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Konkrety.
CLASSIC TC

Solidne i wszechstronne.
Panel kontrolny z wyświetlaczem diodowym informuje
o bieżącym trybie działania jednostki oraz ewentualnych
nieprawidłowościach zapobiegając nieplanowanym przerwom
w pracy. Sygnalizuje prawdopodobną konieczność opróżnienia
zbiornika kurzu czy też oczyszczenia wkładu filtracyjnego.
Najważniejsze funkcje mogą być również dostępne zdalnie,
bez konieczności przechodzenia do jednostki, poprzez
dynamiczny panel LCD zamontowany np. na ścianie
w kuchni. Zaimplementowany protokół MODBUS, umożliwia
komunikację z systemami inteligentnego budynku.
Te jednostki ze względu na wykorzystanie skutecznej filtracji,
zbliżonej do , mogą być montowane bezklasy HEPA
konieczności wyposażania instalacji w zewnętrzną wyrzutnię
zużytego powietrza. Doskonale nadają się zatem do mieszkań
w budynkach wielorodzinnych.
Niezależnie od stopnia zapełnienia zbiornika kurzowego,
siła ssania pozostaje przez wiele miesięcy na tym samym,
wysokim poziomie. Nie potrzebne są żadne worki kurzowe.
Przy normalnym użytkowaniu, filtr wymienia się co 3-4 lata,
a raz lub dwa razy w roku płucze się go pod bieżącą wodą.
Wysoka klasa izolacji umożliwia ich montaż na zewnątrz
budynku np. na balkonie lub tarasie.

CMTC1 CMTC2 CMTC3 CMTC4

1,26 1,6 1,35 1,59

504 653 423 526

270 313 333 374

207 195 161 174

13,5 13,5 22 22

60 90 115 115

30 30 34 34

62 63 64 64

100 150 250 400

150 250 400 600
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Również z akcesoriami dow zestawach
sprzątania:
KTC1=TC1+AP238+AP244

=TC2+AP238+AP244KTC2
=TC3+AP238+AP244KTC3
=TC4+AP238+AP244KTC4

+ Filtracja cykloniczna

+ SOFT START

+ Wyświetlacz diodowy

+ Ograniczony hałas

+ Obustronny wylot

+ Obustronny wlot

IP55
pod warunkiem
podłączenia rurociągu
wlot / wylot

MODBUS

INTELIGENTNY
BUDYNEK

DOMOTIC compatibleBEST
kontrola jakości

niemieckiego TUV

5 lat
z bezpłatnym przedłużeniem

GWARANCJI

*
*Warunki gwarancji

dostępne w
dokumentacji

jednostki oraz u
naszych specjalistów.

Możliwa współpraca z panelem DYNAMIC.
Informującym o konieczności opróżnienia
zbiornika kurzu, oczyszczenia filtra oraz
ewentualnych nieprawidłowościach
w działaniu systemu. Może być
umieszczony na ścianie w kuchni lub
przedpokoju. (CMT800+PE309+CM631)

Symbol

Moc silnika                    kW

Moc ssąca              air Wats

Podciśnienie maks.      mbar

Przepływ powietrza      m /h3

Poj. zbiornika kurzu      litry

Wysokość (h)                cm

Średnica (d)                 cm

Poziom hałasu             dB(A)

Optymalna pow. sprzątania mkw

Maks. pow. sprzątania mkw



Mocny.
KOMORA SILNIKA GÓRN CZĘŚĆ KORPUSU TC TP TXI A , ,

+ Podwójna wyrzutnia zużytego powietrza.
Innowacyjna elastyczność podczas montażu,
umożliwiająca ulokowanie jednostki w dowolnym miejscu.

+ Wysoka klasa izolacji, nawet 55.IP
Jednostka wykonana jest ze szczególnie wytrzymałego
materiału pokrywanego warstwą certyfikowanego lakieru,
sprawdzonego pod względem odporności na działanie
„słonej mgły”. Możliwość montażu wewnątrz i na zewnątrz
budynku.

+ Karta elektroniki .EVOLUTION
Steruje pracą silników przekazując wyświetlaczowi AVI
dane dotyczące pracy systemu. Wyświetlane są one na
bieżąco poprzez ikony oraz precyzyjne wskaźniki cyfrowe.
Zapewniają użytkownikowi stałą i realną kontrolę nad
całym systemem. ( dotyczy jednostek i ).TX TP

+ Silnik elektryczny, najwyższej klasy.
W 100% europejski, w pełni profesjonalny, bezpieczny,
doskonale zaizolowany i wyciszony. Gwarancja najwyższych
z możliwych parametrów pracy. System łagodnego rozruchu

zapewniający długą żywotność i niskie zużycieSOFT START
energii.

+ Czujnik temperatury.
Monitoruje działanie jednostki, interweniując w przypadku
anormalnych sytuacji mających wpływ na bezpieczeństwo
systemu.

+ Wyciszona komora silnika.
Wykonana z zaawansowanych technologicznie materiałów.
Specjalnie wyprofilowane kanały obiegowe, zostały
zaprojektowane w sposób znacząco obniżający emisję
hałasu, pozwalając na korzystanie z systemu bez względu
na porę dnia.

+ Dynamiczny wyświetlacz .AVI
Umieszczony na frontowym panelu sterowania centrali.
Nowoczesny design z łatwymi do zrozumienia ikonami
i dokładnymi, podawanymi cyfrowo parametrami.
( dotyczy jednostek i )TX TP

+ Inteligentna komunikacja.
Zaimplementowany protokół komunikacyjny ,MODBUS
pozwalający na łatwe połączenie z najpopularniejszymi
systemami „domotyki”.
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Czysty.
KORPUS JEDNOSTEK TC TP TX, ,

+ System filtracji cyklonicznej.
Nasze jednostki wykorzystują rzeczywisty cyklon
z dodatkowym poliestrowym wkładem filtracyjnym.
Rozwiązanie to zapewnia przez wiele miesięcy,
niezmiennie wysokie parametry pracy i znacznie
skuteczniejsze odkurzanie niż inne systemy filtracji.
Powietrze wyrzucane na zewnątrz jest dokładnie
oczyszczone, nie powodując brudzenia się elewacji.
Jakiekolwiek czynności obsługowe konieczne są
średnio raz na pół roku i wymagają jedynie
wypłukania wkładu fitracyjnego oraz opróżnienia
zbiornika kurzu.

+ Obustronny wlot kurzu.
Duże udogodnienie dla instalatora, znacznie
zwiększające możliwości wyboru najdogodniejszego
miejsca montażu.

+ Zintegrowane gniazdo ssące.
Umieszczone na korpusie jednostki ( nie dotyczy ),TC
pozwala na korzystanie z systemu również
w pomieszczeniu w którym zainstalowana jest
jednostka. Uruchomienie następuje jednym
z przycisków panelu kontrolnego.

+ Wkład filtracyjny .PRECISION
Innowacyjny produkt wykonany na bazie w pełni
zmywalnego włókna poliestrowego, zapewniającego
skuteczność klasy . Wyposażony w nowy systemHEPA
montażu i demontażu ułatwiający do maksimum
czynności konserwacyjne.

+ automatyczne czyszczenia filtra.APF
Ogranicza do minimum czynności konserwacyjne
związane z koniecznością okresowego oczyszczenia,
wypłukania wkładu filtracyjnego.
Zapewnia optymalną pracę systemu, przez długi okres
czasu, dzięki czystości powierzchni filtracyjnej.

to opatentowane przez rozwiązanie,APF AERTECNICA
wykorzystujące specjalną, niepobierającą dodatkowej
energii turbinę, usuwającą z powierzchni filtra,
zgromadzone tam cząsteczki kurzu.
( dotyczy jednostek , )TXA TPA

+ nowy system mocowania.QUICKFIX
Wymaga znacznie mniej miejsca przy montażu,
zapewniając lepszą stabilność i przyczepność do ściany.

+ Wielofunkcyjne kieszenie boczne.
Wygodne i praktyczne, mogące służyć np. do
przechowywania worków foliowych lub instrukcji
użytkowania. ( dotyczy jednostek , , )TXA TP TPA
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Wygodny.
ZBIORNIK KURZU JEDNOSTEK TC TP TX, ,

+ Zintegrowany z korpusem stożek deflekcyjny.
Ułatwia i przyspiesza czynność opróżniania zbiornika kurzu.
Większa niż w innych jednostkach głębokość, ogranicza
do minimum ilość cząsteczek zatrzymujących się
na powierzchni wkładu filtracyjnego przed opadnięciem
do zbiornika.

+ Zbiornik kurzu.
Wykonany z materiału o najwyższej wytrzymałości.
Na zewnątrz umieszczone są ergonomiczne uchwyty
ułatwiające otwieranie i zamykanie. W jego wnętrzu
zainstalowano system szybkiego mocowania worka
kurzowego * .CLEAN BAG

+ Ergonomiczne uchwyty - dźwignie.
Innowacyjne, estetyczne i funkcjonalne. Umożliwiają
bezwysiłkowe dwufazowe otwieranie i zamykanie zbiornika.
Pierwsza, oddziela częściowo zbiornik od korpusu umożliwiając
zamknięcie worka *, eliminując możliwość kontaktuCLEAN BAG
z kurzem. Druga, oddziela całkowicie zbiornik od korpusu
jednostki umożliwiając przeprowadzenie wszystkich czynności
konserwacyjnych.

+ System blokowania worka kurzowego *.CLEAN BAG
Na dnie zbiornika umieszczone są klipsy umożliwiające łatwe
zamocowanie worka foliowego w zbiorniku.

+ *CLEAN BAG
To jednorazowy, foliowy worek na kurz, wyposażony w specjalny
system zamykania, co w połączeniu ze specjalną konstrukcją
zbiornika eliminuje całkowicie możliwość kontaktu użytkownika
z kurzem podczas przeprowadzania czynności jego opróżniania.
* Nie dotyczy jednostek .TC

Jedyny taki na rynku, wygodny i łatwy sposób opróżniania
zbiornika kurzu. Szybko, łatwo, bez obawy o zabrudzenie siebie
i pomieszczenia w którym zainstalowana jest jednostka.
Czysta satysfakcja...
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Wszelkie prawa zastrzeżone. & Spółka, Łomianki 2017 Wszelkie nazwy, logo, hasłaBORYSOWSKI
reklamowe, znaki towarowe, rysunki i zdjęcia zawarte w tym katalogu są własnością naszą lub
naszych dostawców. Ich wykorzystywanie do jakichkolwiek celów bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody
jest zabronione. Wszelkie informacje zawarte w tym katalogu należy traktować jako nie wiążące. Każdy
parametr może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Prosimy o potwierdzenie
u nas istotnych dla Państwa parametrów bezpośrednio przed złożeniem zamówienia. Sprzedaż następuje
wyłącznie w oparciu o aktualne warunki sprzedaży obowiązujące w firmie & Spółka.BORYSOWSKI
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BORYSOWSKI & Spółka ul. Rolnicza 290 Dziekanów 05-092 Łomianki
T: 227 514 777,  T: 227 514 779,  F: 227 514 778
www.borysowski.eu

Produkty dostarczane
przez firmę

& SpółkaBORYSOWSKI
spełniają europejskie
i międzynarodowe normy
dotyczące jakości
i bezpieczeństwa.

Produkty prezentowane w tym folderze
pochodzą z Unii Europejskiej lub .USA


