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BVC EBS DISTRIBUTION GMBH BVC CENTRINIAI VAKUUMINIAI SIURBLIAI - APŽVALGA 

Mes gaminame aukštos kokybės centrinius vakuuminius siurblius ir komplektuojame su įvairiais priedais ir montavimo 

medžiagomis. Mes būsime laimingi galėdami Jums padėti atsakydami į klausimus apie produkciją. 

Jūsų sveikata yra vienas pagrindinių mūsų prioritetų! 

Mūsų centriniai siurbliai padės Jums gyventi sveikesnį gyvenimą ir vesti sveikesnį verslą. Ypatingai 

žmonės sergantys astma ar turintys alergiją dulkėms vertina viduje esančio oro kokybę. Geresnė 

sveikata pasiekiama per geresnę higieną yra BVC EBS Distribution GmbH tikslas. 

Mums rūpi gamtosauga! 

Mes gamine kokybišką produktą, kuris Jums tarnaus ilgą laiką. Mes gaminame aukštos kokybės 

produktus iš aukštos kokybės medžiagų be papildomos naštos aplinkai. 

Mes laikomės principo, palikti kuo mažesnį pėdsaką gamtoje. 

Mes Jums padėsime! 

Mūsų ekspertų konsultacijos prieš planuojant įdiegti centrinę siurblių sistemą garantuoja ilgametį 

vartotojo pasitenkinimą. Mes teikiame patikimą pogarantinį aptarnavimą ir atsakome į visus klausimus 

liežiančius centrinę siurblių sistemą. Ištikus problemai mes reaguojame per kiek tai įmanome 

trumpiausią laiką ir stengiamės išvengti biurokratinių kliūčių.  

Pelnas bet kokia kaina? Tai nėra mūsų filosofija! 

Mes garantuojame ilgą gyvavimo ciklą mūsų produkcijai. Mūsų garantiniai paketai duos Jums visišką 

pasitikėjimą. Kaip gamintojas mes esame įtraukti ir atsakome už procesą nuo koncepto iki galutinio 

produkto. Kartu su tvirtais partneriais mes sumažiname rizikas ir atliekame puikų aptarnavimą. 

Pagaminta Vokietijoje! 

Visi BVC centriniai siurbliai yra gaminami Vokietijoje dešimtmečiais. Gera infrastruktūra, dokumentuotas 

ir sertifikuotas gamybos procesas kaip ir ilgalaikė partnerystė su mūsų tiekėjais padeda mums sukurti 

aukščiausią kokybę be jokių išimčių. 

GARANTINIS SERVISAS 

Mūsų klientai gali pasikliauti aukščiausia kokybe. Atsiradus defektui, mūsų techninis personalas pasiūlys remonto 

arba sugedusios dalies keitimo paslaugą. Prašau ieškoti informacijos liečiančios garantiją valdymo instrukcijoje arba 

www.bvc-vac.com internetiniame puslapyje. 

Elektros dėžutė 

Elektros dėžutėje esantis 

valdiklis kontroliuoja motoro 

darbą. Integruotas 

temperatūros sensorius 

apsaugo motorą nuo 

perkaitimo. Naudojant darbo 

valandų skaitliuką galima 

stebėti aptarnavimo 

intervalus. Jungimo lizdas 

žemos įtampos kabeliui ir 

maitinimo kabeliui (230 V) 

taip pat yra sumontuoti 

elektros dėžutėje. 

Vakuuminiai vožtuvai 

Du vakuuminiai vožtuvai 

apsaugo variklį net esant 

didžiausiems sistemos 

užsikišimams.

Montavimas ant sienos 

Patvarus S serijos montavimo 

rėmas yra aprūpintas dviem 

vibracijas absorbuojančiais 

gumos blokais. 

Kairė siurbimo jungtis 

Siurbimo jungtis yra 

sumontuota kairėje korpuso 

pusėje. Ji jungia siurblį su 

50mm vamzdžių Sistema.

20 
metų 

garantija 

2 
Metų 

garantija 

metaliniam korpusui 

motorui ir elektriniams 

komponentams 

4 
metų 

garantija 

4 
metų 

garantija 

 CORDURA® 
Motoro apsaugos filtrui 

MULTI-FLEX 

žarnoms 

5 
metų 

garantija 

  Pusl 1 

originalioms 

BVC rozetėms 

3 
Metų 

garantija 

originaliems 

BVC priedams 

Dangtis keičiamai siurbimo jungčiai. 

Dangtelis keičiamai siurbimo jungčiai yra 

sumontuotas dešinėje korpuso dalyje. Esant 

būtinybei siurbimo jungtį galite lengvai perkelti iš 

kairės pusės į dešinę. 

Dulkių konteineris su filtravimo maišu 

Filtravimo maišą rasite konteinerio viduje. 

Besifiksuojančių gnybtų dėka konteineris yra lengvai 

nuimamas. Pakeisti filtravimo maišą yra lengva ir 

higieniška. 

      Pusl 2 

http://www.bvc-vac.com/
http://www.bvc-vac.com/
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BVC centriniai siurbliai SILVERLINE 

Centriniai siurbliai BVC SILVERLINE laikomi 

klasikiniais. 

Valymo rezultatas patogumas ir technologijos 

įtikins kiekvieną. Štai kodėl mūsų centriniai 

siurbliai tampa kiekvieno modernaus namo 

dalimi. 

Visi BVC SILVERLINE modeliai yra galimi su 

skaitmeniniu ir analoginiu valdymu. 

BVC 
Ilgaamžiai ir patvarūs - 

su. HEPA 13 filtru 

trijų filtrų sistemoje. 

Skaitmeninė valdymo sistema 

Modeliai su skaitmenine valdymo Sistema siūlo 

Jums daugiau komforto ir saugumo. Meniu 

esantis skaitmeninėje elektroninėje dėžutėje turi 

penkias skirtingas funkcijas, kurios yra lengvai 

valdomos dviem mygtukais. Displėjus 

priklausomai nuo pasirinkto meniu punkto rodys 

skirtingą informaciją. Pradedant nuo pradinio 

paleidimo displėjus suteiks informaciją 

spaudžiamo mygtuko pagalba. 

Galimi pasirinkti meniu punktai: 

Status: siurbimo galios lygis & motoro temperatūra 

Fill level: Filtro užpildymo lygis 

Leak test: vamzdžių sistemos sandarumo testas 

Blockage test: užsikimšusios sistemos nustatymas 

Malfunction message: klaidos žinutė 

Techn. duomenys 

max siurbimo galia  

srovės stiprumas       

variklio galia 

max oro kiekis 

max vakuumas 

tinkamas zonoms 

konteinerio talpa 

matmenys   

svoris 

motoro apsauginis filtras 

garso izoliacija 

SILVERLINE analog 

Elektronikos valdymas 

Art.No. 

SILVERLINE digital 

Elektronikos valdymas 

Art.No. 

C 600 serija 

apie. 680 Airwatt 

8 A 

1800 Watt 

apie. 224 m³/Std. 

apie. 296 mbar 

to 140 m² 

12 l

80 cm x 30 cm 

11,8 kg 

medvilnė 

ne 

C 600 

analoginis 

20054 

C 600 DE 

skaitmeninis 

20060 

S 600 serija 

ca. 700 Oro watt 

8 A 

1800 Watt 

apie. 234 m³/Std. 

apie. 305 mbar 

to 200 m² 

20 l

108 cm x 35 cm 

17 kg 

medvilnė 

taip 

S 600 

analoginis 

20050 

S 600 DE 

skaitmeninis 

20056 

S 700 serija 

ca. 730 Oro watt 

9 A 

2000 Watt 

apie. 241 m³/Std. 

apie. 315 mbar 

nuo 200 m² 

20 l

108 cm x 35 cm 

17 kg 

medvilnė 

taip 

S 700 

analoginis 

20052 

S 700 DE 

skaitmeninis 

20058 

Pusl 4 Pusl 5 
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BVC centriniai siurbliai BLACKLINE 

Centriniai siurbliai BVC BLACKLINE įtikina 

savo techninėmis naujovėmis. 

Dėl aukštos kokybės miltelinio korpuso 

padengimo siurbliai tikrai pritrauks akį jūsų 

kambaryje. 

Visi BVC Blackline modeliai yra galimi su 

skaitmeniniu ir analoginiu valdymu. 

BVC 
Ilgaamžiai ir patikimi. 

Komplektuojami su filtru 

CORDURA®fabric. 

Motor protection filter 

Motoro apsaugos filtras esantis BVC BLACK- 

LINE susideda iš CORDURA® tekstilės. 

CORDURA® sulaiko net mažiausias dulkių 
dalelytes nuo motoro. Tai prailgini centrinio 
siurblio tarnavimo laiką. 

BVC motoro apsaugos filtrai turi sutvirtintas 

siūles, kurios apsaugo nuo įpjovimo 

medžiagoje. 

CORDURA® fabrics: 

- 10 x labiau atsparus dilimui negu medvilnė 

- 3 x labiau atsparus dilimui negu poliesteris 

- Sulaiko net menkiausias dulkių daleles. 

CORDURA®  INVISTA prekinis ženklas 

ir naudojamas pagal licenciją NILIT. 

Tech. duomenys 

max siurbimo galia 

srovės stiprumas        

variklio galia 

max oro kiekis 

max vakuumas 

tinkamas zonoms 

konteinerio talpa 

matmenys   

svoris 

motoro apsauginis filtras 

garso izoliacija 

BLACKLINE analog 

elektronikos valdymas 

Art.No. 

BLACKLINE digital 

elektronikos valdymas 

Art.No. 

C 600 serija 

approx. 680 Airwatt 

8 A 

1800 Watt 

approx. 224 m³/Std. 

approx. 296 mbar 

to 140 m² 

12 l

80 cm x 30 cm 

11,8 kg 

CORDURA® 

ne 

C 600 

analoginis 

20004 

C 600 DE 

skaitmeninis 

20010 

S 600 serija 

approx. 700 Airwatt 

8 A 

1800 Watt 

approx. 234 m³/Std. 

approx. 305 mbar 

to 200 m² 

20 l

108 cm x 35 cm 

17 kg 

CORDURA® 

taip 

S 600 

analoginis 

20000 

S 600 DE 

skaitmeninis

20006 

S 700 serija 

approx. 730 Airwatt 

9 A 

2000 Watt 

approx. 241 m³/Std. 

approx. 315 mbar 

nuo 200 m² 

20 l

108 cm x 35 cm 

17 kg 

CORDURA® 

taip 

S 700 

analoginis 

20002 

S 700 DE 

skaitmeninis

20008 

Pusl 6 Pusl 7 
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CENTRINIO SIURBLIO ŽARNOS IR PRIEDŲ RINKINIAI 

MULTI-FLEX siurblio žarna su trimis integruotais antgaliais ir ON/OFF mygtuku 

MULTI-FLEX siurblio žarna susideda iš apdangalo susidedančio iš supintų sintetinių pluoštų. Tai padaro medžiagą 

remontuojamą ir lanksčią. Trys antgaliai yra integruoti rankenoje. Kad ir kur eitumėte jūs turėsite siaurą, 

apmušalams ir baldams skirus antgalius su savimi. Integruotas ON/OFF mygtukas įgalins jus paleisti siurblį. 

4- dalių priedų rinkinys su MULTI-FLEX siurblio žarna 

Teleskopinis vamzdis, kombinuotas antgalis kilimams ir lygioms grindims, žarnos laikiklis ir MULTI-FLEX centrinio 

siurblio žarna su trimis integruotais antgaliais. 

MULTI-FLEX centrinė žarna 1 2 3 

Art.No. 14447 Ilgis 6,0 m 

Art.No. 14448 Ilgis 7,5 m 

Art.No. 14449 Ilgis  9,0 m 

Art.No. 14450 Ilgis 12,0 m 

Art.No. 25000 Ilgis 6,0 m 

Art.No. 25002 Ilgis h 7,5 m 

Art.No. 25004 Ilgis 9,0 m 

Art.No. 25006 Ilgis 12,0 m 

  

7-dalių priedų rinkinys su MULTI-FLEX siurblio žarna 

Teleskopinis vamzdis, kombinuotas antgalis kilimams ir lygioms grindims, žarnos laikiklis, lankstus antgalis siauriems 

tarpams 440 x 46 mm, vakuuminis antgalis su arklio šeriais lygioms grindims, turbo antgalis apmušalams ir MULTI-

FLEX siurblio žarna su trimis integruotais antgaliais. 

1 2 3 

MULTI-FLEX siurblio žarna 

4 5 6 

Antgalis siauriems tarpams antgalis apmušalams antgalis baldams 

Art.No. 25008 Ilgis 6,0 m 

Art.No. 25010 Ilgis 7,5 m 

Art.No. 25012 Ilgis 9,0 m 

Art.No. 25014 Ilgis 12,0 m 

Pusl 8 Pusl 9 

Turbo antgalis 
16 cm pločio 

Vakuuminis antgalis su arklio šeriais 
lygioms grindims 

Lankstus antgalis siauriems tarpams 
440 mm ilgis, 46 mm plotis 

6 5 4 

Žarnos laikiklis Kombinuotas antgalis kilimams ir lygioms grindims 
floors 

Teleskopinis vamzdis 

3 2 1 
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LUX P-rankena siurblio žarna su 

ON/OFF mygtuku 

Mūsų LUX siurblio žarna turi integruotą ON/OFF mygtuką 

rankenoje. P-formos rankena tinka net ir sunkiausioms 

užduotims. Žarna pagaminta iš lanksčios medžiagos kuri 

daro ją atsparia smūgiams ir vibracijoms. 

5-dalių priedų rinkinys 

Teleskopinis vamzdis, kombinuotas antgalis kilimams ir lygioms grindims, antgalis siauriems tarpams, žarnos laikiklis 

ir jūsų pasirinkta siurblio žarna. 

Siurblio žarna 1 2 3 4 

Rinkinys su LUX žarna rinkinys su Standartine žarna 

Art.No. 10996 Ilgis 6,0 m Art.No. 25050 Ilgis 6,0 m Art.No. 10534 Ilgis 6,0 m 
Art.No. 11006 Ilgis 7,5 m Art.No. 25052 Ilgis 7,5 m Art.No. 10544 ilgis 7,5 m 
Art.No. 11016 Ilgis 9,0 m Art.No. 25054 Ilgis 9,0 m Art.No. 10564 ilgis 9,0 m 
Art.No. 10980 Ilgis 12,0 m Art.No. 25056 Ilgis 12,0 m Art.No. 10508 ilgis 12,0 m 

Standartinė žarna su siurblio 

galios kontrole 

Standartinė siurblio žarna yra paprasta ir gera. Prijungus 

žarną prie rozetės siurblys įsijungia. Šliaužiklis ant žarnos 

kontroliuoja traukimo galią 

8-dalių priedų rinkinys 

Teleskopinis vamzdis, kombinuotas antgalis kilimams ir lygioms grindims, antgalis siauriems tarpams, žarnos 

laikiklis, ilgas lankstus antgalis 600 x 30 mm, antgalis su arklio šeriais lygioms grindims, kombinuotas antgalis 

medžiagoms ir baldams, pasirinkta siurblio žarna. 

Centrinė siurblio žarna idealiai tinka garažams ir 

dirbtuvėms. 

Art.No. 10898 Ilgis 6,0 m 

1 
Siurblio žarna 

5 

2 3 4 

6 7 

Art.No. 10902 Ilgis 7,5 m 

Art.No. 10906 Ilgis 9,0 m 

Art.No. 10874 Ilgis 12,0 m 

Rinkinys su LUX žarna Rinkinys su Standartine žarna

Pusl10 Pusl 11 

4 3 2 1 

Teleskopinis vamzdis 
Nerūd. plieno 

Kombinuotas antgalis 
Kilimams ir lygioms grindims 

Antgalis tarpams Žarnos laikiklis 
chromuotas 

5 6 7 

Lankstus antgalis tarpams 
600 mm ilgio, 30 mm pločio 

Antgalis su arklio šeriais lygioms 
grindims 

Kombinuotas antgalis 
medžiagoms ir baldams 

Art.No. 25058 ilgis 6,0 m Art.No. 10538 ilgis 6,0 m 
Art.No. 25060 lilgis 7,5 m Art.No. 10558 ilgis 7,5 m 
Art.No. 25062 ilgis 9,0 m Art.No. 10568 ilgis 9,0 m 
Art.No. 25064 ilgis 12,0 m Art.No. 10512 ilgis 12,0 m 

ciometru elektroninei siurbimo kontrolei

SWIVEL centrinio siurbimo žarna turi integruotą 
potenciometrą reguliuojamai siurbimo kontrolei, 
sumontuotą rankenoje. 360° sukamasis kištukas 
palengvina darbą siurbliuojant.

Art. # 25450 ilgis 6,0 m 
Art. # 25451 ilgis 7,5 m 
IArt.# 25452 ilgis 9,0 m 
Art.# 25453 ilgis 12,0 m

SWIVEL centrinio siurbimo žarna su poten-

Rinkinys su SWIVEl žarna
ilgis 6,0 m 
ilgis 7,5 m 
ilgis 9,0 m 

Art.No.  25460 
Art.No. 25462 
Art.No.  25464 
Art.No.  25466 ilgis 12,0 m

Rinkinys su SWIVEl žarna
Art.No. 25470 ilgis 6,0 m 
Art.No. 25472 ilgis 7,5 m 
Art.No.25474 ilgis 9,0 m 
Art.No. 25476 ilgis 12,0 m
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ŽARNOS PRIEDAI ANTGALIAI GRINDIMS 

Teleskopinis vamzdis iš 
nerūdijančio plieno 

Lengvas bet stabilus. Darbinis 

ilgis reguliuojamas nuo 55 iki 92 

cm. 

Art.No. 10586 

Žarnos prailginimai skirti 

LUX žarnoms, 3 m ilgio 

Žarnos prailgintuvas leidžia prireikus 

prailginti žarną 

Art.No. 11194 

Laikiklis žarnai - mažas 

Dėka laikiklio žarna visada bus 

tinkamai laikoma. 

Art.No. 10652 

Žarnų prailginimai skirti 

Standartinėms žarnoms 

Žarnos prailgintuvas leidžia prireikus 

prailginti žarną. 

Art.No. 11064 ilgis 3,0 m 

Art.No. 11072 ilgis 5,0 m 

Art.No. 14414 ilgis 10,0 m 

Laikiklis žarnai - didelis 

Nuo  9 m. ilgio žarnoms 

Art.No. 10656 

Turbo šepetys varomas oru 

Trumpaplaukiams 

kilimams 28 cm pločio 

Art.No. 10770 

Antgalis su arklio šeriais 

Lygioms grindims, 

juodas 30 cm pločio 

Art.No. 10614 

Kombinuotas reguliuojamas antgalis 

Kilimams ir lygioms grindims 

28 cm pločio 

Art.No. 10798 

Antgalis su plastikiniais šeriais 

Lygioms grindims, 

juodas 37 cm pločio 

Art.No. 14111

Pelenų separatorius 

Ash-Pot separatorius skirtas valyti 

kaminams. 

Art.No. 11026 

Žarnos uždangalas 

Pagamintas iš medvilnės – apsaugo 

žarną nuo pažeidimų. 

Ilgis   9,0 m 

 

Art.No. 10744 

Art.No. 10748 Ilgis 12,0 m 

Antgalis su arklio šeriais 

Lygioms grindims, pilkas 

30 cm pločio. 

Art.No. 10615 

Pusl 12 Pusl 13 
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SPECIALŪS ANTGALIAI 

Siauriems tarpams 

tarpams ir kampams 

Art.No. 10636 

Lankstus antgalis 

440 x 46 mm 

Valymui tarp kėdžių 

Art.No. 14430 

Lankstus antgalis 

600 x 30 mm 

Sunkiai prieinamoms zonoms    

Art.No. 10644 

ANTGALIAI GYVŪNŲ PLAUKAMS 

Radiatoriaus 
šepetys 
Radiatoriams 

Art.No. 10642 

Baldų šepetys su arklio šeriais 

Lentynoms, baldams, stalams 

Art.No. 10606 

Kombinuotas šepetys 

medžiagoms ir baldams 

Medžiagoms ir baldams 

Art.No. 10714 

Turbo antgalis 

medžiagoms 

16 cm pločio, vald oru 

Art.No. 14426 

Šepetys plaukams 

ir pūkams 

2 veliūro juostelėmis 

Art.No. 10648 

Gyvūno priežiūros rinkinys 

Gyvūno šepetys, šukos gyvūnui, ir 5 

m standartinė žarna 

Art.No. 11048 

Drabužių šepetys 

Drabužiams ir medžiagoms    

Art.No. 10720 

Drabužių šepečio rinkinys 

Drabužių šepetys, 2 m Standartinė žarna su specialiu adapteriu ir jungtimi 

Art.No. 10718 
Gyvūno 
šepetys 

Art.No. 11060 

Šukos gyvūnui 

Art.No. 11052 

Grandiklis 

Art.No. 11056 

Pusl 14 Pusl 15 
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FILTRAI 

TRIJŲ FILTRŲ SISTEMA 

Filtravimo maišas, vilna 

S ir C serijai      

dydis: 490 x 640 mm 

Art.No. 13060 

Filtrų sistemos atnaujinimo 
rinkinys 

BVC centriniai siurbliai yra 

aprūpinti filtravimo maišu. 

Senesni siurbliai gali būti 

atnaujinami naudojant filtrų 

sistemos atnaujinimo rinkinį. Tai 

įgalina dulkes pašalinti higieniškai 

ir lengvai. Filtravimo maišas turi 

16 litrų talpą.  

3- filtr. maišų rinkinys, vilna 

S ir C serijai      

dydis: 490 x 640 mm 

Art.No. 13062 

Filtravimo atnaujinimo 
rinkinys 
S -serijai 

Su motoro filtru (medvilnė), 3 

vilnos filtrais, junge ir dangteliu 

jungties prijungimui 

Art.No. 13734 

HEPA filtras 

S ir C serijai 

Art.No. 12296 

Filtravimo atnaujinimo 
rinkinys 
C serijai 

Su motoro filtru (medvilnė), 3 
vilnos filtrais, jungtimi ir dangteliu 
jos prijungimui. 

 Art.No. 13068 

Trijų filtrų sistemos dėka išeinantis oras yra išfiltruojamas 

beveik 100%. BVC garantuoja, kad su šia pažangia 

filtravimo technologija jūs gausite maksimalią higieną ir 

geriausią apsaugą nuo alergiją sukeliančių dalelių ir 

astmatinių susirgimų.        

HEPA 13 fitras 

Aukšto efektyvumo oro filtras yra naudojamas jeigu 

išeinantis oras negali būti išvedamas į lauką (pvz 

pasyviuose namuose). HEPA 13 filtras išvalo orą iki 

99,95 procentų. 

Motoro apsaugos filtras 

Motoras generuoja vakuumą, kuris stumia apsauginį filtrą į 

viršų. Filtras apsaugo nuo dulkių dalelių patekimo į variklio 

skyrių ir išfiltruoja išeinantį orą. Po panaudojimo motoro 

filtras nukrentą į pradinę poziciją. 

Filtravimo maišas 

Dulkių maišas būtinas patogiam ir higieniškam dulkių 

pašalinimui. Dulkių maišo talpa siekia 16 litrų. 

Motoro filtras iš 
medvilnės 

S-serija 

Art.No. 10190 

Motoro filtras iš 
medvilnės   C-serija 

Art.No. 13032 

Motoro filtras dviejų 

sluoksnių iš 

medvilnės su svoriu 

S-serija 

Art.No. 11916 

Motoro filtras dviejų 

sluoksnių iš 

medvilnės su svoriu 

C-serija 

Art.No. 11917 

FAKTAI IR NEGATYVUS NAMUOSE 

ESANČIŲ DULKIŲ EFEKTAS 

CORDURA® fabrics: 

- 10 x labiau atsparus dilimui negu medvilnė 

- 3 x labiau atsparus dilimui negu pliesteris 

- Sulaiko smulkiausias daleles nuo motoro 

Oras esantis namuose yra nuo 50 i k i  

100 labiau užterštas mikro dalelėmis ir 

dulkėmis negu išorėje esantis oras. 

Dėl dulkių ir gyvūnų plaukų pavojus gauti 

alergiją išauga 60 procentų. Rizika 

susirgti vėžiu išauga 30 procentų. 

Motoro filtras 

CORDURA® 

S-serija 

Art.No. 29102 

Motoro filtras 

CORDURA® 

C-serija 

Art.No. 29100 

Įjungus šildymą mikroskopiniai 

ekskrementai pakyla į orą. Kvėpuoti tokiu 

oru pavojinga. Tai yra didelis alergija 

sukeliantis veiksnys. 

Pusl 16 Pusl 17 

motoro filtras 
CorDura ® / satin C-
serija

Art # 29120

motoro filtras 
CorDura ® / satin S-
serija

Art# 29122
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ORIGINALIOS BVC ROZETĖS 

Rozetės yra regimoji jūsų siurblio sistemos dalis gyvenamoje erdvėje. Uždarytos jos užsandarina vamzdžių sistemą. 

Vos tik jas atvėrus ir žarną prijungus prie žemos įtampos kontaktų, centrinis modulis gali keistis informacija su 

siurblio žarna. 

Metalinės rozetės 

Atsparios metalinės 

rozetės yra naudojamos 

tiek grindyse tiek ir 

sienose 

Sieninė rozetė, 

plastikinė 

Klasikinio dizaino 

rozetės idealiai tinka 

kiekvienos aplinkos 

atmosferai. 

Grindų rozetė 

Spalva 

Art.No. 

balta 

11250 

bronzinė 

11230 

Chromo mat. 

11238 

Spalva

Art.No. 

balta 

11383 

Sendinta balta 

11382 

nikelis 

11376 

Chromo 
matinė 

11354 

Sienos rozetė

Spalva 

Art.No. 

be nuotraukos 

balta 

11246 

be nuotraukos 

bronzinė 

11224 

be nuotraukos 

mat. chromo 

11232 

„Plokščio dizaino“ 

Plokščia rozetė pagaminta iš plastiko yra 

2.5 mm plonesnė negu klasikinė rozetė. 

Šis plokščias dizainas atrodo moderniau. 

„VACPAN“ – AUTOMATINIS SEMTUVĖLIS 

Su VacPan jūs galite pašalinti trupinius ir kitokį purvą be žarnos. VacPan montuojamas į virtuvinio komplekto apačią 

prie grindų. Spaudžiant apačioje esantį mygtuką su koja į įjungimo poziciją siurblys pradeda dirbti. Šluokite purvą prie 

VacPan ertmės ir žiūrėkite kaip jis išnyksta. Idealiai tinka holams, virtuvėms, garažams, kirpykloms. 

Spalva 

Art.No. 

Sendinta 
balta 

14432 

nikelio 

11416 

VacPan rinkinys „flex“ 

Su dangteliu, jungimo alkūne 75 cm lanksčiu vamzdžiu skirtu 50 mm prijungimui prie sistemos. 

Sieninė rozetė iš aliuminio 

Klientai labiausiai mėgsta į sieną montuojamą rozetę iš aliuminio. 

Ji susideda iš atsparaus aliuminio korpuso ir yra padengta 

specialiu laku. Tai padaro ją atsparią įbrėžimams ir nusidėvėjimui. 

Tai kas yra techniškai tobula išoriškai atrodo elegantiškai 

Art.No. 11304 

Nerūdijančio plieno 

Art.No. 11150 

VacPan rinkinys 

juoda 

Art.No. 11158 

balta 

Art.No. 11162 

Su dangteliu, sujungimo alkūne ir gumine mova. 

Išorėje montuojama dėžutė 

Surinkta su rozete     

11304 ir alkūne  90° 

Art.No. 11494 

Nerūdijančio plieno 

Art.No. 11100 

juoda 

Art.No. 11104 

balta 

Art.No. 11108 

Pusl 18 Pusl 19 
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VAMZDYNAI 

Originalūs BVC polipropileno vamzdžiai turi 50 mm diametrą ir yra aprūpinti dvigubu montavimo žiedu. Tai užtikrina 

100 % sandarumą ir generuoja optimalų vakuumą. Montavimas atliekamas įvedant vieną vamzdį į kitą nenaudojant 

klijų. 

VAMZDŽIŲ JUNGTYS IR MONTAVIMO PRIEDAI 

Alkūnė 90°, 

trumpa 

Art.No. 11614 

Alkūnė 90°, 

ilga 

Art.No. 11604 

Alkūnė 87° 

Art.No. 14105 

Alkūnė 45° 

Art.No. 14104 

Alkūnė 30° 

Art.No. 14103 

Polipropileno 

vamzdis 15 cm 

Art.No. 11638 

Polipropileno 

vamzdis 50 cm 

Art.No. 11652 

Polipropileno 

vamzdis 100 cm 

Art.No. 11632 

Polipropileno 

vamzdis 200 cm 

Art.No. 11642 trišakis 45° Sujungimas Vožtuvo adapteris Prailginimas Aklė 

Dvigubo BVC žiedo privalumai 

Greita – vamzdžiai greit sumaunami, 

sutaupomas  brangus darbo laikas 

Lengva – nereikia naudoti klijų. Vamzdžius nereikia tepti klijais, taigi 

nereikia leisti laiko juos tepant, o vėliau valant darbo vietą. 

Saugu – net instaliacijos metu judinant vamzdžius reikiamas 

sandarumas išlieka. Labai svarbu išlaikyti vamzdžių sistemos 

sandarumą, nes išeinantis oras neleis dirbti pilnu galingumu.. 

BVC dvigubas žiedas 

50 mm Ø 

Art.No. 11728 

Art.No. 14102 

Mont. Rink., 

gylis 12,5 cm 

Mont. rėmelis, alkūnė 

87° rozetės adapteris 

Art.No. 11516 

Art.No. 14106 

Mont. rėmelis 

gylis 12,5 cm 

Mont. rėmelis 50 

mm PP vamzdžiui, 

gylis 12,5 cm 

Art.No. 11486 

Art.No. 11682 

Mont. rėmelis 

gylis 7 cm 

Mont rėmelis, 

alkūnė 90° trumpa 

Art.No. 11514 

Art.No. 11700 

Montavimo 

rėmelis gylis 7 

cm 

Montavimo rėmelis 

87° alkūnei 

Art.No. 11520 

Art.No. 11618 

Vamzdžio vožtuvo 
rinkinys 

Trišakis 87 ° 

montavimui prie 

siurblio 

Art.No. 11866 

Tinkavimo apsauga 

Art.No. 11508 

Rėmelis 
atstumui 

Art.No. 11712 

Žemos įtampos 

kabelis 

Art.No. 10138 

Vamzdžio laikiklis 

Art.No. 11626 

Apsaugos nuo 

gaisro įvorė 

Art.No. 11670 

Pusl 20 Pusl 21 
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ORO IŠMETIMO SISTEMOS PRIEDAI 

Montavimo priedai | oro išmetimo sistemos priedai ir montavimo pavyzdys 

MONTAVIMO PAVYZDYS – IŠMETAMO ORO NUVEDIMAS Į LAUKĄ 

Centrinis siurblys paprastai montuojamas rūsyje, garaže ir sandėliuke. Siurbimo vamzdžiai yra sumontuoti sienose 

visame pastate ir sujungia rozetes su centriniu siurbliu. Mes rekomenduojame sumontuoti centrinį siurblį žemiausioje 

pastato vietoje. 

Grotelės, nerūd. plieno 

Art.No. 35000 

Grotelės, plastikinės, baltos 

Art.No. 11804 

Gnybtas Ø 100 mm išmet. vamzdžiui 

Art.No. 11846 

Alkūnė 45°, pilka - DN 

100 mm Art.No. 11838 

Alkūnė 87°, pilka - DN 

100 mm Art.No. 11834 

Vamzdis 500 mm ilgas, 

pilkas - DN 100 

mm Art.No. 11842 

Duslintuvas 

Mūsų duslintuvai yra aukščiausios kokybės ir sumažina variklio 

garsą iki 9,8 dB. Duslintuvas tinka visiems S- ir C-serijos 

modeliams. 

dydis: jungtis 100 mm diametras, ilgis 65 cm 

Garso sumažinimas priklauso nuo variklio galios. 

- 1800 W iki. 8,5 dB 
- 2000 W iki. 9,4 dB  

- (matuota iš 3 m. atstumo) 

Art. 21160 

Pusl 22 Pusl 23 

Šis trumpas išmetimo duslintuvas pagamintas iš plastiko 
puikiai tinka dirbti recirkuliacijos režimu pvz. pasyviuose 
namuose. Jis tinka visiems S ir C serijos modeliams. 

Garsas sumažinamas iki. 8 dB (matuota 3m atstumu).

dydis: diametras 100 mm, ilgis 25 cm

Art. 11824 

Plastikinis duslintuvas
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PLANAVIMO IR MONTAVIMO PAVYZDYS 

Mūsų paslaugos Jums – nemokama 

pagalba planuojant. Išdėstykite mums savo 

pageidavimus ir mes juos įtrauksime į 

nemokamą planelio pavyzdį. 

BVC centrinės siurblio sistemos montavimo 

pavyzdys klasikiniame vienos šeimos 

name. Naudojant 9,0 m ilgio žarną 

pakanka pastate sumontuoti tik 5 rozetes. 

Kita rozetė garaže padeda palaikyti švarą 

automobilyje ir dirbtuvėse. 

Medžiagos vienos šeimos gyvenamam name su 6 rozetėmis  

U3 

V1 

BVC 

1 
U1 

U2 
->V6 

U5 

U4    

legenda 

BVC = BVC siurblys 

V = rozetė 

U = ortakiai 

V3 
U1 

U3 
V2 

U2 

-> V6 

U2 

V6 

V5   
U5 

U4 
V4 

Pusl 24 Pusl 25 

aprašymas kiekis

BVC siurblys  S 600 Silverline (apie. 700 Airwatt) 1

Originalus BVC duslintuvas 1

Guminė mova 1

7-dalių rinkinys su 9m MULTI-FLEX žarna ON/OFF mygtuku ir 

trimis integruotais antgaliais
1

Originalios. BVC rozetės baltos aliuminio 6

Montavimo rėmelis su alkūne 90° trumpa 6

PP alkūnė 30°, balta DN 50 mm 2

PP trišakis 45°, balta DN 50 mm 5

PP alkūnė 45°, balta DN 50 mm 5

PP alkūnė, balta DN 50 mm 5

PP alkūnė 90°, ilga, balta 12

PP vamzdis DN50, ilgis 500 mm, baltas 5

PP vamzdis DN50, ilgis 1000 mm, baltas 6

PP vamzdis DN50, ilgis 2000 mm, baltas 12

Apsauginė plokštelė tinkavimui 6

Išmetimo grotelės, baltos DN 100 mm 1

Žemos įtampos kabelis, 2-kaidų, ilgis 15 m 3



Pirmasis greito valymo 
produktas, kurio Jums 
niekada nereikės padėti į 
šalį
Jis pritvirtinamas prie Jūsų centrinės dulkių sistemos 
ir slepiasi spintelėse, sandėliukuose. "Vroom" visada 
pasiruošęs, nori ir gali išvalyti kasdienius daiktus tuo 
metu, kai reikia traukti, pritraukti ir susiurbti. 

Vroom sudaro 4,4 m arba 6,2 m ištraukiama 
žarna ir atsparus ne daugiau 8 cm pločio 
lagaminėlis.

Pritvirtintoje įrankio talpyklėje 
yra reguliuojamas šluotelė ir 
kombinuotas kilimėlio / grindų 
įrankis, todėl prireikus, Jūsų 
valymo reikmenys visada bus po 
ranka.

Ten, kai to reikia. "Vroom" yra 4,4 m arba 6,2 m ištraukiama žarna,  
visada po ranka. "Siurbimo galią reguliuojantis jungiklis" leidžia 
reguliuoti, kiek reikia valymo galios, o "Žarnos užraktas" 
neleidžia žarna susitraukti.

Greitas valymas. Naudokite "Vroom", kad išvalytumėte bet 
kokią sausą netvarka ant grindų, stalčiukuose, lentynose ir bet 
kur kitur. Pradenat naminių gyvūnų plaukais ir baigiant 
išbarstytais grūdais ir šukėmis.

Susitraukianti žarna. Užbaigus valymą, žarna yra 
automatiškai sutraukiama ir lieka tokioje padėtyje.

Paprasta ir patogu. Ergonomiška rankena, reguliuojama 
galia ir automatinis įjungimas leidžia Vroom tapti labiausiai 
pritaikomu vartotojo poreikiams produktu. 



Kiekvienam kambary... Net garaže!

Valymo patogumas, kaip 
automobilių valymo salone.

Patogus garažo montavimo kabelis paverčia "Vroom" į erdvę 
taupančią būtinybę lengvam garažų ir automobilių valymui. 
Tiesiog prijunkite, nuleiskite rankenėlę ir siurbkite. Jums baigus 
darbą, žarna automatiškai susitrauks. "Vroom" suteikia centrinę 
valymo galią, kur to reikia: automobilio interjeruose, grindyse, 
darbastaliuose, aplink langus ir duris. Skirtingai nuo kitų valymo 
reikmenų, visada atsiminsite, kur jį palikote.

"Vroom" garažo 
montavimo kronšteinas 
pritvirtinamas prie kanalų 
laikiklių taip pat, kaip ir Jūsų 
automatinis durų 
atidarytuvas.

Darbastaliai

Garažo grindysAutomobilio salonas

UAB "Ventuvis" Kaišiadorys, Ligoninės g. 9, tel. +370 648 45556, www.ventuvis.com, info@ventuvis.com

Galimi garažo priežiūros 
komplektai ir papildomi 
priedai!



BVC 
BVC EBS Distribution GmbH 

Londonstraße 9 • D-97424 Schweinfurt 

Telefonas +49 9721-78 57-0 

Faksas +49 97 21-78 57-29 

El- paštas : info@bvc-vac.com 

Web: www.bvc-vac.com 

Atstovas Lietuvoje: UAB „Ventuvis“ 

Adresas: Ligoninės g. 9 Kaišiadorys 

Užsakymai Tel:+370 648 45556, 

     Tel:+370 616 78177, 

Servisas Tel: :+370 648 45556 

El paštas info@ventuvis.com 

Web: www.ventuvis.com 
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http://www.bvc-vac.com/



