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As especificações técnicas e desenhos apresentados neste catálogo estão sujeitos a alterações, em beneficio de futuros melhoramentos, sem aviso prévio. Reservamos o direito
de modificar ou eliminar os produtos constantes neste catálogo. É expressamente proibida a reprodução parcial ou total deste catálogo sem autorização prévia da DIS-HAB.

Seleccionámos potentes centrais aspiradoras, especialmente indicadas para projectos com
superfícies acima dos 500 m2, tais como, Grandes Moradias, Residenciais, Casas de Repouso, Hotéis, Auditórios, etc. Elaboramos estudos com base nos projectos fornecidos.

MULTICLEANER Bloco Aspirador e Purificador de Ar
A única central para aspiração com função de purificador de ar.
Os diversos ambientes fechados nos quais passamos longas horas do dia-a-dia (local de
trabalho – gabinetes, consultórios e a nossa própria residência p.ex.), são discretamente infestados por elementos nocivos à saúde humana. Tratam-se de gases vulgarmente
designados por “VOC”, produzidos por reacções químicas oriundos de muitos produtos
utilizados e consumidos por nós diariamente. Comprova-se cientificamente a existência de
centenas destes gases em espaços fechados. Para uma boa qualidade do ar interior torna-se essencial equipar estes espaços com um sistema GREX.

Purificador de Ar
• Filtro TiO2
• Esterilização por Lâmpada
• Ultra Violeta (UVA)
• Filtro HEPA
• Filtro de Carvão Activado

Central DE ASPIRAÇÃO
• Possibilidade de ligação a
• uma rede de tubagem
• Filtro HEPA
• Filtro de Carvão Activado
• Silencioso

GREX DSM 400
Consumo

1300 w (Aspir. Central) / 31 w (Purif. de Ar)

Capac. de Filtragem

50 m3/h (Purificador de Ar)

Peso
Dimensões

8,75 Kg
49 (L) x 40 (A) x 22 (P) cm
Inclui kit de limpeza c/ mangueira

Central Aspiradora Encastrável
O inovador conceito na aspiração centralizada – sistemas de encastrar – utilizando rede de
tubagem (modelo DHW-ET), permite que este equipamento se torne mais leve, mais higiénio,
mais insonorizado e vanguardista no design. É a aposta certa no segmento residencial,
principalmente na construção em altura, onde o factor espaço é fundamental. Qualidade e
originalidade inigualáveis. Disponível para áreas até 150m2 e 300m2.
Se está a recuperar uma habitação e não pretende instalar uma rede de tubagem, o sistema de encastrar DHW-EJ é a solução ideal.

DHW-ET

DHW-EJ

DHW-ET    150 / 300

DHW-EJ

Alimentação

230 v – 50/60 Hz

Alimentação

Consumo

1300 w / 1400 w

Consumo

Intensidade
Área aconselhada
Dimensões
Filtragem

6A

Intensidade

150m2 / 300m2

Dimensões

230 v – 50/60 Hz
1000 w
6A
32 (L) x 44 (A) x 18 (P) cm

43 (L) x 63 (A) x 17,5 (P) cm

Saco filtro de papel 4 litros

Cartucho hepa

Exaustão directa para o exterior

Saco filtro de papel 12 litros

LINHA DOMÉSTICA
As centrais aspiradoras GREX, pequenas e potentes, adaptam-se a instalações onde o factor
espaço é fundamental. Podem receber a tubagem pelo lado direito ou pelo lado esquerdo.
Em conjunto com a mangueira 500 Powerplus, permitem 3 níveis de potência. Opcionais
de limpeza vendidos em conjunto ou avulso.

GREX DSC
Alimentação
Consumo
Intensidade
Área aconselhada

230v – 50/60 Hz
1300 w
8A
Até 150 m2

Saco / Filtro de Papel de 12 Lt ou reutilizável
Nível de Ruído
Dimensões

50 db (aprox.)
48 (A) x 42 (L) x 22 (P) cm

GREX DSCY
Alimentação

230v – 50/60 Hz

Consumo

1300 w

Intensidade

8A

Área aconselhada

Até 150 m2

Capacidade do depósito
Nível de Ruído
Dimensões

15 Lt
50 db (aprox.)
58 (A) x 32 (Ø) cm

Filtro/tecido hepa
Filtro cartão activado

Equipe e assista o seu sistema de aspiração central com kits de limpeza ou acessórios avulso KLIMP

DHW 175
Alimentação
Consumo
Intensidade
Área aconselhada
Capacidade do Depósito
Nível de Ruído
Dimensões
Filtragem

DHW
Alimentação
Consumo
Intensidade
Área aconselhada
Capacidade do Depósito
Nível de Ruído
Dimensões
Filtragem

250

400

230 v – 50/60 Hz
1250 w

1300 w

5,7 A

6A

Até 250 m2

Até 400 m2

15 Lt
< 70 db
81 (A) x 33 (Ø) cm
Cartucho hepa

Utilize tomadas seleccionadas DHW

230 v – 50/60 Hz
1250 w
5,7 A
Até 175 m2
15 Lt
< 70 db
65 (A) x 33 (Ø) cm
Cartucho hepa

Centrais Aspiradoras
As centrais aspiradoras DHW construídas em ABS de alta resistência, estão preparadas para
receber a rede de tubagem pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Possuem índice de
protecção IPX4; ideais para instalações no interior e no exterior. Estão equipadas com filtro
hepa. Opcionais de limpeza vendidos em conjunto ou avulso.

DHW 500
Alimentação

230 v – 50/60 Hz

Consumo

1500 w

Intensidade

6,6 A

Área aconselhada
Capacidade do Depósito
Nível de Ruído
Dimensões
Filtragem

Até 450 m2
21 Lt
60 db
92 (A) x 38 (Ø) cm
Cartucho Hepa

Na instalação da rede de tubagem utilize acessórios DHW

Conceito

e

Os sistemas de aspiração centralizada DHW e GREX são compostos por três
elementos: a central aspiradora, a rede de tubagem e a correcta relação qualidade/preço do equipamento.
A central aspiradora é conectada à rede eléctrica, encastrada ou montada à
parede, exterior ou interior (com exaustão para o exterior) , ao nível do tronco
do utilizador. Deve‑se evitar a sua instalação debaixo dos balcões de cozinha,
armários e zonas de difícil acesso. As centrais DHW e GREX estão preparadas para
serem colocadas no exterior (IP44). Apresentam níveis de sonoridade e consumo energético baixos e deverão ser devidamente seleccionadas de acordo com o
espaço a aspirar. As motorizações das centrais não podem trabalhar em esforço,
numa relação espaços grandes equipados com centrais fracas, retirando‑lhes durabilidade. A DHW e GREX apoiam a manutenção dos seus produtos.
A rede de tubagem DHW, em pvc rígido e polida interiormente é acompanhada
por um circuito eléctrico de 12V, geralmente montados não à vista, percorrendo,
através de ramificações, todo o espaço a aspirar, terminando cada ramificação
com uma tomada de acabamento electrificada (tomadas seleccionadas DHW),
onde é conectada uma mangueira flexível que, ao aspirar, conduzirá as poeiras à
rede de tubagem, e desta para a central aspiradora. Não pode conduzir líquidos,
cinzas, gorduras para a rede de tubagem. Existem acessórios DHW adequados para
recolher este tipo de matérias.
Os acessórios de limpeza KLIMP complementam a mangueira flexível, facilitando a tarefa do utilizador. Existem diversos modelos de escovas adequados ao tipo
de superfícies a aspirar.
Os sistemas de aspiração centralizada DHW e GREX , sempre em constante
evolução e cuidada selecção, tentam enquadrar as suas características às necessidades do utilizador.
Uma boa montagem e cuidada utilização, permitem prolongar a vida destes
sistemas de aspiração centralizada. Verifique usualmente o estado da sua central
DHW ou GREX e substitua temporariamente os filtros.

