Flexit Centralni sesalni sistemi
- pravilna izbira za č isti dom !

Odstrani škodljiv drobni prah
v prostorih.

Najbolj prodajan na
Norveškem!
nov in izboljšan

ZA ZDRAVO DOMAČE NOTRANJE OKOLJE

Bolj zdrav dom
Doma prebijemo do 90% časa. Zelo pomembno
je, da posvečamo veliko pozornost izboljšavam,
ki bodo pomagale k varnemu, udobnemu in
vrednemu življenjskemu okolju. Centralni sesalni
sistem odstrani ves prah in škodljive prašne
delce v domu. Vgradnja centralnega sesalnega
sistema je tako več kot le investicija. Je
pomembna in vredna odločitev.

Pet dobrih razlogov, zakaj vgraditi
Flexit centralni sesalni sistem
• Olajša čiščenje prostorov
• Izredno tiho delovanje
• Odstranjuje škodljive prašne delce
iz hiše
• Enostavna vgradnja v obstoječih
domovih
• Pametna enkratna investicija

Na kaj se osredotočiti, ko se odločate za centralni sesalec?
Učinkovito čiščenje in velika kapaciteta

Flexit centralni sesalec in dobro sesalno moč in omogoča temeljito čiščenje. Posoda za prah je velika in običajno
je potrebno vrečko ali posodo izprazniti le enkrat do dvakrat na leto.

Enostavna uporaba
S centralnim sesalcem ni več potrebno za seboj vleči sesalca. Cev sesalca je dovolj dolga, da je običajno dovolj
imeti eno vtičnico na nadstropje. Poleg tega je sesanje tiho. Sesalec se namesti v ločenem prostoru, kot
naprimer utility ali kotlovnica, zato se med uporabo sliši le vsesavanje zraka.

Kvaliteta
Flexit je največji dobavitelj centralnih sesalnih sistemov na Norveškem. Flexit se osredotoča na kvaliteto na vseh
področjih. Z več kot 35 letnimi izkušnjami kot dobavitelj Norveškim domovom, ste lahko povsem prepričani v
kvaliteto ob izbiri centralnega sesalnega sistema Flexit.
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Novosti in izboljšave
č

č č

Motor centralnega sesalca je bil dodelan v ključnih segmentih. Motorju je bila povečana moč sesanja in je kljub
temu postal bolj učinkovit. Kot dodatno lastnost, pa je postal še bolj varčen z manjšo porabo energije.

Brezžična komunikacija
č
.

č

č
č

č

.

.

Manjši hrup
Izboljšave so omogočile še tišje delovanje sesalne enote. To naredi čiščenje še bolj prijetno brez motečega
zvoka za vse ostale.

Praktične informacije na zaslonu ročice
Sesalna ročica ima več novosti. Zaslon z informacijami prikazuje uporabne
podatke kot npr. kdaj je potrebno posodo za prah prazniti. Ročica je na
voljo v dveh izvedbah.

Pametno krmiljenje
č

on/off
.

č
č

.
č

.

"Sodelovanje" centralnega sesalca s prezračevanjem
Enota centralnega sesalca se lahko priklopi na rekuperator za
prezračevanje Flexit (pogoj je seveda, da ga imate vgrajenega). To je lahko
relevantno v tesnih objektih, da bi lahko dovajali svež zrak, ko centralni
sesalec deluje. To bo omogočalo optimalno notranjo klimo.

Sesalna smetišnica (Opcijska oprema)
Smetišnica se lahko vgradi v nogo kuhinjskega
elementa za vsesovanje drobtin in drugih smeti, ki
padejo na tla v kuhinji. Smetišnica se vklopi s
stikalom. (Do smetišnice je potrebno potegniti
nizkonapetostni kabel in priklopiti na sesalno enoto)
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1. Izbira Centralnega sesalca
Flexit centralni sesalni sistem je zasnovan za maksimalne čistilne rezultate. Flexit ima na razpolago
centralne sesalce za domove vseh velikosti in izbirate lahko med štirimi različnimi modeli. Spodaj si lahko
pogledate tehnične podatke posameznih modelov za lažjo izbiro ustrezne naprave.

Model, ki ustreza
večini domov
Flexit CVR 2000
Art št 04020
Sesanje: 490 W *

•
•
•
•
•
•

Dodatna moč

Model z dodatnimi
funkcijami

Flexit CVR 3000
Art št 04030
Sesanje: 510 W *

Flexit CVR 4000
Art št 04040
Z zaslonom za informacije.
Sesanje: 510 W *

Zelo tih
Enostavno praznjenje
č
Znižana poraba
Nižja šumnost
Povečana učinkovitost sesanja

Kompatna izvedba
- malo prostora
Flexit CVR 1000
Art št 04010
Ne uporabi veliko prostora.
Sesanje: 460 W *
* Ne zamenjajte z W motorja!

Tehnični podatki
Višina

CVR 1000

CVR 2000

CVR 3000

427 mm

800 mm

800 mm

CVR 4000
800 mm

Širina z ročaji

360 mm

370 mm

370 mm

370 mm

Globina z nosilci

400 mm

400 mm

400 mm

400 mm

Motor

1300 W

1550 W

1700 W

1700 W

Varovalka

10 A

10 A

10A

Teža

5 kg

6,5 kg

6,5 kg

6,5 kg

66 dB

66 dB

66 dB

66 dB

Šumnost enote

10A

-

25 litrov

25 litrov

25 litrov

10 litrov

14 litrov

14 litrov

14 litrov

650 Airwatt

720 Airwatt

735 Airwatt

Maks vlek (merjeno na sesalni enoti)

460 W

490 W

510 W

510 W

Maks pretok zraka (merjeno na sesalni enoti)

50 l/s

53 l/s

54 l/s

54 l/s

Maks sesanje (merjeno na sesalni enoti)

21 kPa

30 kPa

30 kPa

30 kPa

50 metrov

50 metrov

50 metrov

50 metrov

Ne

Ne

Ne

Da

Kapaciteta, volumen posode za prah
Kapaciteta z uporabo vrečke
Maks vlek motorja

Brezžično krmiljenje
Zaslon z informacijami
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735 Airwatt

2. Izbira Dodatne opreme
Učinkovito in priročno čiščenje
č č
ÿ

č

č
č

.

č
a

č

.

Paket 1
• Cev z LCD zaslonom na ročaju, 12 m
• Informacije na zaslonu
• Hitrost
• Indikacija filtra/posode
•

č

• Art št 04003

Paket 2
•

č

•
čka
• učka utripa
č
•
č

č.
č

• Art št 04001 (9m)
• Art št 04002 (12m)

Oba paketa vsebujeza nastavke tako za tla kot za preproge
Šoba je primerna tudi za
trdna tla in preproge.

Šoba za radiator

Ta talna šoba je še posebej
primerna za trdna tla.

Telescopic tube

Šoba za zavese in pohištvo

Nosilec cevi

Krtača za prah
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3. Izbira Cevnega paketa
Na voljo so naslednji alternativni kompleti cevi:
A. Cevni komplet za obstoječe domove
B. Cevni komplet s tremi vtičnicami in 17,25 m cevi
C. Komplet cevi z dvema vtičema in 10,35 m cevi
D. Cevni komplet z eno vtičnico in 6,9 m cevi (podaljšek)
A

B

C

D

Vakuumske vtičnice

3 kom

3 kom

2 kom

1 kom

Montažna plošča

3 kom

3 kom

2 kom

1 kom

Kratka krivina 90°

6 kom

3 kom

2 kom

1 kom

Cevi 1,15m dolžine

15 kom

15 kom

9 kom

5 kom

8 kom

11 kom

5 kom

4 kom

Koleno 90°

6 kom

6 kom

2 kom

2 kom

Cevne objemke

12 kom

7 kom

6 kom

3 kom

Fiksirne ročice

12 kom

12 kom

5 kom

4 kom

2 kom

2 kom

1 kom

1 kom

Koleno 45°

Y-kos 90°
Nizkonapetostni kabel

25 m

25 m

15 m

Vezice za nizkonapetostni kabel

30 kom

30 kom

20 kom

Izpušni ventil

1 kom

1 kom

1 kom

Zvočni absorber za izpušni ventil

1 kom

1 kom

1 kom

Adapter za naknadno vgradnjo

3 kom

3 kom

2 kom

ABS cementno lepilo 118 ml.

1 kom

1 kom

1 kom

Pokrivni prstan

4 kom

Podaljšek

3 kom

Prožna cev, dolga 2 m

2 kom

Rezalnik cevi

1 kos

Krožna žaga 57 mm

1 kos

Krožna žaga 64 mm

1 kos

Sveder Ø6 mm, dolžina 400 mm

1 kos

10 m

The picture shows a simplified installation
for a Flexit central vacuum cleaner with two
sockets and an exhaust pipe.

10 kom
Opcijski dodatki:
• Daljša / krajša cev
• Dodatni dušilci
• Talni izpust
• Medeninasta vtičnica
• Morebitne dodatne dele cevi je mogoče dobiti od svojega
prodajalca.

Cevi in dodatni plastični
izdelki so izdelani v
ABS plastiki. Vtičnice in
sesalni vložki so
izdelani v UV
stabilizirani ABSplastiki.

Enostavna namestitev v novih in obstoječih domovih
Slika. 1
Postavitev sesalne enote

Slika. 2
Postavitev sesalnih vtičnic

Slika. 3
Vertikalno cevljenje

Slika. 4
Cevi na podstrešju

Shrambe ali omare so na
splošno idealne za vertikalne
cevovod. Vtičnica se lahko
poveže v sosednji sobi.

Za vodoravno cev lahko
uporabite hladno podstrešno ali
leseno sobo, kjer je vtičnica
nameščena. Vtičnice lahko
namestite v steno ali tla, kar je
bolj priročno.
NAPOTILO: Sesalna enota
mora biti nameščena v istem
nadstropju kot najnižja vtičnica.

Stikkontakt
Sentralenhet
Sugekontakt

Sugekontakt
Rørsystem

Slange

Klet, pomožni prostori, garaže
in prostori, ki se ne uporabljajo
na primer, so primerni prostori
za namestitev sesalne enote.

Ne pozabite postaviti vtičnic na
tak način, da pokrijejo tako
veliko območje kot
mogoče. Vsaka vtičnica mora
običajno pokrivati polmer 10
metrov (vključno s teleskopsko
cevjo in šobo). To ponavadi
zajema celotno nadstropje.
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Pomemben nasvet in predlogi pred
začetkom namestitve
1. Preverite, ali ste izbrali pravi
model

3. Postavitev vtičnic
Ne pozabite namestiti vtičnic tako, da bo cev dosegla
čim več. Vsaka vtičnica običajno pokriva polmer 10
metrov (vključno s teleskopsko cevjo in šobo). To
ponavadi zajema celotno nadstropje. Priporočamo, da
uporabite kos vrvi dolžine 10 metrov, da ugotovite,
kako daleč bo cev dosegla, od koder želite namestiti
vtičnico. Če želite krajšo cev, lahko namestite še več
vtičnic. Ne pozabite upoštevati pohištva, omar, postelj
ipd. Pomembno je, da načrtujete delo.

Flexit centralni sesalniki imajo štiri različne modele.
Izberite model s pravim sesanjem za vaše potrebe.
Če potrebujete nasvete in nasvete, vam bodo naši
trgovci pomagali.

2. Izberite pravo mesto za sesalno
enoto
Priporočamo namestitev v utility sobo, klet, garažo
ali prostor, ki se ne uporablja veliko.
• Flexit CVR 1000 se lahko namesti v kuhinjsko omaro,
garderobe itd. To zahteva dodatni montažni komplet za
omare. Prav tako ga je mogoče namestiti v utility, klet…

Opomba: Ne pozabite preveriti, ali obstaja ožičenje
itd., Kjer nameravate vgraditi cevi.

• Flexit CVR 2000, Flexit CVR 3000 in Flexit CVR
4000 so običajno nameščeni v pomožnem prostoru,
kleti, itd.

4.

Cevi so na voljo standardno do 12 metrov. Poleg
tega se lahko cevi povezujejo. Prosimo, upoštevajte,
da lahko dodatne cevi zmanjšajo sesalno moč, in
morda ni odveč, da namesto tega namestite več
vtičnic.

• Priporočamo uporabo Flexit CVR 3000 in Flexit
CVR 4000, če se bo uporabila dolga cev ali pa če
se namesti sesalna enota na podstrešju.
Splošni premisleki:
• postavite sesalno enoto čim nižje
• postavite sesalno enoto blizu zunanje stene
• izpušna cev mora biti čim krajša
• izpušnega ventila ne postavite z vhodom vrata,
okna itd.

Slika. 5
Talna vgradnja

Slika. 6
Stenska vgradnja

Poenostavljena ponazoritev, kako
naj bodo nameščeni posamezni
deli:

Slika. 7
Vgradnja v obstoječe
stene in tla

Slika. 8
Zavarovanje vtičnice

a)

Pritrdilna plošča

Vtičnica se lahko namesti v
tla ali steno, kar je bolj
priročno.

V primeru pritrditve na steno
se navpična cev lahko v
obstoječih omarah nahaja v
škatli ali je skrita.
b)

Cev lahko namestite tudi, kot
je prikazano tukaj. V tem
primeru je vtičnica
nameščena tudi v škatlo.

Če so vgradne vtičnice
nameščene v obstoječe
stene in tla, odstranite
pritrdilno ploščo poleg
montažne plošče. Iztaknite
pritrjevalno ploščo s krožno
žago in zavrite prirobnico.
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Pritrdite ploščo za montažo
v luknjo in jo držite na
mestu, medtem ko se cev
napaja skozi steno / tla. Cev
drži vgradno mesto na
mestu, medtem ko je
vtičnica zavarovana.
Opomba: Ne pozabite
zagnati nizkonapetostnega
kabla na zunanji strani cevi
in lepiti cevi skupaj.

Za naknadno vgradnjo
vtičnice brez uporabe
montažne plošče uporabite
adapter 02476 neposredno
na vtičnico. Adapter se bo
nato naravnal v cev. Ne
priključujte vtičnice na
adapter. To rešitev lahko
uporabljate v tleh ali kjer so
stenske plošče prevlečne za
uporabo montažne plošče.

Specialisti za čisti in sveži zrak
Flekst oskrbuje in ima rešitve za čist zrak ter zdravo notranjo okolje. Flexit
je vodilni proizvajalec centralnih sesalnikov in prezračevanja doma ter
zagotavlja čist in svež zrak v domovih na Norveškem od leta 1974. Flexit
je norveško podjetje in vsi izdelki so zasnovani in testirani posebej za
nordijsko podnebje.

www.prezracevanje-flexit.si

Art.nr. 95226 web

Naši izdelki so predmet stalnega razvoja in zato si pridržujemo pravico do sprememb. Prav tako se
odrekamo odgovornosti za morebitne napake pri tiskanju.
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Zagotavljamo vašo varnost!

