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ALLAWAYMANTA
FORPROFESSI
ON ELLANVAN DN ING
AllawayMantair konstrueradfor professionellstidning av utrymmen som
har sammaslagsdamm och skrdp som det finns i bostider. Nir man stidar
Stidpersonalenbehover
med Mantahanterarman bara den litta sugslangen.
Det gir bra att stida
inte bira och flytta pi tungatraditionelladammsugare.
pi dagtidi kontor och offentligalokaler utan att stora personaleller kunder.
Stidarbetet gir snabbareoch totalkostnadernablir ldgre.I Mantasystemet
behoverman inte byta nigra dyrbaradammpisareller -kassetter.
AllawayMantavirvlar inte upp den unknaoch dammigaluften i lokalerna,
utan skickarut avluftendirekt. Specielltkan man rekommenderaMantatill
for damm eller pollen
sirskilt om overkdnslighet
daghemoch iildreboenden,
ir ett problem.Renaoch frischa rum pi siviil hotell som inom barn- och
ildrevird ger okad trivsel bide hos personaloch hos kunder.
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ALLAWAYMANTA CENTRALENHETER
Det finns alltid en Allaway Manta centralenher som

Monto

passar for

varje anvdndningsomride. Stora

anvdndareoch for storre objekt som krdver hogre

anldggningarfor tiotals samtidiga anvdndare byggt

sugeffekt.Stddeffektenrdcker for en stddarepi upp

upp genom att vdlfa ldmpligt antal av passande

till 100m rorldngd.Kapslingsklass
1P34.

5000 dr ett effektivt system for

l-2

centralenheter. Ett system med flera centralenheter
ar energisnllt ndr antalet anvdndare varierar,

Monta APC 3

eftersom bara det nodvdndigaantalet enheter dr

reglerbareffekt,for samtidiganvdndning
av en, tvi

iging samtidigt. Energiforbrukningen i form av el och

el l er t.o.m. tre stadare.E n frekvensomvandl are

dr ett energisnilt system med

den vdrmeenergi som foljer med utblisningsluften

regl erar motorns varvtal och ddrmed enhetens

blir mindre dn i stora system baserade pi en

effekt. Anliggningenseffekt reglerasautomatiskt

centralenhet.

efter antal etanvi ndare.V i d behov kan den dven
stillas in pi en forinstdlldfast effekt. Storstaldngdpi

Allaway Mantas produktlinje omfattar tre olika

dammroret dr 60 m, ndr tre stadare samti di gt

centralenheter: Manta 3000, Manta 6000 och Manta

anvdnderanldggningen.
Kapslingsklass
IP34.

APC 3 som har reglerbar effekt. De utvdndiga
mitten dr ndstan de samma,men prestanda varierar
med typ och anvdndning. Centralenheten placeras

SamtligaManta centralenhererdr byggdaav stil,
stadigaoch brandsdkra.
Dammbehillarenav stil pi

t.ex. i ett tekniskt utrymme eller i ett forrid.

34 liter dr forseddmed en ldtt utbytbardammpi:se
av plast. Centralenhetens
turbin skyddasmor over-

Monta 3000 dr basmodellenfor en anvdndare.Den
passar for normala daghems- och kontorslokaler
som har en stddare och ddr den maximala ldngden
pi

dammroret

a r 7 0 m . K a p s l i n g s k l a s s1 P 3 4 .

hettningmed en termosdkring.
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