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Mer än bara en dammsugare

Dammsugning är en naturlig
del av rengöringen i hemmet
Det är en av de där uppgifterna som inte går att komma
undan, och som de flesta associerar med att dra runt en
tung och klumpig maskin som avger obehagliga lukter från
den varma motorn – och naturligtvis damm.
En vanlig enklare dammsugare, utan god filtrering, drar upp
en sådan dammstorm att den lämnar efter sig nästan lika
mycket som den suger upp. Men det finns ett alternativ...
Nilfisks centraldammsugare tar bort damm från huset för
gott, så att du inte behöver dammsuga lika ofta. Nilfisks
centraldammsugare är dessutom så tyst att du kan lyssna
på musik samtidigt som du arbetar, och du stör inte heller
andra i familjen. Dessa är bara några av fördelarna som gör
att dammsugningen går så mycket lättare – och gör Nilfisk
till mer än en vanlig dammsugare.

Lägg örat

Populär bland proffs
Nilfisks centraldammsugare är också populära inom viss
yrkesmässig rengöring, t.ex. på kontor eller frisersalonger,
där lättare användning kan ske med minimal störning för
kunder eller de som arbetar. Fördelar som enkel hantering
innebär dessutom mycket mindre arbete och mindre
belastning än om en vanlig dammsugare används.

intill, och hör
hur tyst den nya
dammsugaren är...

Bra inomhusklimat
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Tystgående

Ergonomisk
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Bättre inomhusklimat
– utan irriterande dammpartiklar
Damm är damm – långt innan det syns. Vi andas in dammpartiklar från
våra omgivningar, även när rummet precis har dammsugits. En del
av anledningen är att vanliga dammsugare utan god filtrering blåser
tillbaka en del av det uppsugna dammet i rummet. Och om påsen är
nästan full kommer rengöringen att bli mindre effektiv.

Det här är
utblåsventilen för
din nya
dammsugare

Nilfisks centraldammsugare tar däremot bort damm från rummet och
samlar upp dammet i en stor ”fjärransluten” behållare med en utblåsventil på husets utsida – vilket betyder att alla obehagliga lukter och
mikropartiklar blåses utomhus.
Inga obehagliga lukter
Vanliga dammsugare utan god filtrering kan orsaka obehagliga lukter
från motorn som värmer upp dammpåsen. Nilfisks centraldammsugare ger inga sådana lukter i huset, eftersom damm och smuts samlas
upp långt från munstycket och slangen och går in i den förseglade
behållaren och stannar där. Det är lätt att tömma behållaren, vilket
bara behöver göras ett par gånger om året!
Hög sugeffekt
Den kraftfulla motorn ger konstant och kraftig sugning som effektivt
tar bort damm, även från lurviga mattor. Sugningen är så stark att luften rusar igenom rören med 100 km/tim, och effekten är konstant eftersom behållaren fylls uppifrån och ned. Luften behöver alltså inte sugas igenom en halvfylld dammpåse så som sker i vanliga dammsugare.
Nilfisks centraldammsugare är idealiska om det finns husdjur i hemmet. Pälsen innehåller lanolin som ger en obehaglig lukt vid uppvärmning i en vanlig dammsugare utan god filtrering.
Nilfisks centraldammsugare löser det här problemet en gång för alla.
Lukterna försvinner ur rummet eftersom hund- och katthår effektivt
tas upp. Luften filtreras ut och ventileras utomhus. Resultatet är ett
bättre inomhusklimat för alla husdjursägare. Den renare luften hjälper också till att lindra symptomen hos allergiker.
Dammsugning får en helt ny innebörd
Det här effektiva rengöringssättet handlar om mer än att bara suga
upp damm – det tar bort dammet ur rummet helt och hållet och samlar upp det i centraldammsugarens behållare som placerats på annan
plats, t.ex. i garaget, på vinden eller i källaren.
Det finns flera sätt att installera Nilfisks centraldammsugare för att
ge alla diskret och effektiv rengöring utan damm eller problem.

•
•
•
•
•

Alla lukter och mikropartiklar försvinner helt
från huset
Dammet blåses inte tillbaka in i rummet
Mindre damm
Lätt och tyst
Konstant hög sugeffekt
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Nilfisk står för enkel dammsugning

Trappor är inget
problem med din
nya dammsugare
Nilfisks centraldammsugare kan installeras i alla hus, och installationen kräver
ingen teknisk expertis. Centraldammsugaren kan installeras på flera olika
sätt, beroende på hur bostaden är utformad. Sugdosorna placeras diskret, där
den långa slangen har optimal räckvidd.
Centralbehållaren kan användas med
eller utan dammpåse. Dammet sugs in i
behållaren med hög lufthastighet så att
behållaren fylls effektivt. Filtret i centraldammsugaren har mycket stor filtreringsarea som ger ett perfekt luftflöde.
Enkel, funktionell och diskret
De diskreta sugdosorna smälter perfekt in
i modern inredningsmiljö. Det enda de drar
till sig är beundran.
Mindre damm
En Nilfisk centraldammsugare är som att ha
en osynlig dammsugare, för du kan knappt
se eller höra den. Tystnaden är en särskild
fördel, du hör fortfarande telefonen och
kan lyssna på musik och titta på TV. Du
kan till och med dammsuga utan att störa
andra familjemedlemmar i deras aktiviteter.
Du hör endast vindbruset från munstycket.
Bättre ergonomi
Nilfisks centraldammsugare ger enklare
dammsugning. Inga tunga och klumpiga
maskiner att dra runt, det är lätt att komma
åt i hörnen, uppför och nedför trappor, du
kan dammsuga på valfri höjd utan tunga
lyft och du har en slang som aldrig är för
kort.
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Installationsförslag
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Enkel installation
– även i befintliga hus
4

Sugenhetens placering
Sugenheten kan placeras var som helst i huset, och du
behöver bara komma åt den några gånger om året för
att tömma behållaren.
OBS! Enheten ska helst ventileras utanför bostaden.
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1.
2.
3.
4.

Garage
Vind
Höga skåp
Källare

Sugenhet

Rörinstallation
i skåp

Hörnskydd

Rörsystem
Installationen kan alltid göras dolt och diskret, eftersom rören som behövs för en centraldammsugare kan installeras på
många olika platser i huset:
•
•
•

Vind
Takfot
Höga skåp

•
•
•

Kök/diskbänkar
Källartak
Ventilationstrumma/
gammal skorsten

Ansluta systemet
Alla rör monteras snabbt och effektivt med speciallim som
bildar en stark och lufttät fog.
Skruvar behöver bara användas för sugdosor och VacPan
(skräplucka). Börja med att montera sugenheten och arbeta
i riktning mot sugdosorna.
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Installationsexempel

Sugenhet i en
tvättstuga

Placering av sugdosor
Sträckan från sugdosan till det bortersta hörnet av huset är slangens
längd (9-12 meter beroende på modell). Mät och kapa ett snöre (eller
motsvarande skala om du mäter på en ritning). Fäst snöret där du vill
att sugdosan ska placeras och kontrollera om snöret når in i alla hörn.
I ett normalt hus behöver du bara en sugdosa per (ca) 70 till 80 kvadratmeter.
Sugenhet i garaget
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Nilfisk All-in-1 allt du behöver
För att installationen ska bli så smidig som möjligt finns
paket med det som behövs i ett vanligt hus.

All-in-1-paketen från Nilfisk innehåller allt du behöver för
installation i de flesta hus. Men du kan förstås också köpa
lösa rör, kopplingar och sugdosor.

en av
dessa

+

+

=
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Bästa service och kvalitet

RRC (Radio Remote Control)
Modellerna med RRC (Radio Remote Control) är mycket
lätta att använda – tryck in startknappen på handtaget för
att starta. Du behöver inga lågspänningskablar för installation av RRC-modellen, så du kan använda standardslangar vid dammsugning.
I handtaget finns en liten diod som visar om behållaren
eller påsen måste tömmas eller om filtret ska rengöras. En
ny funktion gör att du kan justera sugstyrkan i tre nivåer.

Service och kvalitet
Med en Nilfisk centraldammsugare är du säker på att få bästa
kvalitet. Alla produkter har testats för att hålla många år. För
att du ska få bästa service ger Nilfisk fem års motorgaranti på
alla sugenheter.
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Det är inte bara sugenheterna som testats för att ha högsta
kvalitet. Hjulet i Nilfisks kombinationsmunstycke har testats
för att klara minst 500 km.
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•
•
•

Justera sugstyrkan – 3 nivåer
On/off-knapp
Dioden visar:
Påsen är full och/eller filterrengöring

Digital display
•
•
•
•
•

On/off
Återställ
Serviceindikator
Påsen är full och/eller filterrengöring
Maskinen används

Nilfisks centraldammsugare
används med eller utan dammpåse
Nilfisk-modellerna med självrengörande filter gör att du kan använda maskinen utan påse. Cykloneffekten uppstår i böjen som
sitter i behållaren och detta fyller behållaren bättre. Rengör
filtret genom att öppna behållaren och skaka filtret.
Vid användning av dammpåse, sparas filtret och tömningen
underlättas.

Rengör filtret genom
att skaka det.

Böjen som sitter
i behållaren
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Stort tillbehörssortiment

HEPA-filter H12
HEPA-filter för utblås inomhus
Art. nr 42000480

Flexibel slang
Slang – 1 till 6 meter
Art. nr 42000122

VacSoc slangskydd
Art. nr 42000303

Kombimunstycke
Art. nr 42000136

Husdjursborste
Art. nr 42000130

Munstycke för hårda golv
Art. nr 42000137

Aska/vatten avskiljare
Art. nr 42000301

Sugdosa
Alu/svart:
Alu:
Vit:

Art. nr
42000226
42000224
42000220

VacPan
Alu:
Svart:
Vit:

Art. nr
42000237
42000235
42000233

Övriga tillbehör
Beteckning
Slang och munstyckshållare, metall
Slangpaket Auto 6 meter
Turbomunstycke för möbler
Turbomunstycke för golv
Teleskoprör, Ø 32 mm, alu
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Art. nr
42000133
42000111
42000131
42000132
42000327

Beteckning
Fogmunstycke
Trekants borstmunstycke
Möbelmunstycke
Rörkap
Utblåsventil, rund

Art. nr
42000139
42000140
42000141
42000300
42000274
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All-in-1
Tekniska data
Tekniska specifikationer
Max sugeffekt (W)
Luftflöde (l/s)
Vakuum (mbar/kPa)
Effekt (W)

All-in-1 Bronze

All-in-1 Silver

All-in-1 Gold

All-in-1 Gold RRC

435

450

480

480

52

55

55

55

220/ 22

240/ 24

260/ 26

260/26
1700

1300

1500

1700

Säkringsklass (A)

10

10

10

10

Ljudnivå dB(A)

69

70,5

70,5

70,5

Papperspåse (l)

10

20

20

20

-

25

25

25

5,5

6,5

6,7

6,7

427 x 360 x 400

800 x 440 x 400

800 x 440 x 400

900 x 440 x 400

Behållarens volym (l)
Vikt (kg)
Mått H x B x D (mm)
Standardtillbehör
Slangset, 12 m, RRC

42000108

Slangset, 9 m, manuell

42000100

•

•

•

•

Slangset, 9 m, on/off

42000101

•

•

•

Teleskoprör, Ø 32 mm

42000327

•

•

•

•

Kombimunstycke

42000136

•

•

•

•

Fogmunstycke

42000139

•

•

•

•

Möbelmunstycke

42000141

•

•

•

•

Borstmunstycke

42000140

•

•

•

•

Slanghängare, plast

42000313

•

•

•

•

Rör, Ø50, 115 cm , plast

42000191

• 13 st

• 13 st

• 18 st

• 18 st

90° Lång vinkel

42000252

• 5 st

• 5 st

• 8 st

• 8 st

90° T-koppling

42000258

• 1 st

• 1 st

• 2 st

• 2 st

45° Vinkel

42000249

• 4 st

• 4 st

• 8 st

• 8 st

Skarvkoppling

42000262

• 12 st

• 12 st

• 15 st

• 15 st

Lim för PVC

42000245

• 1 st

• 1 st

• 1 st

• 1 st

Lågspänningskabel, 25 m

42000275

• 1 st

• 1 st

• 1 st

• 1 st

Utblåsventil, fyrkantig

42000273

• 1 st

• 1 st

• 1 st

• 1 st

Spännband för rör, plast

42000265

• 6 st

• 6 st

• 8 st

• 8 st

Sugdosa, vit med montagedelar

42000221

• 2 st

• 2 st

• 3 st

• 3 st

Artikelnummer, manuell slang

42000013

42000015

42000085

Artikelnummer, on/off slang

42000014

42000016

42000086

Artikelnummer, för RRC

42000087
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