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Technologie
voor een

hygiënisch
schone

leefomgeving
Maak van uw huis de meest gezonde leefomgeving.

Bent u op zoek naar een manier om in uw huis een schonere en gezondere leefomgeving te creëren? Dan bent u
niet alleen: een recent onderzoek wees uit dat 66% van de
personen die een huis kopen of bouwen/verbouwen, specifieke wensen hebben omtrent gezonder wonen.
Een zeer belangrijk aspect in uw huis is de kwaliteit van de
lucht die u inademt. Luchtvervuilers zoals dierlijke schilfers, stofmijten en schimmels zijn een veel voorkomende
oorzaak van allergieën en andere gezondheidsproblemen.
Het gebruik van een centraal stofzuigsysteem kan blootstelling aan deze luchtdeeltjes in belangrijke mate verminderen.
Iedereen die wel eens gestofzuigd heeft, kent vast de typische geur die vrijkomt na enkele minuten. Deze geur is
afkomstig van vuil en stof dat de stofzuiger terug de lucht
in blaast - vuil dat microben, schimmels en andere deeltjes
bevat.

De centrale stofzuigsystemen van All-Vac Technology NL
elimineren dit rondzwevend vuil voor de volle 100 %,
waardoor de lucht in uw huis schoner en gezonder wordt
om in te ademen. All-Vac Technology NL heeft een ruim
assortiment voor vrijwel elke toepassing.
Het AVT stofzuigsysteem is het enige dat beschikt (bij de
cyclonische stofzuigunits) over een volledig cyclonische
reinigingswerking met bypassmotor dus geen filter of stofzak. Dit gepatenteerd proces bevordert in hoge mate de
reinigingsefficiëntie en verhindert de verspreiding van stof
en vuil in de woning.
Daarnaast heeft All-Vac Technology NL een aantal centrale
stofzuigunits die de lucht zuiveren middels een stofzak.
Doordat men hier verschillende stofzakken kan gebruiken
zijn deze units geschikt voor vele toepassingen, elk met
hun eigen voordelen.
De AVT machines voeren het stof en vuil af via een eenvoudig netwerk van speciale (2 inch gepolijst) ingebouwde
buizen. Op deze manier komt het stof in een opvangbak
terecht, welke men eenvoudig kan leeg maken.
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Voor elk pand bestaat
er een AVT-afzuigunit.
Deze kan eenvoudig
geïnstalleerd worden
in kelder, garage,
berging of
technische ruimte.
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De parketborstel reinigt
makkelijk elke vloer met
een glad oppervlak. Leverbaar in 30 cm kunststof en
37 cm aluminium.

Dankzij de plintzuiger is uw
keuken, bad of wasruimte
snel gereinigd.

Kunststof inlaat verkrijgbaar in meerdere kleuren.

RVS inlaat, ook in vele
kleuren leverbaar.

5-delige borstelset met telescoop stang
en rek. Onderdelen ook los te bestellen.

Water voorafscheider, voor het
opzuigen van water.

Afgebeeld enkele van de accessoires van
het veel grotere assortiment, informeer
bij de importeur.

Basisslang zonder aan/uit
op de handgreep.

Ergon Excel slang met aan/
uit op de handgreep.

Ergon Excel slang met regelbare zuigkracht middels
toeren regeling.

Principe cyclonische centrale stofzuiger.
Hermetisch afgesloten
motorruimte

Uitlaat
naar
buiten

Turbinekamer
Cycloon met
luchtscheidingstrommel

Luchtinvoer

Vuil-opvangbak

ONTWORPEN VOOR ELK
HUIS / KANTOOR / FABRIEK
NIEUW OF BESTAAND.
HET AVT CENTRAAL
STOFZUIGSYSTEEM KAN
IN ELK PAND WORDEN
GEÏNSTALLEERD
OMDAT HET WORDT
AANGEPAST AAN DE
SPECIFIEKE EISEN
VAN HET PAND.

Verloop zuigvermogen voor centrale stofzuigers.
100 %

AVT VOLLEDIG FILTERLOOS

Reinigingsvermogen

90 %

DIT KAN ZOWEL DOOR DE
INSTALLATEUR OF OOK
ZELF GEDAAN WORDEN.

STOFZAK

80 %

ZELFREINIGEND FILTER
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Opgezogen hoeveelheid stof
Een gemiddeld gezin stofzuigt tot ongeveer 453,6 gram per week

Model

Vacuum
(h2O kol)
mm

Volt/Amp
Max
Watt Debiet
(l/sec)

Inhoud
opvangbak
liters

Flow
through
bypass

AVT SZ 10

2300

240 / 6 / 1440

3400

30 / l

ftow tr

AVT SZ 20

3500

240 / 7 / 1680

2900

30 / l

bypass

AVT SZ 23 (etr)

2600

240 / 7,5 / 1780

3920

30 / l

ftow tr

AVT SZ 35 (etr)

3400

240 / 15 / 3630

6520 nvt / split opst.

bypass

AVT C 18

2600

240 / 7,5 / 1780

3920

30 / l

bypass

AVT C 22 (etr) (db iso)

2600

240 / 7,5 / 1780

3920

30 / l

bypass

AVT C 28 (etr)

3400

240 / 7,5 / 1780

3360 nvt / split opst.

bypass

AVT C 35 (etr)

3400

240 / 15 / 3630

6520 nvt / split opst.

bypass

Voorafscheider C tbv

nvt

nvt

nvt

30 / l

nvt

Voorafscheider SZ tbv

nvt

nvt

nvt

25 / l

nvt

* wijzigingen voorbehouden

All-Vac Technology NL
Sint Jansstraat 1, 5355 KC Neerlangel
Tel: 0412-690371
www.allvac.nl • E-mail: info@allvac.nl

100 gram

