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A DISAN
központiporszívó-rendszerről…
Környezetvédelmi és egészségügyi szempontok mia
több európai országban nem adnak ki építési, lakhatási
engedélyt csak abban az esetben, ha az újonnan épült
családi házba be van építve a közpon porszívó.

Ez három okkal magyarázható. A gép garázsban,
pincében, kazánhelyiségben működik, így nem
kelt zajt a lakótérben, csak a levegő mozgása érzékelhető. Kényelmes, és prakkus, hiszen csak
a gégecsövet kell a lakásban cipelni, nem pedig a
gépet. Porallergiások számára kiváló megoldást
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Ez három okkal magyarázható. A gép garázsban,
pincében, kazánhelyiségben működik, így nem
kelt zajt a lakótérben, csak a levegő mozgása érzékelhető. Kényelmes, és prakkus, hiszen csak
a gégecsövet kell a lakásban cipelni, nem pedig a
gépet. Porallergiások számára kiváló megoldást
nyújt azzal, hogy a beszívo levegőt a gép megszűri és ezt egy csőrendszeren keresztül kifújja a
szabadba, így megszűnik a por körforgása, a poratkák és pollenek nem maradnak a lakásban.
Már meglévő és még épülő házakban, lakásokban, irodákban is elhelyezhető a rendszer a
megfelelő előkészítési munkálatokkal és igényes
tervezéssel.
Az olasz DISAN-cég rendkívül széles, formaterveze csatlakozófedél, és takarítókészlet választékot gyárt, melynek kizárólagos forgalmazója a KAPU-CENTRUM KFT. A gépek ciklonikus
szűrővel rendelkeznek, a centrifugális erő hatására a szemét kicsapódik a tartály oldalára, a nehezebb darabok leesnek és a tartály alján maradnak. A mikron nagyságú porszemeket a motor
felfelé szívja egy önsztós szűrőre, amit időszakosan meg kell sztani, hiszen ez a gép lelke.
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kerülnek beépítésre. Ennek anyagköltsége egy
kb. 150 m² alapterületű házban kb. 60000 Ft + áfa.
A speciális ansztakus cső belső falára nem
tapad semmi, így a beáramló szemét nem töltődik fel elektrosztakusan és nem okozhat dugulást. A csőrendszer melle kiépítésre kerül egy
24 V-os gyenge áramú hálózat is, ami a géptől
indul és minden csatlakozóhoz eljut.
A második fázis a gép és a tartozékok beszerelését és beüzemelését jelen. Különféle speciális kiegészítők vásárolhatók a rendszerhez, mint
pl. hamugyűjtő kandallók, cserépkályhák sztásához, vízgyűjtő uszoda takarításához, szemétlapát-adapter, Vroom külön közpon szívóegység stb.
Figyelembe véve azt, hogy egy átlagos családi ház
kivitelezési költsége minimum 15-20 millió forinttól kezdődik, a csövezés kb. neó 60–90 ezer forintos költsége nem mondható magasnak. A teljes rendszer neo 250 000–400 000 forint körül
mozog felszereltségtől és kiegészítőktől függően.

Újdonság
a kültérre is telepíthető

Kevesen tudják, pedig nagyon fontos, hogy két
lépcsőben lehet a rendszert kiépíteni, és ez főleg
anyagi szempontok mia érdekes.
Az első fázisban a csőrendszer, és a csatlakozóhelyek kialakításához szükséges szerelőlapok

MATRIX-gép
3–5 csatlakozófedélhez.
Akciós ár: 50000 Ft + áfa

KAPU-CENTRUM® KFT.
1039 Budapest, Árpád u. 68.
Telefon: 240-2521, 240-8118 Fax: 453-2785
E-mail: kapucentrum@kapucentrum.hu
www.kapucentrum.hu

·
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A LED-es lámpatest 24 V DC-feszültségről üzemel.
Napközben a napelemek a töltésvezérlő egységen keresztül
táplálják a földben található akkumulátorokat.
Átalakító egységre nincs szükség, lévén a napelemek
egyenáramot termelnek.

Napelemes
LED-közvilágítás
Sötétedéskor, ahogy a töltés a napelemek felől
megszűnik, a vezérlőegység rákapcsolja az akkumulátorok feszültségét a lámpatestre. A fényforrás 24 V DC-ről működő energiatakarékos LED.
A töltésvezérlő védi az akkumulátorokat a túlmerüléstől is. A rendszer napi 8–10 órás éjszakai
működést tesz lehetővé. Autonómiája 3 nap,
teljes külső világítás nélkül.

Elsősorban a világítás területén tudunk ajánlani
energiamegtakarítási megoldásokat. Mi nem
állítjuk, hogy a LED a legjobb, hanem pontosan
tudjuk, hogy ado feladatra lehet a LED-fényforrás, de akár a fémhalogén lámpatest, vagy a
fénycsöves lámpatest a megoldás. A megoldást
befolyásolják legalább az ado tényezők:
• a kívánt fényhatás
• a le-fel kapcsolás gyakorisága
• környeze hőmérséklet
• megvilágítás tartamának hossza

Szállítható teljesítmények:
21 W, 30 W, 36 W, 42 W, 60 W, 80 W
A rendszer elsősorban olyan helyekre ajánlo, ahol
nincs kiépíte energiaszolgáltatás, azaz szigetüzemre.
A működéshez szükséges energiát a NAP-ból
nyeri, így nem fogyaszt hálóza energiát, működtetése nem termel szén-dioxidot.
Rendelkezünk referenciával is. 2011-ben Lőrinciben került felállításra 4 db 36 W-os teljesítményű lámpatest – a képek erről a projektről
készültek.

Mindezekből ki tudjuk választani a legjobb megoldást, amivel energiát takarít meg, de azon túl
nem fog csalódni később a megvilágítás minőségét illetően sem. A javasolt megoldásunkat alátámasztjuk megtérülési számításokkal és világítási tervekkel.
Mi nem a csodát áruljuk, hanem a megoldást.
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ZUHANYKABIN-SZERELÉS
Cégünk és szerelôink
15 éves tapasztalattal rendelkeznek
zuhanykabin-beszerelés, -javítás,
hidromasszázskád-beszerelés, -javítás
területén.
Partnerkapcsolataink révén képesek vagyunk
akár a kiskereskedelmi árnál olcsóbban beszerezni
új zuhanykabinját, kádját, szanitereit!
Íme komplex
szolgáltatásunk
Segítünk a termék
■ kiválasztásában
■ beszerzésében
■ kiszállításában
■ beszerelésében,
beüzemelésében

Önnek csak élveznie kell
új zuhanykabinja kényeztetését!
Ajánlatunk érvényes zuhanytálcákra,
hidromasszázs-panelekre, kádakra,
medencékre, hidromasszázs-kádakra,
jakuzzikra, infraszaunákra,
vízlágyító berendezésekre!

Ár Zsombor
Telefon: 06-30-709-86-84
E-mail: zuhanyszereles@gmail.com
Internet: www.zuhanykabinszereles.hu
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Szivattyúk
a megújuló
energiaiparágban
Manapság egyre nő az igény a megújuló energiák iránt. Az általunk képviselt német szivatytyúgyártó a Pumpenfabrik Wangen élen jár
a progresszív tolóüreges szivattyúk fejlesztésében, ami kifejezetten ideális a biogáz-technológiában. A műszaki újításokkal és hosszú élettartammal rendelkező szivattyúk a legkülönbözőbb
típusú biomasszák – állattenyésztésben termelődő hígtrágya, növényi hulladék, ételmaradék
és reproduktív nyersanyagok, mint a kukorica-,
fűszilázs és minden kevert folyékony trágya –
közvetítésére ajánlott.

Csigaorsós szivattyúkínálatával ezt kiegészíti a

SIGMA 1868 cseh gyár is, ahol hosszú évek tapasztalata egyesül a technológiai fejlesztésekben. Az EQP, EQR, EPD, EFS, EFM típusú csigaorsós szivattyúk felhasználhatók folyékony, tiszta
vagy szálas anyagot, kopásálló szilárd anyagot
tartalmazó és/vagy egyéb habzó folyadék vagy
gáztartalmú anyag közvetítésére. A változatos
kialakítású, anyagú, tömítésű szivattyúk a legkülönfélébb területeken – mezőgazdaság, élelmiszeripar, borgyártás, gyógyszergyártás, vegyipar
– történő alkalmazást tesznek lehetővé.
A SIGMA-gyár kifejlesztette az NTT forróvízkeringtető szivattyúkat, amelyeket olyan területre szánják, ahol friss víz és/vagy üzemi víz
forgatása szükséges. Ez a különleges keringtető szivattyú alkalmazható napenergiahasznosító berendezésekhez, napkollektorokhoz. Ezeknél a nedvestengelyű szivattyúknál a szivattyúzott folyadék hűti az elektromos
motort, ami a speciális kivitelének
köszönhetően bírja a folyamatos
üzemet.
Kutakból hűtő-fűtő berendezésekhez a 3”,
4”, 6”-os (kútátmérő) csőbúvárszivattyúk alkalmazását javasoljuk.
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Kapuk automatizálása
Ugyan nem feltétlen egyértelmű, de ma már többségében utomazálják
a külső kapukat. Az automata kapunyitók egyre szélesebb körben terjednek,
hiszen nagyobb az igényünk a biztonságra, a kényelemre, az esztékus
környezetre. A toló-, úszó, szárnyas és garázskapuk alkalmazása mind lakossági,
mind ipari környezetben jellemző, a fotocellás üvegajtók, gyorskapuk pedig
alapvetően ipari kivitelűek.
Biztonság, mert járó motor melle nem kell kiszállni az autóból a kapu mozgatása – legyen az
bezárás, vagy becsukás – mia, mely könnyű
prédává tee a személygépkocsit a bűnözőknek.
Kényelmes, mert nem kell az égető napsütésben
vagy viharban kiszállnunk, és végül esztékus,
mert az automaka garantálja a hosszú távú
működtetést és műszaki biztonságot.
Az automakagyártók Magyarországon elsődlegesen alkalmazo elektromechanikus működési elvű kapumozgatástól eltérően – a nem
lakossági felhasználóknál – elsősorban a hidraulikus hajtóművű kapumozgatókat részesík
előnyben. Különösen igaz ez a nem lakossági
toló kapu automazálás esetében. Nézzük meg,
hogy melyek az előnyei az ilyen hajtóművekkel
elláto kapuknak:
• A kenőanyag minden esetben olaj, amely
– a zsírkenéses megoldáshoz képest – minden

•

•
•
•

•

mozgó alkatrészhez eljut, így szinte nincs
olyan mozgó rész, amely közvetlen kopásnak
van kitéve.
A jó minőségű kenés egyúal jó hőelvezetést
és hűtést is biztosít, így a motorok igénybevétele és egyúal az éleartama is nagyobb
a mechanikus kivitelűhöz képest.
A hidraulikaolaj halk és megbízható működést
eredményez.
A hidraulikus áthidaló szelepek alkalmazása
szinte kizárja a kapu beszorulását.
Amíg az elektromechanikus hajtóművek általában max. –20 °C-ig, addig a hidraulikus hajtóművek akár –40 °C-ig működőképesek.
Az egyik legfontosabb előny, hogy sokkal
kisebb a szervizigény és az alkatrészcserék
száma, ezért a magasabb bekerülési költség
ellenére hosszabb távon mégis kiﬁzetődőbb a
hidraulikus motorok alkalmazása.
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A különböző elektromos kapuk működtethetők
vezetékes módon nyomógombbal (pl. egy portásfülkéből), kódzárral, vagy kártyás beléptetővel, mobiltelefonnal is. Többnyire a legelterjedtebb egy-, vagy többcsatornás rádiós távvezérléssel üzemeltek és szükség esetén kiegészík kulcsos kapcsolóval. Ha teljesen automakus működtetésre van igény, akkor a tolókapuknál és a szárnyas kapuknál is az útburkolatba építe hurokérzékelő (indukv hurok)
jelen a megoldást. Az automazálás során a
nyíló és úszó vagy tolóautomaka esetében
egyaránt vannak buktatók, melyekre érdemes
odaﬁgyelni. A szárnyas kapuk esetében ﬁgyelnünk kell, hogy milyen szögre nyit a két szárny,
és ennek megfelelően hova helyezzük el az infra
érzékelőt, mert könnyen rácsukhat, mely komoly
anyagi károkat okozhat a személygépkocsinkban.
Az úszó vagy toló automaka esetében arra
érdemes ﬁgyelni, hogy mire zárhat rá. Gyakori
probléma, hogy pont arra kellene működnie,
amerre egy másik kapu van! Ebben az esetben érdemes szárnyas kivitelre állítani, vagy
nem túl szabályos módon a másik kapu
– általában ez a személybejáró szoko lenni –
esetében ellenkező nyitást alakítsunk ki, melylyel megakadályozzuk, hogy az erősebb automakával és nagyobb méretben mozgó kapu
leszakítsa a kisebbet. Érdekes megoldás, de még
nem annyira elterjedt a mobiltelefonos nyitászárás. Ez különösen társasházi vagy olyan ipari
kapumozgatás esetében ajánlo, ahol nagy számú a kapumozgató személyek száma. Ez lehetővé teszi egyrészt biztonsági tekintetben, hogy
egy személy felelőssége melle, bárki kizárható
és bevehető a rendszerbe, mert csak egy gyors
kódváltás kell, melyet telefonon bárki el tud
végezni és sms-ben mindenki egy pillanat ala
megkaphat. A távirányítós rendszer ebben
az esetben azért komplikáltabb, mert be kell
gyűjteni az összes eszközt az átprogramozás
mia, vagy újakat kell kérni, ahányan mozgathatják, mely jelentős költségtényező lehet.
Elektromos meghibásodások esetén fontos,
hogy az automaka könnyen kiköthető legyen,
így mechanikusan nyithatóvá váljon a kapu.

