
Ytelse og utvikling



Trovac Industries ble grunnlagt i 1960, og er kjent for sin høye kvalitet, høye ytelser og lave støynivå, i et elegant burgunder design. Cyclo Vac er i dag en av verdens 
største produsenter av sentralstøvsugere.

Cyclo Vac sentralstøvsugere er produsert med de høyeste krav til kvalitet, og det gis opptil 15 års garanti på noen enheter, og 3 år på tilleggsutstyr.

Cyclo Vac`s mål er å produsere de kraftigste og mest stillegående  sentralstøvsugere i verden, utstyrt med den beste teknologien, til lavest mulig pris. Cyclo Vac har 
vært på det norske markedet i 25år. Mange av de første sentralene som ble solgt er fortsatt i daglig drift

50 års erfaring



Effektiv: Med kraftigere sug enn vanlige støvsugere, gjør Cyclo Vac grundig rent.

Enkelt: Å støvsuge kan ikke bli enklere, Alt du trenger er slangen og børsten. Ingen tung støvsuger å trekke rundt.

Sikkert: Lang elektrisk ledning tilhører fortiden, slangen benytter kun ufarlig svakstrøm.

Stille: Sentralenheten befinner seg i kjelleren, på loftet, eller i en bod. Du hører kun suset fra munnstykket.

Inneklima: Alle mobile støvsugere slipper, i større eller mindre grad, finstøv ut i rommet. Støvet som ligger i støvposen, sammen med matrester, fukt o.s.v. utvikler 
raskt mugg, bakterier og lukt. En del av dette kommer ut av utblåsingen neste gang støvsugeren startes.Cyclo Vac fører returluften ut av huset og bidrar derfor til et 
bedre inneklima.

Pålitelig: Cyclo Vac benytter motorer og komponenter med topp kvalitet og lang levetid, og kan derfor tilby opptil 15 års garanti.
* For mer informasjon om garantier, se tekniske data/egenskaper , eller spør din forhandler.
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Installasjon

Cyclo Vac sentralstøvsuger kan 
installeres i alle hjem, leiligheter, og i 
forretnings og industrilokaler.

Sugesentralen plasseres vanligvis i 
kjelleren, en bod eller i garasjen, og 
det legges et 50mm. rør til uttak, 
sentralt plassert i hver etasje.

Fra uttakene kan du nå hele gulvarealet 
med en slange på 5-15 meter.

Systemet kan både ettermonteres, 
og installeres i forbindelse med 
rehabilitering eller nybygging.

 FEIElukE

Installeres i sokkelen på 
kjøkkenet. Dytt på spjeldet, 
og du kan feie smuler og støv 
enkelt inn i sugespalten.   

 SugESEntral

Sugesentralen plasseres 
vanligvis i kjelleren, en bod 
eller i garasjen.

 HIdE a HoSE

Det er mulig å integrere 
slangen inne i veggen. Du 
åpner enkelt lokket og trekker 
ut slangen. Når du er ferdig 
suges den inn igjen.

Øker livskvaliteten
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Når du starter planleggingen, 
forsøk å få uttakene plassert ut mot 
gangen.

Sugekontaktene plasseres strategisk 
for å nå alle arealer . 

 rørPakkEr

Gjør jobben selv, pakkene 
inneholder alt du trenger. 

InStallaSjonS 
dVd

Få råd og tips om 
installeringen. Spør din 
forhandler. 

 SugEkontaktEr

Sugekontaktene plasseres 
strategisk for å nå alle 
arealer i ditt hjem. Vanligvis 
dekker en kontakt en hel 
etasje.

enkel installering



Frisk luFt –  avgjørende For trivsel og helse !

Forurensninger, enten det er støv, pollen, muggsopp, lukt eller andre 
mikropartikler, kan forårsake helseproblemer som bl.a. allergier. Forskning 
viser at sentralstøvsuger reduserer svevestøv og forbedrer inneklimaet.  

* Ultra-Fresh is a trademark of Thompson Research Associates. Ultra-Fresh is registered with EPA (USA) and Health and Welfare Canada. 
1- Patentert 

unikt og elegant 

deco sugekontakter (ikke standard i rørpakken)

Eksklusivt design og høy kvalitet med livstidsgaranti.  
Kontaktene fås i mange farger som kan tilpasses 
de fleste miljøer 

kommEr Snart 
I mEtall-FInISH.

Cyclo Vac har filter på kjøleluften til 
motoren for å hindre kullstøv i det 
rommet sugesentralen er plassert.

Velg en Cyclo Vac sentralstøvsuger, 
og du kan puste friskere luft inne.

 

Ultra-Fresh* behandlingen av filteret 
hindrer vekst av mugg og bakterier. 

Den unike behandlingen hindrer lukt 
og forlenger også fiterets levetid.   

ubehandlet behandlet

kull-støv 
filter1



 timer – Indikerer antall 
driftstimer på enheten.

 Blinkende skiftenøkkel – 
Vedlikehold er påkrevet

 turbin 
Fast bilde – Maskinen er tilkoblet 
spenning  
Bilde i bevegelse – Turbinen roterer 
Raskere bevegelse indikerer 
kraftigere sug.

 Blinkende pose – GX serien 
Kontrollere posen, bytt om 
nødvendig.

 Blinkende filter – DL serien . 
Tøm støvbeholder og rens filter. 

 Blinkende kullstøvfilter. 
Skift filter. 

 reset – for å stoppe en alarm, 
kvitter ved å holde nede i ett sekund.

 av – På bryter – Med 
hastighetsregulator, 4 nivåer .

avansert teknologi gjØr det enklere for deg













 




Cyclo Vac introduserer det seneste innen teknologi.Datasync *

Som første produsent gir Cyclo Vac brukeren all informasjon om 
sugesentralen direkte i håndtaket, alltid lett synlig. 

Denne informasjonen kommer samtidig på et LCD display på 
sugesentralen

*Gjelder kun DL og GX . 

DATASYNCDATASYNCDATASYNCDATASYNC



avansert Filtrering

 Ikke behov for dyre engangsposer. 
 Vaskbart filter
 Vaskbart Cyclofilter™ med Ultra-Fresh*
 Karbonstøv filter1 

Tradition serien er basert på det 
vinnende konsept som har gitt oss 
tilfredse kunder i snart 50 år.

Prinsippet fungerer på følgende måte : 

Cyclo Vac`s trippelfiltreringsprinsipp 
øker støvsugerens effektivitet. Først blir 
luften satt i rotasjon i en syklonprosess 
slik at støv og partikler slynges ut mot 
beholderveggen. Syklonen er meget 
effektiv med et tangentielt innløp og 
over 40 cm høyde fra innløp til øvre 
støvnivå. Støvet faller deretter ned og 
legger seg i bunnen av beholderen. Et 
teflonbelagt ytterfilter (som skiftes 
årlig eller vaskes/ristes) fanger opp 
resten av det synlige støvet. Til slutt 
vil et mikrofilter, som man enten kan 
vaske eller ta ut og riste, filtrerer ut 
partikler ned til 0,1 mikron. Det siste 
filteret er innsatt med Ultra-Fresh* 
som motvirker bakteriedannelse, sopp 
og mugg.

Maskinene har i tillegg karbonstøvfilter 
for å hindre sverting i rommet maskinen 
er plassert.

•	 Lagerført •	 Tilgjengelig modell

Generasjon 
2009

sentralstØvsuger

* Ultra-Fresh er et registrert varemerke for Thompson Research Associates. Ultra-Fresh er registrert i EPA (USA) og "Health and Welfare Canada". 1 - Ikke tilgjengelig på E211, GS71, GS111 & GS211  2 -GS71 (6.4L)  GS111 (17.4L).
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tekniske data

Airwatt

Decibel

Vannsøyle (mm)

Luftmengde (m3/h)

Ampere (A)

Watt (W)

Volt (V)

Antall motorer

Turbiner pr. motor

EgEnSkaPEr PoSE- 
kaPaSItEt

BEHoldEr-
kaPaSItEt

kullStøV-
FIltEr1

FIltEr mEd 
ultra-
FrESH*

autoStoPP

Serie	E 22	L • • •

Serie	DL 27.8	L • • •

Serie	GS 22.4	L2 • • •

Serie	GX 32	L • • •

E DL GS GX

•

E DL GS GX

•

E DL GS GX

•



Høy-effektivt filtreringsystem

 Elektrostatisk engangspose
 Cyclofiltre™ behandlet med Ultra-Fresh*
 Karbonstøvfilter1

Ledende innenfor utvikling og innovasjon. 
Cyclo Vac’s High Efficiency Serie etablerer 
en helt  ny standard i sentralstøvsuger 
industrien. 

Denne serien lanserer en ny og • 
innovativ måte å filtrere på.

En praktisk elektrostat behandlet • 
filterpose som opprettholder god 
sugeeffekt helt til posen er full.

Tilleggsfiltrering gjøres med • 
Cyclofilter™ behandlet med Ultra-
Fresh* for å hindre vekst av bakterier 
og muggsopp.

Maskinene har i tillegg karbonstøvfilter 
for å hindre sverting i rommet maskinen 
er plassert.

* Ultra-Fresh er et registrert varemerke for Thompson Research Associates. Ultra-Fresh er registrert i EPA (USA) og "Health and Welfare Canada". 1 - Ikke tilgjengelig på E211, GS71, GS111 & GS211  2 -GS71 (6.4L)  GS111 (17.4L).

 Endringer kan skje uten varsel / Uten ansvar for eventuelle feil i brosjyren

71 aXess 111 211 311 711 2011 5011 7011
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mykStart
HaStIgHEtS-
rEgulErIng  

4 trInn

lCd 
SkjErm

BlInkEndE 
lEd garantI dElEr garantI arBEId 

• 10	År	/	500	Timer 3	År

• • • 15	År	/	750	Timer 3	År

• 10	År	/	500	Timer 3	År

• • • 15År	/	750	Timer 3	År

E DL GS GX

• •

E DL GS GX

• • • •

E DL GS GX

• • • •

E DL GS GX

• •

E DL GS GX

• •

E DL GS GX

• •



innovasjon som forenkler livet

hide a hose

Dette unike slange-uttrekk systemet gir deg 
muligheten til å trekke ønsket lengde slange rett ut 
av veggen. Under lokket er det bryter hvor man låser 
slangen og starter suget.

Når du er ferdig, trekkes slangen raskt inn igjen 
av vakuumet i systemet. Vær oppmerksom på at 
systemet krever at du har 10meter spesialrør før 
første avgrening og før sugesentral.

vroom

For en rask støvsuging ! 

For å få unna litt støv raskt og enkelt. Ta tak i 
slangen, trekk ut, systemet starter automatisk.  

Vroom installeres i de fleste underskap. Alltid 
tilgjengelig !.

skuFFe avsug

Installeres enkelt 
under benkeplaten . 
I det den trekkes ut 
starter suget. Det 

er bare å skyve ned smuler og bøss. 
Skyv den inn igjen, suget stopper. Så 
praktisk !

Feieluke

Installeres i sokkelen 
på kjøkkenet eller 
andre steder. Dytt 
på spjeldet med 

tåen, spjeldet åpner og suget starter. 
Du kan feie smuler og støv enkelt inn i 
sugespalten. Praktisk og enkelt.



I tillegg til de eksklusive Cyclo Vac slangene, er alt 
tilbehør av høyeste kvalitet. Vi har utstyr tilpasset 
alle typer gulv og annet tilbehør for mange 
forskjellige formål.

tilbehØr av hØyeste kvalitet.

3
 Y

E
A

R
 W

AR

RANTY • GARANTIE 3
 A

N
S
 • G

ARANTÍA 3 AÑOS 
•

3
 Y

E
A

R
 W

AR

RANTY • GARANTIE 3
 A

N
S
 • G

ARANTÍA 3 AÑOS 
•

GENUINE PART
PIÈCE D’ORIGINE
PIEZA DE ORIGEN

GENUINE PART
PIÈCE D’ORIGINE
PIEZA DE ORIGEN



TP
R

O
D

E9
09

  -
 J

U
LY

’0
9 

- N
rv

24
0 HoVeDkonTor

3,	rue	Marcel-Ayotte	
Blainville	(Québec)		J7C	5L7	

Canada

Tel.	:	450-434-2233	
Fax	:	450-434-6111

info@cyclovac.com	
1	888	77CYCLO

ImporTør norge - SVerIge 
InnekLImATeknIkk  AS

Værftsgata	10	
1511	MOSS

Tel.	:	+	47	69	27	76	90/93	
Fax	:	+	47	69	27	76	92

www.inneklima.no	
www.cyclovac.no	
post@inneklima.no

Profesjonelle 
til tjeneste.

Cyclo Vac distribueres av godkjente, profesjonelle 
leverandører , som er behjelpelige med å finne en god 

løsning for deg.

WWW.CyCLoVAC.Com


