
Ob 25. obletnici centralnih sesalnih sistemov v 
podjetju OMEGA smo pripravili posebno omejeno 
izdajo kompaktnih, zmogljivih kompletov OMEGA 
Silver s sesalnikom Silver 450 in sesalnim kompletom 
Silver, primernih za večino enostanovanjskih objektov 
ter manjše večstanovanjske objekte in poslovne 
prostore.

Centralni sesalni sistemi 
že od leta 1992!

Posebna izdaja vključuje:
sesalno enoto OMEGA Silver 450
sesalni komplet OMEGA Silver 
(9-metrsko sesalno cev z ročajem in vgrajenim stikalom za vklop in 
izklop, teleskopsko cev, talno šobo s ščetinami za trda tla, nastavke z 
držalom za teleskop (čopasti, ozki in široki), stenski nosilec za gibljivo 
cev in teleskop, dodatni nastavek s ščetinami za ozke predele, ki se 
namesti na ozki nastavek in ščetko za oblačila ali druge občutljive 
tkanine).

* POLNA GARANCIJA VELJA LE ZA SESALNIKE
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omega Silver 450
Komplet za centralni sesalni sistem



Poliestrski kartuša filter
Kvaliteten poliestrski kartuša filter z izjemno 
veliko površino je preprost za vzdrževanje in ima 
dolgo življenjsko dobo. Ker se dovodni kanal 
nahaja tik pod motorjem in ker je nad posodo 
vgrajen ciklonski konus se med sesanjem ustvari 
dvojni ciklon - v zunajem delu se v posodo 
vrtinčijo večji delci, ki jih zadržin konus, ob filtru 
pa se dvigajo le fini delci in zrak.

Velika posoda z vgrajenim 
ciklonskim konusom
15-litrska posoda s konusom je dovolj velika, 
da zadostuje za večurno brezskrbno sesanje 
brez praznjenja, prav tako pa za sesanje ne 
potrebujete filtrirnih vrečk.

Priložen komplet za vklop in izklop 
na ročaju
S priloženim kompletom lahko sesalnik vklopite 
ali izklopite kar na ročaju, kadarkoli je to potrebno. 
Ročaj je ergonomsko oblikovan, celoten komplet 
pa izjemno lahek.

Zmogljiv motor
Vgrajen ima močan in trpežen motor priznanega 
svetovnega proizvajalca Domel, ki zagotavlja 
optimalen vlek ob vsakem sesanju. Opremljen 
je s termostikalom, ki ob preobremenitvah motor 
izklopi. Prav tako ima nadzor nad delovanjem, ki 
v primeru nepravilnosti vklopi opozorilno lučko 
na nadzorni plošči.

Nadzorna plošča s prikazovalnikom
Sesalnik je opremljen s kvalitetnim, preglednim 
prikazovalnikom napak in opozoril. Na nepravilnosti 
na filtru ali motorju vas bo sesalnik obvestil še 
preden bi lahko prišlo do večje napake ali okvare. 
Prav tako vas bo opozoril, ko bo posoda polna ali jo 
bo potrebno očistiti.

Silver 450
centralni sesalnik s 

sesalnim kompletom 
Model: Silver 450

Šifra: 8004.SF

Moč motorja (W) 1.900

Pretok zraka (l/s) 59

Podtlak (mbar) 360

Airwatt-i 692

Tip motorja HE Flow-Thru 
(DOMEL)

Napetost (V) 220 / 240

Dimenzije (mm) 855 X 360

Lastnosti:

Glasnost dB(A) < 70 dB

Prostornina rezervoarja 15 L

Priklop Desno ali levo

Filtracija
Poliestrska kartuša 
površine 6700 cm2

Ciklonski konus Priložen

Primernost:

Najdaljši cevni vod: do 100 m

Število vtičnic: do 15

Prikaz delovanja SE 450

Indikator vklopa Da

Zamašenost filtra Da

Polnost posode Da

Pregled motornih ščetk Da

Blokada izpušne cevi Da

Blokada motorja Da

Gumb za reset Da

SESALNI KOMPLET: DA, Silver 9 m

Talna šoba Da, za trda tla

Set nastavkov Da

Teleskopska cev Da

Stenski nosilec za cev Da
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omega Silver 450
Komplet za centralni sesalni sistem


