
Akcesoria wykonane 
z aluminium 

 Hotel
 Commercial
 Line

Rękojeść z końcówką 
do mycia pod 
ciśnieniem

Kompletny zestaw do mycia 
wodą pod ciśnieniem

HD Commercial Line 
Do kogo jest skierowana?

Masz firmę lub mieszkanie i potrzebujesz 
spersonalizowanego systemu centralnego odkurzania 
dostosowanego do Twoich potrzeb? Mamy system który 
zaspokoi Twoje potrzeby!

Rozwiązania "szyte na miarę" potrzeb 
klienta.
Możesz skonfigurować dowolny system korzystając z 
wielozadaniowych jednostek HD oraz separatora 
zanieczyszczeń, wybranego stosownie do potrzeb. Możesz 
nawet skorzystać z automatycznego separatora do suchych i 
mokrych zanieczyszczeń. Co więcej, linia produktowa HD 
oferuje pełna gamę profesjonalnych narzędzi do dokładnego 
sprzątania wszelkich powierzchni i zanieczyszczeń!    

cyclovac.net

Twój autoryzowany przedstawiciel

Akcesoria sprzątające do 
zastosowań Komercyjnych



HD Motor 
Units

Wysoka jakość

Z workiem, z  f ilterm,  albo 
bez worka oraz filtra

Wytrzymałe

 Nasze jednostki silnikowe HD wyposażone są w solidne i mocne 
silniki pokryte specjalną żywicą epoksydową która chroni  przed 
działaniem wilgoci oraz rdzy  - dodatkowo nasze silniki posiadają 
łożyska hermetycznie zamknięte, które  gwarantują wysoką trwałość 
i niezawodność silników. Niektóre nasze jednostki silnikowe 
wyposażone są w wyświetlacz LCD, który sygnalizuje zalecaną 
konserwacje i liczbę przepracowanych godzin.

 Specyfikacja

Podciśnienie [m3/h] 30,78 36,26

Moc ssąca 482 AW 521 AW

Przepływ powietrza 193,6 m3/h 175,4 m3/h

Maksymalny prąd 7 A 7.4 A

Napięcie 240 V 240 V

Stopnie Turbiny 2 3

Speratory HD  Instalacja
  Nasze jednostki silnikowe HD mogą być łatwo instalowane w 
budynkach handlowych, przemysłowych lub mieszkalnych. 
Można połączyć ze sobą aż cztery moduły silinkowe w jednej 
instalacji.

Pełne dane techniczne znajdują się na 
cyclovac.net

Separator Wave
do odkurzania na 

mokro/sucho

Nasze odkurzacze mogą być instalowane całkowicie po za 
obszarem roboczym, w bardziej cichym i dyskretnym miejscu.

Dlaczego warto wybrać 
Wave ?
Pozwala odkurzać na sucho i mokro

Automatycznie opróżnianie zbiornika do sieci  
kanalizacyjnej

Obudowa wykonana  z wysokiej jakości stali nierdzewnej

Jest w pełni bezobsługowy

Jest to bardzo higieniczny: po każdym spuszczeniu 
wody włącza się automatyczny cykl płukania usuwający 
cząsteczki brudu i brudny osad
Urządzenie jest wyposażone w system przeciw-
rozbryzgowy 

Łatwy w instalacji

Zobacz separator 
Wave w pracy:

HD Commercial Line

Przykładowa instalacja 
połączenia szeregowego

Przykładowa instalacja  
połączenia równoległego




