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Untitled Document
Neden DrainVac'ı Seçmeliyim ?
* % 100 Sessiz temizlik yapmak için,
* % 100 Tozsuz temizlik yaparak, alerjen, toz böcekleri ve polenleri ortamdan uzaklaştırmak
için,
* Parke ve Mobilyalarınıza zarar vermemek için,
* Daha güçlü ve etkin temizlik yapmak için,
* Islak- Kuru temizlik yapabilmek için,
* Enerji ve Personelden tasarruf etmek için,
* Ev, İş Yeri ve Fabrikanıza değer katmak için.

DrainVac'ı emsallerinden ayıran nedir ?
*
*
*
*
*

Sektördeki 30 yıllık deneyimi,
Güçlük ve kesintisiz emiş gücü,
Mükemmel ses yalıtımı ile sessiz çalışması,
Devrim yaratan Islak-Kuru vakum yapabilme özelliği,
Otomatik boşaltma sistemi ile bakım masrafı gerektirmemesi.

Otomatik boşaltma sistemi nedir ?
DrainVac'ın devrim yaratan bu özelliği , sektördeki en sağlıklı sistem olarak kabul edilir. Çalışma
prensibi olukça basittir: Kuru-sulu, vakum ve tahliye. DrainVac Automatik serisi ile, artık çöp
torbası ve filtre temizlemeye son.

DrainVac Otomatik Seri vakum ünitesi nasıl çalışır?
1-2-3 demek kadar basit;
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* Esnek temizlik hortumunuzu alın ve vakum prizine takın,
* Sistemi çalıştırın,
* Islak ya da kuru temizliğe başlayın,
* Çektiğiniz sıvı ya da kuru haldeki toz ve kirler vakum ünitesine ulaşır ve orda otomatik olarak
boşaltılır.

Çekilen toz ve kirler vakum ünitesinde kir toplama haznesinin altına doğru hareket eder. Çöp
toplama haznesinin altında otomatik bir valf vardır. Temizlik yapılırken haznenin altında bulunan
valf 15 dakika süre ile kapalı kalır. 15 Dakika sonra sistem otomatik olarak vakumu keserek,
içine topladığı toz ve kirleri bağlı bulunduğu kanalizasyon şebekesine otomatik olarak boşaltır.
Bu işlem sistem çalıştığı sürece devam eder. Sistem kapatıldığında, kir ve tozlar otomatik olarak
kanalizasyon şebekesine verilir. Bu nedenle kir toplama haznesi her daim temiz kalır. Sistemin
nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için bu videoyu izleyebilirsiniz.

Neden Automatik Seri DrainVac Vakum Ünitesi almalıyım ?
Aynı zamanda aşağıdaki imkanları sunar;

* Otomatik boşaltma sistemi ile bakım gerektirmez,
* Tıkanmış Lavabolarınızı açabilirsiniz,
* Halı ve kanepelerinizi kuru olarak temizlemenin yanı sıra şampuanlayıp yıkayarak, kirli
suyunu çekebilirsiniz,
* Aracınızın zemin ve koltuklarınızı şampuanlayarak yıkayabilir, kirli suyunu çekebilirsiniz,
* Pencereleriniz temiz kalır,
* Garajınızın eminini yıkayabilir, kirli suyunu çekebilirsiniz,

Merkezi Elektrikli Süpürge Sistemi Kullanıcısıyım!
Vakum Ünitemi Otomatik Seri Vakum Ünitenizle Değiştirebilir miyim ?
Vakum Ünitenizi, tesisatınıza uygun bir vakum ünitesi ile değiştirebilir, otomatik seri vakum
ünitesinin avantajlarından faydalanmaya başlayabilirsiniz. Sıvı emişi için tesisatınız uygun
olması önemlidir. Bu konuda eksperlerimizden ücretsiz keşif talebinde bulunabilirsiniz..
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DrainVac Otomatik Seri Sistemlerde, vakum hattında sürekli su var mıdır ?

Kesinlikle hayır. Su ya da sıvı çekildiğinde akarak gider ve vakum hattı temiz kalır. Kullanıcı her
temizlikten sonra, sisteme temiz su çekerek, temizlik hortumu ve vakum hattını yıkamalıdır.
Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra hortum, vakum prizine takılarak sistem 10 dakika süre ile
çalışır halde bırakılırsa hortum, aksesuar ve vakum hattının kuruması için yeterli olur.

DrainVac Otomatik Seri Vakum Üniteleri periyodik bakım gerektirir mi?

Vakum Üniteleri, fabrika ve montaj hatalarına karşılık 5 yıl süre garantilidir. Sistem kullanma
kılavuzunda belirtildiği şekilde düzenli olarak kullanılırsa herhangi bir bakım gerektirmez.
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