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Jednostka centralna TC2000
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TC 2000
Seria jednostek centralnych TC-2000, to efekt uda-
nego połączenia ponadprzeciętnej jakości zastoso-
wanych materiałów oraz nowoczesnego projektu. 

Obudowa każdego modelu odkurzacza wykonana 
jest z odpornego na uszkodzenia tworzywa sztucz-
nego, które dodatkowo, doskonale tłumi dźwięk 
zamontowanych silników i jest odporna na efekty 
starzenia oraz warunki środowiskowe. Jednostki cen-
tralne TC-2000 są specjalnie uszczelnione (stopień 
ochrony IP44), dzięki czemu mogą być instalowane 
na zewnątrz budynku. 

Gama jednostek centralnych TC-2000 składa się  
z 5 urządzeń, w których wielkość każdej z obudów 
jest dopasowana do wydajności silnika. Zasto-
sowana metoda filtracji wykorzystująca filtrację  
cykloniczną oraz filtry kartrydżowe klasy M pozwala 
na doskonałą separację zanieczyszczeń oraz skute- 
czną ochronę silnika przed kurzem. 

Eksploatacja odkurzacza jest bezkosztową, gdyż  
zastosowany filtr wykonany z poliestru pozwala na 
jego wielokrotne mycie pod bieżącą wodą, a zasto-
sowane silniki firmy Domel dają gwarancje wielolet-
niej bezawaryjnej pracy. 

W zestawie z urządzeniem dostarczany jest komplet 
przyłączy elastycznych oraz systemowy tłumik hałasu, 
który dodatkowo wygłusza dźwięk powietrza wydmu-
chiwanego z jednostki centralnej.

Parametry S150 M200 B300 B400 B500

Moc elektryczna  [W] 1250 1350 1350 1450 1800

Przepływ powietrza  [m3/h] 225 230 250 250 255

Podciśnienie  [kPa] 27 27 27 31 34

Wykonanie filtra Filtr kartrydżowy klasy M

Pojemność zbiornika na kurz [dm3] 15 21

Maks. dł. przew. magistralnego  [m] 32 42 44 55 60

Powierzchnia sprzątania [m2] 130 150 300 400 500

Liczba gniazd zalecana (maks) 4 (5) 5 (7) 6 (8) 8 (12) 10 (14)

Powierzchnia filtra  [cm2] 3100 6700

Gwarancja 5 lat

Cena netto jednostki centralnej 1820,– 2070,– 2320,– 2520,– 2870,–

Cena netto jednostki centralnej 
+ zestaw do sprzątania EC9

2350,– 2640,– 2910,– 3080,– 3440,–


