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Airvac of Sweden
Produkter och kompletta system avsedda för bl a småhus och lägen-
heter samt för professionell städning i flerfamiljshus och offentliga 
miljöer såsom förskolor/skolor, äldreboenden, hotell samt kontor 
och lättare industrier. 
Företaget tillverkar enheter och komponenter till system för upp till 
nio samtidiga användare.
För ytterligare information se företagets webbplats samt broschyrer 
som översänds på begäran.

Centraldammsugare 1-fas
Avsedda för lägenheter och småhus eller andra lokaler för bostads-
ändamål. Samtliga enheter är tillverkade i kraftig ugnslackerad 1,3 
mm stålplåt och är försedda med effektiva och tysta 2-stegs bypass 
motorer. Inga av dessa 1-fasenheter är avsedda för annat än inter-
mittent drift under kortare perioder. 
För daglig användning eller kontinuerlig drift för industri eller offent-
lig miljö så hänvisas till företagets program av 3-fasenheter. 

CE-1500PB och CE-1700PB
Centralenheter där dammet samlas upp i 23 l dammpåse av cellu-
losa eller microfiber. Enheterna är mycket enkla och bekväma att 
sköta, med byte av dammpåse från ovansida. Båda enheterna är 
försedda med tåliga säkerhetsfilter.

CE-1500CS och CE-1700CS
Centralenheter med cyklonisk avskiljning i första hand och via 
 koniskt och veckat partikelfilter i andra steg. Dammet samlas i en 
15 l behållare utan påse, placerad underst på enheten.

CE-2700PB och CE-2700CS
Centralenheter med dubbla seriekopplade by-pass motorer som 
genererar en enastående sugkraft. Avsedda för större villor eller 
gods med långa rörinstallationer eller där det ställs höga krav på 
sugkapacitet. 
I centralenhet CE-2700PB så samlas dammet i 23 l flerskikts micro-
fiberpåse och töms från ovansidan. 
CE-2700CS har cyklonavskiljning i steg 1 och filtrering via veckat och 
koniskt partikelfilter i steg 2. Dammet samlas i 30 l behållare utan 
påse, placerad underst på enheten.

Rörsystem och Städutrustningar
PVC eller ABS limmat rörsystem med 50,8 mm diameter som ger 
 systemet maximal sugförmåga. Sugdosor i en mängd olika utföran-
den i plast, stål eller gjuten aluminium. Sugslangar med eller utan 
On/Off funktion i handtaget och i olika längder mellan 8–15 m. 
 Teleskoprör, golvmunstycken och små munstycken i ett flertal utfö-
randen och material.
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