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CENTRÁLNÍ VYSAVAČE



vysoký sací výkon

filtrační vak zabraňující vzniku 
plísní a mikroorganismů

technologie FiltraBlock 

nízká spotřeba elektrické energie

velmi nízká hlučnost

SOFT - START

› Série 1000+› Série 1000

optimální sací výkon

dvojitá filtrace 

malé rozměry

nízká spotřeba elektrické 
energie

SOFT - START

Kompletní řada centrálních vysavačů DrainVac vyhoví požadavkům majitele jakéhokoliv objektu.

✔ ✔

✔ ✔
✔

✔
✔ ✔
✔ ✔
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Technické parametry

Model Příkon
[W]

Podtlak
[mm/ H2O]

Sací výkon
[AirWatt]

Hlučnost
[dB]

Objem
zásobníku

[l]

1AE9921 C 1372 2794 500 60 17

Technické parametry

Model Příkon
[W]

Podtlak
[mm/ H2O]

Sací výkon
[AirWatt]

Hlučnost
[dB]

Objem
zásobníku

[l]

1AE9929 C 1540 3556 700 58 17

Nejmenší 
jednotka Technologie 

FiltraBlock

13 500 Kč 16 500 Kč

*

*

* Vztahuje se pouze na motor. Změna záručních podmínek vyhrazena. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

CENTRÁLNÍ VYSAVAČE



inteligentní LED signalizace

technologie Silver Block 
zabraňující vzniku plísní 

technologie FiltraBlock
 
nejvyšší sací výkon na trhu v této 
třídě vysavačů

SOFT - START

› Generace 2 

Kompletní řada centrálních vysavačů DrainVac vyhoví požadavkům majitele jakéhokoliv objektu.

✔

✔

✔

✔

✔
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Technické parametry

Model Příkon
[W]

Podtlak
[mm/ H2O]

Sací výkon
[AirWatt]

Hlučnost
[dB]

Objem
zásobníku

[l]

2G2E0029 C 1540 3556 700 58 41

Technologie 

SilverBlock

TOP CLASS

18 990 Kč

›  sada 
Progression 

hadice s vypínáním 9 m, štěrbinová hubice,
kruhový kartáč na prach, hubice na čalounění, 

kombi hubice, teleskopické trubky chrom, 
držák příslušenství, kartáč na pevné podlahy, 

věšák na hadici

Složení sady Progression:

Akce! -10%Agregát
+ sada Progression

*

PŘÍSLUŠENSTVÍ



› Automatik 310› Automatik 150

vysoký sací výkon

vysávání vlhkých i suchých nečistot 

nastavitelná doba vypouštění 
nádoby

elektronicky ovládaný systém 
s výpustí do kanalizace

kónické zakončení nádoby pro 
lepší vypouštění nečistot

sondy reagující na kal i na pěnu

vysávání vlhkých i suchých nečistot 

rozšířitelný kanystr, čištění koberců, 
čalounění, interiérů vozidel apod.

kónické zakončení kanystru

nahlížecí okénko umožňující 
kontrolu

DrainVac Automatik pro vysávání suchých i mokrých nečistot.

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔
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Technické parametry

Model Příkon
[W]

Podtlak
[mm/ H2O]

Sací výkon
[AirWatt]

Hlučnost
[dB]

Objem
zásobníku

[l]

DF1A150 1600 2775 520 66 18

Technické parametry

Model Příkon
[W]

Podtlak
[mm/ H2O]

Sací výkon
[AirWatt]

Hlučnost
[dB]

Objem
zásobníku

[l]

DF2A310 2592 4064 2 x 390 68 29

Variabilní 
řešení LED panel

41 984 Kč 56 750 Kč

* *

* Vztahuje se pouze na motor. Změna záručních podmínek vyhrazena. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

CENTRÁLNÍ VYSAVAČE



›  separátory ›  mokré čištění 

Příslušenství 
k separátoru: 
- hadice o délce 2 m
- štěrbinová hubice

Separátor chromový
s plovákovým uzávěrem
je vhodný pro vysávání vody 
a mastných nečistot,
zejména popela z krbu.
Dodávané velikosti:
15 litrů, 23 litrů, 33 litrů

Separátor chromový 
s plovákovým uzávěrem 

+ podvozek
toto spojení umožňuje 

snadnější manipulaci 
s odlučovačem

Separátor:
Pomocník při 
odstraňování 
vodních kalamit, 
ale také velmi dobré 
zařízení při čištění 
koberců a podlah 
mokrou cestou.

Kónický filtr separátoru

Podvozek k separátoru

Sestavená sada připravená 
k zapojení do zásuvek

Mokré čištění:
Čalouněný nábytek 
a koberce se čistí tlakovou 
vodou se saponátem 
a znečištěný roztok se 
odsává odsávací hadicí.

Úklid tvrdých podlahových 
krytin je řešen vstřikováním 
saponátového roztoku 
a odsáváním nečistot 
pomocí hubice s gumovou 
stěrkou.

Dvojzásuvka s tlakovým ventilem

tlakový ventil 
s přívodem

saponátů

vzduchová
zásuvka

hubice - kartáč 
s tryskou

hubice na 
čalounění s tryskou

připojená vodní 
a vysávací hadice

vyměnitelné lišty

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



inteligentní LED displej s osmi 
ovládacími prvky

signalizace zanesení filtru

ochrana proti proudovému 
přetížení

tepelná ochrana 

vysoký výkon

› HTA.Plus› HTA

AUTO
–  stroj se spustí při  zasunutí 

hadice do zásuvky
MAN
–  stroj lze přepnutím uvést 

do provozu z místa.

SOFT - START

nízká hlučnost - pod 55 dB 

tělo se samouhasínacího 
polyethylenu

nejúčinnější filtrační systém

Hlavními přednostmi agregátů ENKE jsou vysoká kvalita, technická  dokonalost, výkon a spolehlivost.

✔ ✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔

Technické parametry

Model Příkon
[W]

Podtlak
[mm/ H2O]

Sací výkon
[AirWatt]

Hlučnost
[dB]

Objem
zásobníku

[l]

CM014L 3059 3700 685 55 25

Technické parametry

Model Příkon
[W]

Podtlak
[mm/ H2O]

Sací výkon
[AirWatt]

Hlučnost
[dB]

Objem
zásobníku

[l]

CM016L 1900 3059 595 55 25

Certifikát  

V2
Inteligentní

LED displej

15 500 Kč 17 950 Kč

Světelný displej

* Vztahuje se pouze na motor. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
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nový By-Pass obtokový systém 
zaručující zvýšenou životnost

samočistící filtr s pohyblivým 
rozmezím až 45 cm 
 
inteligentní LED displej s osmi 
ovládacími prvky

ochrana proti proudovému 
přetížení

tepelná
ochrana

› HTA.I.Plus SC 

Hlavními přednostmi agregátů ENKE jsou vysoká kvalita, technická  dokonalost, výkon a spolehlivost.

✔

✔

✔

✔

✔

Technické parametry

Model Příkon
[W]

Podtlak
[mm/ H2O]

Sací výkon
[AirWatt]

Hlučnost
[dB]

Objem
zásobníku

[l]

CM018I.SC 1900 3773 595 62 25

›  garážová 
sada 

›  vysunovací 
hadice 
VROOM

Složení garážové sady:

Samočistící 
filtr

21 300 Kč

samočistící
filtr

hadice 9 m, štěrbinová hubice, 
hubice na čalounění, kartáč na prach, 

držák příslušenství, věšák na hadici

zá

ruka
l e t
5 *

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Flexi Wac

Filtr na drobné předměty

karamelová / ledově šedá

bílá

slonová kost

černá

nerez

karmínová / ledově šedá

plastový rámečekbílá / ledově bílá kovový rámeček

dřevěný rámeček

hliníkový rámeček

dřevěný rámeček

šampaňská

kožený rámeček

zásuvky ABB zásuvky Celiane zásuvky Btcino

BEAM ČR s. r. o.  I  V Areálu 1227  I  252 42 Jesenice u Prahy  I  tel.: 244 471 297  I  fax: 244 471 296  I  e-mail: info@sot-eko.cz  I  www.soteko.cz

podlahové štěrbiny VacPan

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


