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Sayın Müşterimiz;

Firmamız CLEANVAC markası altında 40 çeşidin üzerinde ileri teknoloji ile 
temizlik makinelerini TÜRKİYE de üretmektedir.

Her CLEANVAC ürünü kalite kontrol bölümü tarafından çok detaylı kontrol
testlerinden geçirilmektedir.Fakat yine de bir ürünün kullanım ömrü büyük 
ölçüde kullanıcı kişiye bağlıdır.

Lütfen bu kullanma klavuzundaki bilgileri dikkatlice okuyunuz.Satın aldığınız
CLEANVAC ürününü iyi tanımanız,bakımını düzenli yaptırmanız ve amacına
uygun olarak kullanmanız halinde,sizlere uzun yıllar güvenli bir şekilde 
hizmet
vereceğinden emin olabilirsiniz.Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 
belirlenen kullanım ömrü 10 (on) yıldır.  
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ÖNEMLİ

bulunmaktadır. Bu nedenle eski makine ve parçalarını çevre ile ilgili kanun
dirme işlemine tabi tutulması gereken geri dönüşüm yapılabilir malzemeler

deterjan,pompa yağı ve dizel yakıtı çevre ile ilgili kanun ve yönetmeliklerde
 öngörülen toplama sistemeleri ile imha edin.

yönetmeliklerde ön görülen toplama sistemleri ile imha edin. Lütfen sıvı 

- Kullanım ömrünü tamamlamış eski makinelerinizde yeniden değerlen-

1.DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Plastik torbalar ve köpük parçaları gibi ambalajda kullanılan parçalar tehlikeli olabilir. 
Çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutunuz. 

- Cihazın, bu kullanma el kitabının belirtiklerinden başka işlerde kullanılması tehlikelidir.

- Emme uçlarını göz, kulak, ağız gibi vücudun nazik bölgelerinden uzak tutunuz.

- Cihaz kullanılmadan önce, montajının doğru yapılması gereklidir.

- Elektrik bağlantı elemanlarının doğru yapıldığından emin olunuz.

- Elektrik kablosu makineyi çekmek ve kaldırmak için kullanılmamalıdır.

- Arıza durumunda servisini çağırınız.

- Bu makine insan sağlığına zararlı tozlar, yanıcı/patlayıcı maddeleri emmek için dizayn 
edilmemiştir.

-İmalatçı firma tarafından üretilen orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.

- Şebeke voltajının cihazın isim etiketinde yazılı voltajla aynı olduğunu kontrol ediniz.

- Makine basınçlı su ile veya su içinde temizlenmemelidir.

- Uzatma kabloları kullanıyorsanız, bunların cihazınız için uygun olduğundan emin olunuz. 
Kabloyu kangal şeklinde sarmayınız. Bu durum voltajın düşmesine ve kabloda ısınmaya 
sebep olur.

-Şamandıranın arızalı olmadığından emin olunuz. Şamandıranın görevi tank  dolduğunda 
veya makine devrildiği zaman emmeyi durdurmaktır.

- Tehlikeli bir durum oluşmaması için makineyi ve elektrik bağlantılarını periyodik olarak 
kontrol ediniz.

- Makine, kovadan, mutfak lavabolarından v.b. yerlerden sıvı çekmek için 
kullanılmamalıdır. 

- Makine devrildiğinde veya ters döndüğünde, makine kapatılmadan düzeltilmesi tavsiye 
edilir.
- Hava çıkışından köpük ve sıvı çıktığı zaman, makineyi derhal durdurunuz.

- Kabloları daima kuru tutunuz.

- Makine bakımı yapılırken, elektrik bağlantısının mutlaka kesilmesi ve çocuklarla diğer 
kişilerin makine ile habersiz oynamaları önlenmelidir.

- Zararlı solvent, kimyasal maddeler ve deterjanlar kullanılmamalıdır.
- Makinenin tamir ve bakımı eğitimli personel tarafından yapılmalıdır.

- Makine çalışırken, görülebilir bir durumda olmalıdır.

- Deterjan kullanılıyorsa köpük kesici mutlaka kullanılmalıdır.

- Bu kullanma kılavuzunda belirtilenlerin dışındaki kullanımlardan doğacak hasarlar ve 
yaralanmalardan üretici firma sorumlu değildir.    

- Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Ambalaj malzemelerini                                    
evsel çöp kutularına atmayınız. Lütfen tekrar geri dönüşüm yöntemiyle                         
tekrar kullanılabilecekleri yerlere gönderin.

 CLEANVAC NEDİR ve NİÇİN KULLANILIR ?WD 1203 

WD 1203 multi siklon sistem ince ve yapışkan özelliği bulunan tozlar için özel 
olarak imal edilmiş, endüstriyel tip elektrikli vakum makineleridir. Yüksek güçteki 
emiş motorları sayesinde ve patentli filtre sistemi un, çimento, toz boya, ilaç tozu , 
alçı, çimento bazlı tozlar, pudra şekeri, kahve tozu temizliğinde, toner tozu 
temizliğinde, seramik tozu temizliğinde, vitrifiye tozu temizliğinde, porselen tozu 
temizliğinde, masterbach vakumlamasında, kalsit tozun temizlemede, toz boya 
kabin temizliğinde, toz boya fırınlarının temizliğinde, kaynak tozlarının 
toplanmasında, tufal tozunun temizlenmesi, demir tozunun vakumlanmasında, 
zımpara tozu, mdf tozu, baca kurumlarında ve daha birçok problemli tozlarda 
başarı bir modeldir. Standart bez filitreli modellerde hava ile toz direkt filitreye 
çarpıp kısa sürede filitrenin tıkanmasına yol açıyor ve ince tozların belli bir 
kısmıdışarı atılıyor. Bez filtreli modellerde bu durum ortama toz salınımı ve motor 
yanmasına kadar birçok sıkıntı oluşturabiliyor. Multi siklon kit sayesinde bu 
sorunları yaşamadan vakum ihtiyacınızı çözebileceksiniz. İki kademeden oluşan 
sistem tozun %95 ini filitreye ulaşmadan çökerterek hem filtre tıkanmasınıönlüyor 
hem de filitre ömrünü uzatarak maliyetinizi düşürüyor. Tozun % 3 ila 5 lik kısmı 
filitreye ulaşır ki filitrenin toz tutma özelliği 1 mikrondur. Gıda sektöründen, sağlık 
sektörüne kadar, otomotivden , toz boya üreten ve kullanan firmalara kadar bir çok 
alanda  vakumla ilgili ihtiyaca cevap verebilmektedir. Sadece ince tozlarda değil 
genel olarak vakum ihtiyacınızda da yanınızda olabilecek bir makinadır.

Cleanvac WD 1203 siklon filtreli elektrikli süpürge özellikle un tozu, tozboya, 
pudra şekeri tozu, kahve tozu, çimento tozu, alçı tozu, kömür tozu, toner tozu gibi 
mikronik büyüklükteki çok ince ve yapışkan tozların vakumlanması için üretilmiş 
özel bir elektrik süpürgesidir.

Klasik elektrik süpürgelerinde bu tip ince ve yapışkan tozlar, makinaların filtresini 
tıkayarak emiş yapmasını engeller. WD 1203 siklon elektrik süpürgesinde ise 
patentli multi siklon kit sayesinde bu tip ince ve yapışkan tozlar makinanın alt 
kısmında bulunan paslanmaz çelik depoda toplanır.Geriye kalan çok uçucu tozlar 
ise makinanın üst bölümünde bulunan ve 1 mikrona kadar incelikteki tozları 
tutabilen 52.000 m2 yüzeyli hepa filtre tarafından tutulur ve tekrar dışarıya 
çıkmasını ve ortamı toz içinde bırakmasını önler.Özellikle birçok çimento fabrikası 
temizliği, alçı fabrikası temizliği, tozboya üretim tesisi temizliği, toz boya 
fırınlarının temizliğinde, ekmek ve un fabrikalarının temizliğinde, toner dolum 
merkezlerinde toner tozu temizliğinde, cam fabrikalarında cam kesim masalarının 
temizliğinde, ahşap fabrikalarında mdf tozu emdirmede, şeker fabrikalarında 
üretim tezgahlarının temizlenmesinde, kahve üretim fabrikalarında kahve tozu 
emdirmede başarı ile kullanılmaktadır.



* Uzun Ömürlü Toz Filtresi

MAKİNE  APARATLARI

TEKNİK ÖZELLİKLER

C1

C2

C3
C4

C5

C6

C3 : Sanayi tip süpürücü hortumu

C1 : Aparat borusu,
C2 : Kenar-köşe aparatı

C5 : Su çekme aparatı (lastikli)
C4 : Halı süpürme aparatı (kıllı)

C6 : Sert zemin aparatı (düz)

AKSESUAR GRUBU

TOZ FİLTRESİ

 KAFA GRUBU

* Dış etkenlere dayanıklı, hafif ve taşınabilir.

* Korumalı (Armored) tuşlar.

NOT: Siklon tahliye (sirkülasyon) deliğinin arka tarafa doğru
gelmesine dikkat ediniz.
 

VOLTAJ                            220 V AC-50 Hz

MOTOR GÜCÜ                 4200 Watt

MOTOR SAYISI                3

HAVA DEBİSİ                   8.600 lt/dk

KAZAN HACMİ                125 lt

FİLTRE YÜZEYİ               52.000 cm²

HORTUM ÇAPI                38 mm

HORTUM UZUNLUĞU     5mt

ÇÖP HAZNESİ                 PASLANMAZ ÇELİK KAZAN
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