pe termen lung.
Grija şi know-how-ul, dar şi consultanţa şi montajul sunt standard.
Aceste realizări sunt obţinute în exclusivitate de către specialiştii
ce au fost instruiţi în cadrul Academiei REHAU. Convigeţi-vă de
competenţa care vă este oferită de către REHAU şi echipa sa de
specialişti tehnici!
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