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odkurzacza centralnego Jolly

www.aerovac.pl



80
www.sistemair.com wer. 01-2016 PL

zabudowa pionowa

Jolly

Główne cechy produktu

wybór jednostek centralnych jolly

• Maksymalna powierzchnia sprzątania – 60 m2 dla każdej jednostki - modułu Jolly. Ilość 
modułów jest zależna od sprzątanej powierzchni, zabudowy wewnętrznej oraz możli-
wości ich umiejscowienia,

• Każdą jednostkę centralną może obsługiwać jeden użytkownik,
• Brak konieczności zabudowy rurociągów,
• Możliwość instalacji w zabudowie natynkowej lub podtynkowej (z opcjonalną obudową),
• Zasilanie 230 V,
• Typ pracy dla zastosowań domowych,
• Możliwość wyprowadzenie wydechu powietrza na zewnątrz,
• Możliwość zabudowy w małych przestrzeniach typu schowki, pomieszczenia gospodar-

cze lub balkony, jeśli są zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Jolly – to unikalny w swojej konstrukcji odkurzacz centralny, który natychmiast po zakupie 
i wyjęciu z pudełka może być używany w każdym domu lub mieszkaniu, bez konieczności 
prowadzenia specjalnej instalacji ssawnej. 
Jest idealnym receptą na montaż odkurzacza centralnego w gotowych, wykończonych już 
domach, w apartamentach typu studio, w których jednym lub dwoma odkurzaczami Jolly 
można sprzątnąć całą powierzchnię mieszkalną.

Zakres stosowania urZądZenia

Model Rekomendowana 
powierzchnia

Numer
katalogowy Wlot Maks. liczba 

użytkowników Opis

Jolly

60 m2

8710.0 1 1 Jednostka centralna uruchamiana po 
włożeniu węża giętkiego do gniazda

Jolly Contact 8720.0 1 1
Jednostka centralna przystosowana do włą-
czania/wyłączania przy użyciu węża giętkiego 
z wyłącznikiem w uchwycie. 

Jolly People 8001.SA 1 1
Jednostka centralna Jolly do zabudowy 
natynkowej wraz z dedykowanym zestawem 
do sprzątania. 

Zaprojektowana do gotowych budynków

jednostka z workiem filtrującym stopień ochrony ip 20

klasa izolacyjności ii

Maksymalna liczba użytkowników 1Znak ce
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Systemy centralnego odkurzania

Jednostka Jolly jest niezwykle uniwersalna i oferuje rozwiązania do łatwej adaptacji w niemal każdej zabudowie.

Wymiana worka na kurz jest łatwa i szybka: wystarczy wyjąć pojemnik i wyrzucić worek bez obawy o ubru-
dzenie zebranym kurzem.

Jolly z lekką obudową 
węglową, rozwiązanie 
w zabudowie podtynkowej

Jolly w obudowie natynkowej

Dostępne dwie opcje wykończenia obudowy, biała standardowa lub w okleinie drewnianej.  
Biała obudowa nadaje się również do malowania we własnym zakresie. 

2 – prosta wymiana worka na kurz

1 – Montaż natynkowy lub podtynkowy

3 – wyjątkowa integracja wewnątrz przestrzeni

charakterystyka

Pojemnik na worekUmiejscowienie zbiornika na 
kurz z wyjmowanym pojemni-
kiem na worek

Opróżnianie pojemnika 
z workiem
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Jolly

jolly prZekrój

bezpiecznik

Wyłącznik 
główny

prowadnica węża 
giętkiego

gniazdo zatrza-
sków dolnych 

drzwi

zatrzaski dolnych 
drzwi

gniazdo 
ssawne

dolne drzwi

drzwi górne
obudowa

kontrolka 
zapełnienia worka

filtr silnika

pojemnik na worek

listwa 
przyłączeniowa

zawór wydechu 
zewnętrznego

zawór 
bezpieczeństwa

tabliczka znamionowa

wyrzutnia powietrza

krócieć połączeniowy 
do obudowy Jolly box

1

2

3

4

5

6 

7 

8  

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Widok od tyłu w przypadku montażu 
podtynkowego przy wykorzystaniu 
płyty instalacyjne Jolly Box.
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Systemy centralnego odkurzania

wyMiary i dane technicZne

UWAGA: Nominalny Poziom hałasu. Wartość może być zależna od środowiska 
i sposobu zabudowy jednostka centralnej.

Wymiary jednostki centralnej
Jolly / Jolly Contact   Jolly Line

Model
Nr katalogowy

Jolly Jolly Contact

8710.0 8720.0

Wąż elastyczny ze sterowaniem NIE TAK

Średnica węża  Ø mm 40 40

Stopień ochrony  IP 20 20

Zasilanie  V AC 220/240 220/240

Częstotliwość  Hz 50/60 50/60

Moc silnika  kW 1 1

Pobór prądu  A 5 5

Zasilanie instalacji  V DC – 12

Maks. przepływ powietrza  m3/h 178 178

Bezpiecznik WF 10A 250 V WF 10A 250 V

Pojemność zbiornika na kurz  l 3 3

Wyrzut powietrza TAK TAK

Tłumik wyrzutu powietrza NIE NIE

Ciężar  kg 3,8 3,8

Poziom hałasu niższy niż  dB (A) 70

Każdy indywidualny moduł Jolly możne być przeznaczony do sprzątania ok. 60 m2 powierzchni. Instalując kolejne moduły, 
można odpowiednio zwiększać maksymalną powierzchnie sprzątania. Jednostka Jolly Contact posiada takie same cechy co 
moduł Jolly, różnica polega na możliwości wyłączania jednostki przyciskiem na uchwycie węża elastycznego.

certiFications

  Znak CE

Stopień ochrony IP 20
  

Klasa izolacyjności II

Linia urządzeń Jolly / Jolly Contact
Urządzenie zgodne z następującymi normami:

DUREKTYWY UE:
• 2006/42/CE 
• 2006/95/CE 
• 2004/108/CE

ZASTOSOWANE NORMY SHARMONIZOWANE: 
• EN 60335-1 : 2012 
• EN 60335-2-2 : 2010
• EN 61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009

IP 20

• EN 61000-3-3 : 2008
• EN 55014-1 : 2006 + A1 : 2009
• EN 55014-2 : 1997 + A2 : 2008
• EN 62233: 2008 
DYREKTYWA ROHS 2002/95

ZGODNE Z DYREKTYWĄ REACH

UWAGA: zabudowa i instalacja musi 
być wykonana zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami.
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wyMiary pod ZabudowĘ jednostki jolly

Art. 8500.0
Jolly Box, wymiary – zabudowa podtynkowa

Art. 8510.0
Wymiary – wydech bezpośredni

Art. 8500.1
Jolly Box, wymiary – zabudowa natynkowa

Art. 8510.1
Wymiary – wydech boczny

charakterystyka 
pracy silników

charakterystyka technicZna
Obudowa jednostki centralnej Jolly została wykonana z tworzyw sztucz-
nych, gwarantując atrakcyjny wygląd i odporność na uszkodzenia. 
Odkurzacz centralny Jolly został zaprojektowany i wyprodukowany 
zgodnie z normami i dyrektywami europejskimi przy jednoczesnym 
uwzględnieniu funkcjonalności, mocy oraz pojemności.

Najważniejszymi cechami są: 
• wykonanie z tworzyw sztucznych – Polipropylenu i ABS,
• obudowa zewnętrzna z ABS umożliwiającego malowanie,
• filtracja przy wykorzystaniu papierowego worka o pojemności 3 litrów, 

oraz filtra drugiego stopnia zabezpieczającego silnik, 
• obudowa wykonana z tworzywa pochłaniającego hałas, poziom hałasu 

poniżej 70 dBa,
• Wysokoobrotowy silnik elektryczny zespolony z wirnikiem o zwiększo-

nej wydajności,
• filtr silnika przystosowany do prania,
• podwójne zabezpieczenie obwodów elektrycznych z bezpiecznikami 

na dwóch obwodach,
• zdalne sterowanie przy wykorzystaniu obwodu niskiego napięcia 12 V 

(model Jolly Contact),
• kompatybilność ze wszystkimi akcesoriami do sprzątania.
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Systemy centralnego odkurzania

Jednostka centralna Jolly nie wymaga instalacji sieci przewodów ssawnych i może być zamontowana w domach lub apartamen-
tach już urządzonych i zamieszkałych. Montaż podtynkowy możliwy jest w ścianie o minimalnej grubości 25 cm. W przypadku 
gdy nie ma możliwości zabudowy modułu w ścianie można umieścić go w specjalnej skrzynce do zabudowy naściennej, w kom-
plecie w wersji Jolly People.
Moduł Jolly może być instalowany w każdym pomieszczeniu, jeśli chroniony będzie od złych warunków atmosferycznych, wil-
gotności i zmian temperatury. Ponadto lepiej jest go umiejscowić z dala od źródeł ciepła, pieców czy grzejników (stopień zabez-
pieczenia IP20). Jednostka centralna musi być umieszczona w miejscu o swobodnym dostępie i dobrze oświetlonym, dla łatwej 
wymiany worków oraz przeprowadzania czynności obsługowych.
Wylot / wydech powietrza jest niezbędnym warunkiem do usunięcia najdrobniejszego kurzu, który nie może być zatrzymany w worku.  
Wydech może być poprowadzony różnymi drogami: wydechem bezpośrednim lub wydechem bocznym przy wykorzystaniu do-
datkowych elementów instalacyjnych. 

Zasady Montażu

Zabudowa modułu

Wykonanie otworu dla 
jednostki centralnej Jolly

Zabudowa podtynkowa beZ skrZynki Montażowej Z wydecheM ZewnĘtrZnyM

Art. 8510.0
Przedłużenie wydechu z pianką wygłuszającą

Kratka

Jolly

Nr kat. Opis Ilość

8710.0 Jolly 1

8720.0 Jolly Contact 1

8510.0 Jolly przedłużenie wydechu 1

8511.0 Wydech zewnętrzny 
(zestaw) 1

Wykończenie (opcja A/B)
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Zabudowa podtynkowa Ze skrZynką Montażową Z wydecheM ZewnĘtrZnyM

Wykonanie otworu dla 
jednostki centralnej Jolly 
ze skrzynką Jolly box

Zabudowa modułu

Nr kat. Opis Ilość

8710.0 Jolly 1

8720.0 Jolly Contact 1

8500.0 Jolly Box – skrzynka montażowa 1

8510.0 Jolly – przedłużenie wydechu 1

8511.0 Wydech zewnętrzny (zestaw) 1

Jolly Box  
skrzynka montażowa Art. 8510.0

Przedłużenie wydechu z pianką wygłuszającą

Kratka

Opcja A

Siatka na tynk

Opcja B

Jolly

Montaż natynkowy

Art. 8500.1
Obudowa zewnętrzna

Wydech zewnętrzny

Wydech do wnętrza 
pomieszczenia

Opcja A

Opcja B

Jolly

Nr kat. Opis Ilość

8710.0 Jolly 1

8720.0 Jolly Contact 1

8500.1 Jolly – obudowa zewnętrzna 1

Wykończenie (opcja A/B)
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Systemy centralnego odkurzania

Alternatywny zestaw do zabudowy w wersji podtynkowej Jolly wewnątrz domu.
Dostarczany wraz z niezbędnymi rurami do wykonania zewnętrznego wydechu.

Zestaw wydechowy

Zabudowa podtynkowa Ze skrZynką Montażową Z wydecheM ukierunkowanyM

Wykonanie otworu dla 
jednostki centralnej 
Jolly ze skrzynką

Zabudowa modułu

Jolly

Jolly Box
Rura wydechowa

Art. 8510.1
Wydech boczny

(360° nastawialny)

Nr kat. Opis Ilość

8710.0 Jolly 1

8720.0 Jolly Contact 1

8500.0 Jolly Box – skrzynka montażowa 1

8510.1 Jolly – wydech boczny (zestaw) 1

8511.0 Wydech zewnętrzny (zestaw) 1

Ref. Nr kat. Opis Ilość

A 8500.0 Jolly Box – skrzynka 
montażowa 1

B 8510.1 Zabudowany wydech 
boczny 1

C 110001 Tłumik PVC 1

D 5050.4 Króciec wylotowy ø 50 1

E 3050.0 Kolano PVC Ø 50 45° M/F 4

F 3050.1 Kolano PVC Ø 50 45° F/F 4

G 1150.1 Złączka prosta  
PVC Ø 50 F/F 6

H 1850.0 Rura PVC Ø 50 9 m

I 9225.3 Klej (gr 60) 1
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Jolly nie wymaga systemu rur ssawnych, dzięki czemu może być łatwo zain-
stalowany w dowolnym miejscu mieszkania lub apartamentu.

podłącZenie elektrycZne

obsłuGa i wsparcie
Jednostka centralna Jolly  nie wymaga szczególnej opieki serwisowej. W celu utrzymania jej w należytym stanie technicz-
nym, należy przestrzegać zaleceń producenta zawartych w instrukcji obsługi.
Prace konserwacyjne ograniczają się do regularnego wyrzucania zebranych śmieci, ewentualne oczyszczenie filtra i zapew-
nienie drożności przewodu wydechowego. 
Wszelkie inne dodatkowe czynności poza ww. muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowany i autoryzowany personel.
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Masz

Pytania?
22 290 42 56

Dane dystrybutora:

ul. Tomaszowska 2
04-840 Warszawa
www.santech.com.pl wer. 01/0065/2016

odkurzacze centralne

Odkurzacze centralne

Rekuperacja i wentylacja

Ciepłomierze 

Projektowanie instalacji

Szkolenia i wsparcie


