
Linia Komercyjna HD  
Separator Wave



// HD Commercial Line 

Dlaczego  Wave? 

Pozwala odkurzać na sucho, mokro i nie tylko!

Po zapełnieniu automatycznie opróżnia się do kanalizacji. Obudowa 

wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, co całkowicie 

zabezpiecza przed korozją!

Jest w pełni bezobsługowy

Jest bardzo higieniczny gdyż po każdym samoczynnym opróżnieniu 
następuje automatyczne spłukanie resztek brudu i osadów

Urządzenie jest wyposażone w system anty-rozbryzgowy
Łatwy w instalacji

Bądź na fali
Wave to całkowicie zautomatyzowany separator pozwalający odkurzać na mokro 
i sucho. Jest doskonałym uzupełnieniem szerokiej oferty odkurzaczy centralnych 
do zastosowań komercyjnych z lini HD.

Separator 
Wave

Zobacz separator 
Wave   w pracy:



// HD Commercial Line

WAVE

Pojemność zbiornika 

Wysokość
Średnica

Waga 

23.3 l

 91.44 cm 

 39.37 cm 

 11.79 kg

Nr. kat. 89 99 36

Dane techniczne 

Uwaga! 
Separator do właściwego działania wymaga zestawu przyłączeniowego sprzedawanego osobno: 

Separator 
Wave

Zestaw przyłączeniowy 
50 mm (2") wlot / 76 mm (3") wylot

86 89 98 
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Czujnki 

Krok 1: 
Separator jest w stanie czuwania  

(nie pracuje)
Zawór jest otwarty.

Krok 2: 
Pojawienie się kurzu, wody czy też innych 
zanieczyszczeń
Wave jest wyposażony w specjalną przegrodę, która 
niweluje powstawanie piany oraz mieszania się 
zanieczyszczeń uniemożliwiając w ten sposób 
powrót wody w kierunku jednostki silnika.  

Zawór jest zamknięty.

Krok 3: 
Stopniowe napełnianie separatora
Maksymalna pojemność pojemnika na 
zanieczyszczenia to ok. 20 l
(do wysokości czujników wykrywających 
napełnienie zbiornika).

Zawór jest zamknięty.

Krok 4: 
Opróżnianie zanieczyszczeń oraz płukanie 
Gdy czujniki wykryją zapełnienie zbiornika lub 
gdy nastąpi koniec odkurzania, następuje 
automatyczne opóźnianie zbiornika na 
zanieczyszczenia. Cały cykl opróżniania trwa 
maksymalnie 15 sekund, przy czym po 
pierwszych 2 sekundach następuje spłukiwanie i 
oczyszczanie wnętrza separatora silnymi 
strumieniami bieżącej wody. W ten sposób 
separator skutecznie zostaje oczyszczony  z 
zanieczyszczeń oraz piany.

Zawór jest otwarty.

Krok 5: 
Restart  

W przypadku gdy czujniki wykryły 

zapełnienie pojemnika na zanieczyszczenia, 
po cyklu opróżniania (15 sekund) następuje 
restart urządzenia, gdzie przechodzi w tryb 
czuwania

Zawór jest ponownie zamknięty.

Jak działa separator Wave?

Wewnętrzna  
przegroda
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