
 Sistemul 
Automatic 
Drainvac.
Fără service prin îndepărtarea 
automată a prafului în sistemul 
de canalizare.

DATE TEHNICE

Puterea max. de aspirare 700 Airwatt
Amperaj max. 8 A
Puterea absorbită 1900 W
Tehnica motorului Turbină specială – Domel
Depresiunea max 330 mbar sau 33 kPa 

(ca. 3382 mm H2O)
Cantitatea max. de aer 290 m³/h 

(4833 l/min. sau 81 l/Sec.)
Lungimea max. a conductelor 
(cea mai lungă ramură)

50 m

Înălțimea max. 
(conducte ascendente)

deasupra celui mai de jos punct al 
conductei de aspirație 3,0 m

Lungimi recomandate de furtun până 10 m
Tehnica de fi ltrare fără întreținere Sistem fi lru de apă
Capacitatea recipientului nelimitată, prin golirea automată în 

sistemul de canalizare
Particularitate Aspiratorul trebuie racordat la 

 alimentare cu apă și la rețeaua de 
canalizare

Dimensiuni (înălțime x lățime) 93 cm x 30 cm
Greutate ca. 12 kg
Articol-Nr. 01310
Preț în Euro (fără TVA) 1928,57
Preț în Euro (cu 24 % TVA) 2391,43

DF 1A 150

Secțiunea de spray
Praful și mizeria vor fi  înglobate

în apă utilizând duze fi ne de pulverizare.

Racord apă

Senzori de selectare 
pentru intervalele de scurgere

Turbină specială „protejată la apă“

Rezervor de colectare 
pentru amestec de praf cu apă

Electrozi de contact pentru oprirea 
automatü a turbinei la atingerea  nivelului 

maxim al apei.

Supapă automată pentru golirea 
colectorului de praf.

Racord la canalizare 
cu obturator de miros

Racord la 
rețeaua de canalizare

Pentru aspirare umedă 

trebuie respectate reguli 

special de montaj 

pentru sistemul de țevi.
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Rezervorul de murdărie 
nu mai trebuie golit 
niciodată.
E posibil ?

Să nu mai atingi 
niciodată fi ltrele sau 
să le cureți.
E posibil ?

Rezervorul de murdărie 

niciodată fi ltrele sau 

Rezervorul de murdărie 

E posibil ?

să le cureți.
E posibil ?
să le cureți.

Da, cu aspiratorul 
campion la triatlon 
oferit de
MAXXXCOMFORT RO SRL

Sistemul 
automatic fără 
întreținere.
Inovativ. Multilateral. Modern.



Pentru cele 
trei 
discipline…

Aspirare

Aspirare umedă

Ajutor și 
protecție

Drainvac DF 1A 150 aparține Ligii celor mai 
puternice aspiratoare centrale din lume. Asta face 
„aspirarea centralizată“ în forma sa clasică foarte 
distractivă.
Mai ales că Dvs. nu va trebui niciodată să vă 
mai gândiți la un fi ltru sau la golirea recipientului 
de praf.

DF 1A 150 este un ajutor de neînlocuit în caz de 
urgență, atunci când vine vorba de un prim auto-
ajutor rapid. De exemplu la spargerea furtunului de la 
mașina de spălat.
El poate desfunda și canalele de scurgere înfundate.
Este indispensabil în domeniul inundațiilor. Ceea ce 
pompele submersibile ale pompierilor nu pot pompa, 
absoarbe fără reziduri acest aspirator central până la 
ultima picătură. 

• Absoarbe apă sau lichide
•  Curățirea pardoselelor cu covoare prin stropire 

și aspirare 
• Întreținerea mașinii
• În garaj aspirarea bălților de apă 
• Aspirarea apei provenite de la topirea zăpezii 
• și mult mai multe



 30 de ani 
de experiență.
Primul aspirator central de praf din lume 
cu golire automată, ce nu necesită nici o întreținere.

www.huskyvac.ro www.aspiratoarecentrale.ro www.maxxxcomfort.ro  

Prezentat de către:

În timpul procesului de 
 aspirare praful, mizeria și apa 
sunt colectate în recipient.

După aproximativ 10 minute 
nivelul apei atinge electrozii. 
Aspiratorul se decuplează 
automat pentru o perioadă 
scurtă de timp.

După oprirea aspiratorului 
apa curge foarte repede la 
canal.

g h j

Supapa de evacuare 
este închisă

Electrozii vor produce 
un scurtcircuit la 
contactul cu apa.

Supa de 
evacuare se 
deschide
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