
systemy centralnego odkurzania

Kiedy jakość ma znaczenie...



Disan należy do najbardziej renomowanych producentów kompletnych systemów centralnego 

odkurzania. Ten niemiecko-włoski koncern, istniejący już od ponad 30 lat, oferuje produkty będące 

przykładem niemieckiej solidności wykonania i włoskiego oryginalnego wzornictwa.

Firma produkuje ponad 30 modeli odkurzaczy centralnych: 

  • jednofazowych dla apartamentów, domów i rezydencji

  • trójfazowych dla bardzo dużych obiektów, np. hoteli i biurowców

Disan jest producentem najwyższej jakości materiałów PVC, nowoczesnych gniazd ssących 

i akcesoriów do sprzątania.

Firma Disan, będąc liderem w produkcji odkurzaczy centralnych, podkreśla swoją wysoką pozycję 

biorąc udział w największych imprezach targowych na całym świecie. Reprezentowana jest w 36 

krajach przez certyfi kowanych Przedstawicieli Disan.

 DISAN – o fi rmie

 Zasada działania systemu Disan

Siedziba fi rmy Disan - Bolzano

wszystko pod kontrolą

śc
ie

nny p
anel informacyjny Disan

Sprzątając pomieszczenia używamy wygodnego węża ssącego 

(7,5m lub 9m). Uruchomienie systemu następuje poprzez wło-

żenie go do gniazda ssącego lub użycie włącznika w rękojeści. 

Zasysany kurz transportowany jest umieszczoną w ścianach in-

stalacją PVC do jednostki centralnej. Jednostka centralna (mon-

towana w garażu lub pom. gospodarczym), po przefi ltrowaniu 

kurzu, wydmuchuje czyste już powietrze na zewnątrz budynku.

Zdrowie i higiena
W trakcie odkurzania za pomocą systemu Disan zasysany kurz (roztocza i inne drob-

noustroje) bezpowrotnie znikają ze sprzątanych pomieszczeń. Jest to szczególna 

ulga dla osób cierpiących na schorzenia dróg oddechowych i alergie. Kurz usuwany 

jest niemalże w 100% – oddychamy czystym powietrzem!!!

Cisza w trakcie sprzątania
Po włączeniu odkurzacza centralnego Disan słyszymy tylko dyskretny szum zasysane-

go powietrza!

Komfort pracy
Odpowiednie rozmieszczenie gniazd ssących umożliwia bardzo szybkie i łatwe 

sprzątanie wszystkich pomieszczeń. Posługujemy się jedynie lekkim i elastycznym 

wężem ssącym – nie dźwigamy ciężkiego odkurzacza!

Szeroka gama zastosowań
System centralnego odkurzania Disan daje dodatkowo szerokie możliwości różno-

rodnych zastosowań. Możliwe jest zastosowanie m.in.: tzw. szufelki automatycznej, 

zestawu Vroom, separatorów popiołu z kominka lub separatorów do wody, zestawu 

do mycia okien, turboszczotek do tapicerki i dywanów.

Oszczędność
Wysoka skuteczność sprzątania za pomocą systemu Disan pozwala na znaczne wy-

dłużenie okresów pomiędzy kolejnymi remontami.

 Zalety systemu
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Ssawka uniwersalna 30 cm

(SZN345)

Ssawkoszczotka klawiszowa 

na kółku (ACS014)

Wąż ssący bez włącznika

7,5 m (SZN228)

9,0 m (SZN230)

Ssawka do zwierząt, 

z włosiem

(SZN454)

Separator płynów

(SZN348)

Rura ssąca składana

(SZN450)

Rura ssąca teleskopowa

(SZN317)

Hak do rury ssącej

(GE821)

Ssawka do zwierząt,

z długimi wypustkami

(SZN455)

Turboszczotka do tapicerki

(SZN300)

Turboszczotka do dywanów

(SZN304)

Otulina węża ssącego

7,5 m (SZ332)

9,0 m (SZ333)

Zestaw precyzyjny

(SZN324)

Ssawka do klawiatury

np.: komputer, pianino

(ACS010)

Szczotka precyzyjna

(SZN337)

Szczotka do ubrań

(SZN331)

Szczotka okrągła

(SZN334)

Ssawka do tapicerki

(SZN340)

Wąż z włącznikiem ON/OFF

7,5 m (SZN 226)

9,0 m (SZN 231)

Ssawka - polerka z mikrofi bry

do podłóg drewnianych 

(SZN353)

11 elementów

Zestaw akcesoriów Deluxe Super

7 elementów

Zestaw akcesoriów Standard Super

5 elementów

Zestaw Samochodowy

 Akcesoria do sprzątania Disan

Ssawka szczelinowa (SZN342)

Ssawka szczelinowa MAX z otworami bocznymi (ACS016)

nowa (SZN342)

Kosz na akcesoria

z uchwytem na rurę

(SZ322)

Separator popiołu z kominka

(D/C-P)

Zestaw Vroom to elastyczny wąż ssący o dł. 7,4 m, umieszczony w ma-

łej kasecie. Kaseta posiada system automatycznego zwijania węża 

i jego blokowania. Vroom’a można montować w szafkach kuchennych 

lub w garażu. Zestaw ten jest bardzo pomocny w sprzątaniu drobnych 

zanieczyszczeń z blatów kuchennych, szafek, sprzątaniu samocho-

du lub garażu. Vroom włączany jest automatycznie, po wyciągnięciu 

węża z kasety. Po zakończeniu sprzątania automatycznie wyłącza się 

po wciągnięciu węża do urządzenia.

Zestaw Vroom

(VROOM01)

 Ścienny panel informacyjny Disan

Możliwy do zamontowania w dowolnym miejscu budynku, dla każde-

go modelu jednostki centralnej Disan. Umożliwia ciągłą kontrolę stanu 

pracy odkurzacza. Panel informuje o konieczności:

  • wyrzucenia śmieci z pojemnika

  • oczyszczenia lub wymiany fi ltra

  • wymiany szczotek silnika

  • przeprowadzenia serwisu

Natynkowa

(VIM09975-01)

Podtynkowa

(SD103)

Puszka pod panel informacyjny

  

Panel cyfrowy LCD

(SD860)

Panel analogowy

(SD850)

8 kolorów ra
mek

dla panela in
form

acyjnego

 Zestaw VROOM

Ssawka szczszczelinow

Ssawka szczelinowa elastyczna 61 cm (SZN333)
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Jednostki centralne dla budynków do 1000 m2.  

 Jednostki centralne dla budynków do 1000 m2

    Jednofazowe

Odkurzacze centralne Disan to nowoczesne urządzenia o znakomitych parametrach technicznych, zapewniające sku-

teczne i długotrwałe działanie. Dzięki niepowtarzalnemu, trójstopniowemu systemowi fi ltracji, jednostki Disan – nawet 

po wielu godzinach pracy – utrzymują stałą siłę ssąca na odpowiednio wysokim poziomie. Wydmuchiwane powietrze 

jest jednocześnie doskonale oczyszczone z kurzu i nie powoduje zabrudzeń na elewacji budynku. Wszystkie odkurza-

cze Disan wyposażone są w najnowocześniejsze silniki o bardzo dużej sprawności, a ich wyjątkowe wyciszenie sprawia, 

że Disan to najcichsze odkurzacze centralne!

wysoka

ergonomia

nowoczesne 

turbiny 

typu BY-PASS

perfekcyjny 

system fi ltracji

idealne 

wyciszenie silnika

MATRIX PLUS

odkurzacze serii MATRIX – przewidziane dla 

apartamentów i małych domów. Bardzo niski po-

ziom hałasu, kompaktowa budowa, a zwłaszcza 

frontowe opróżnianie zbiornika na kurz, pozwalają 

montować odkurzacz w szafkach a nawet na bal-

konie budynku.

odkurzacze serii EVO – bardzo nowoczesne jed-

nostki wyposażone w unikalny zestaw wyciszający 

E-SILENCE. Uniwersalna budowa odkurzacza umoż-

liwia umieszczenie wlotu i wydmuchu powietrza 

z prawej lub lewej strony.

odkurzacze serii ZSA – ta prestiżowa linia odku-

rzaczy fi rmy Disan to połączenie tradycji i nowo-

czesnej technologii. Cztery jednofazowe jednostki 

centralne serii ZSA to synonim niezawodności, do-

skonałych parametrów technicznych i wygodnej 

eksploatacji. 

odkurzacz Indukcyjny – wyposażony w trójstop-

niową turbinę indukcyjną typu By-Pass, która ma 

znacznie większą żywotność w stosunku do trady-

cyjnych silników komutatorowych. Posiada bardzo 

dobre parametry ssące przy jednocześnie niewiel-

kim poborze energii. Odkurzacz przeznaczony dla 

rezydencji, pensjonatów i fi rm.

Zbiornik kurzu o dużej 

pojemności. Opróżnianie 

jedynie 2-3 razy w roku.

Wymienne worki na kurz 

ułatwiają opróżnianie zbiornika.

Kołnierz cykloniczny 

separuje grube 

frakcje kurzu.

Duża powierzchnia 

fi ltra to maksymalne 

oczyszczenie powietrza.

Dzwiękochłonna osłona 

silnika gwarantuje cichą 

pracę jednostki.

5
latGWARANCJI

Perfect Filtration
oznakowanie takie świadczy 

o wyposażeniu jednostek centralnych 

w najwyższej klasy trójstopniowy 

system fi ltracji tj. podwójnego fi ltra 

cyklonicznego oraz dokładnego 

wkładu fi ltracyjnego. Ten najnowszy 

i najskuteczniejszy system fi ltracji 

doskonale chroni silnik odkurzacza 

i gwarantuje stałe podciśnienie 

na długi czas jego pracy. ZSA 251K ZSA 45/3 OW

INDUCTIVE
MOTOR

EVO 550 ZSA 45/3ZSA 252P

Jednostka centralna Matrix Matrix Plus ZSA 251K

Silent

EVO 200 ZSA 252P

Prestige

EVO 550 ZSA 45/2

Prestige

ZSA 45/3

Limitetd Edition

45/3 OW

Indukcyjny

Powierzchnia sprzątania m2 120 140 180 220 350 450 550 800 1000

Maks. długość rurociągu m 18 20 25 35 60 70 80 90 110

Maks. liczba gniazd szt. 3 4 5 6 10 11 12 15 20

Moc silnika W 1500 1500 1250 1100
1780

soft start

1500 1780

soft start
1350 1400

Stopnie turbiny szt. 1 1 2 2 2 2 2 3 3

Napięcie zasilania V 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Podciśnienie mbar 260 260 278 290 330 330 345 335 345

Przepływ powietrza m3/h 190 190 170 175 215 220 225 230 230

Moc ssąca (ø 32mm) airwatt 378 378 457 459 520 523 535 540 559

Filtr rodzaj worek
wkład 

fi ltracyjny
podwójny cyklon + poliestrowy fi ltr dokładny

Rodzaj fi ltra symbol ER623 ER630 ER611 ER630 ER621 ER621 ER621

Powierzchnia fi ltracji cm2 3350 5200 5400 8000 10250 8000 19600 19600 19600

Materiał obudowy rodzaj ABS ABS metal ABS metal ABS metal metal metal

Pojemność zbiornika l 3,5 5 24 20 25 20 45 45 45

Poziom hałasu dB 58 58 59 58 61 60 61 61 62

Wymiary odkurzacza cm 27/42/52 27/39/50 70/32 92/32 97/32 92/32 125/39 125/39 125/39

Waga kg 7,5 7,6 12,8 13,5 23,5 18,0 38,2 37,5 38,7

45/3 OW

Indukcyjny

1000

110

20

1400

3

230

345

230

559

ER621

19600

metal

45

62

125/39

38,7

MATRIX EVO 200 ZSA 45/2

76



Jednostka centralna SC 2.2 TP SC 4.5 Turbo

liczba jedn. użytkowników 1 2

Moc silnika 2.2 4.5

Napięcie zasilające V 400 400

Obroty rpm 2880 2170÷5000

Podciśnienie mbar 320 360

Przepływ powietrza maks. m3/h 270 520

Przepływ pow. @140mbar m3/h 180 150÷450

Moc ssąca (ø32mm) airwatt 638 825

Objętość fi ltra l 70 70

Powierzchnia fi ltracji cm2 8800 8800

Pojemność zbiornika l 40 40

Poziom hałasu dB 67 68

Waga kg 89 99

Wymiary cm 40x54x161 40x54x161

Odkurzacze serii SUPER COMPACT
Profesjonalne odkurzacze centralne przeznaczone dla dużych obiektów mieszkalnych i komer-

cyjnych. Sercem jednostek z serii Super Compact jest trójfazowa turbina boczno-kanałowa 

fi rmy Siemens. Silniki wyposażone w dodatkowy falownik elektryczny (Turbo), dają możliwość 

płynnej regulacji mocy w zależności od liczby jednocześnie pracujących osób (od 1 do 2). 

Profesjonalny fi ltr gwiaździsty, w połączeniu ze stalowym kołnierzem cyklonicznym oraz auto-

matycznym otrząsaczem fi ltra, gwarantują utrzymanie stałych parametrów pracy odkurzacza.

 Jednostki centralne dla obiektów powyżej 3000 m2

Trójfazowe-modułowe

Disan oferuje serię 16 modeli trójfazowych odkurzaczy 

modułowych, wyposażonych w silniki i elektronikę marki 

Siemens. Znajdują one zastosowanie w dużych obiek-

tach komercyjnych takich, jak: hotele, biurowce, bibliote-

ki, hale sportowe, kina, kliniki, lotniska, kościoły, banki itp. 

Ich modułowa budowa umożliwia pracę od 1 do 8 osób 

sprzątajacych jednocześnie, w różnych kombinacjach. 

Jednostki wyposażone są w profesjonalny system fi ltracji, 

automatyczne otrząsacze fi ltrów, falowniki elektryczne 

silników z czujnikami podciśnienia i wiele innych urzą-

dzeń ułatwiających ich obsługę.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt 

z lokalnym Dystrybutorem lub z działem technicznym fi rmy Comfort System.

Panel sterowania

Panel frontowy umożliwia pełne monitorowanie 

najważniejszych funkcji odkurzacza. Posiada wbudowany 

podciśnieniomierz kontrolujący wydajność fi ltra i silnika.

 Materiały instalacyjne PVC

Puszka gniazda:

- z kolankiem bezp. (SD501)

- na wprost (SD502)

Rura PVC

50 mm (VR15)

63 mm (VR60)

Trójnik kielichowy 45°

50 mm (VR053)

63 mm (VR063)

Redukcja boczna

50/63 mm (VR057)

63/100 mm (VR066)

Puszka gniazda nida/gips:

- z kolankiem bezp. (SD504)

- na wprost (SD505)

Puszka gniazda Universal:

- z kolankiem bezp. (SD101)

- na wprost (SD102)

Puszka gniazda Metal:

- z kolankiem bezp. (SD901)

- na wprost (SD902)

Przewód sterujący w peszlu

(ING001)

Kratka wydmuchu

(VR258)

beż

szarybrąz

biały

Mufa dwukielichowa

50 mm (VR055)

63 mm (VR065)

Kolanko jednokielichowe 45°

50 mm (VR051)

63 mm (VR061)

Kolanko dwukielichowe 45°

50 mm (VR052)

63 mm (VR062)

Trójnik kielichowy 90°

50 mm (VR953)

Kolanko dwukielichowe 90°

50 mm (VR952)

Redukcja centralna

50/63 mm (VR151)

50/100 mm (VR150)

Złączka dylatacyjna

50 mm (VR056)

63 mm (VR064)

Uchwyt rurowy PCV

50 mm (KM501)

63 mm (KU063) - metal

Klej 125 g (KM125)

Klej 500 g (KM500)

Disan jest producentem najwyższej jakości materiałów instalacyjnych PVC. Idealna gładkość rur 

i kształtek oraz opatentowane przez Disana tzw. puszki gniazd z kolanami bezpieczeństwa 

gwarantują drożność i szczelność instalacji przez wiele lat. 

Puszka dla szufelki ściennej 

LEOVAC UNO

(LOV 001)

Odkurzacz testowy

(APT 15)

Kamera inspekcyjna

(CA220D)

Obcinak do rur 

ø50÷63 mm 

(GE801D)

Odkurzacze do współpracy

 z elektronarzędziami
(APT13)

Ciśnieniomierz

(GE800D)

nie

Puszka el. mała - kod EM031

Puszka el. duża - kod EM032

Puszka el mała kod EM031

 Narzędzia dla profesjonalistów

(APT14SP)(APT14SP)

Pytaj o szczegółowy katalog narzędzi.

 Jednostki centralne dla obiektów do 3000 m2

Trójfazowe
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 Szufelka automatyczna - meblowa LEOVAC DUE – 8 kolorów (wys. 7,9 cm)

 Szufelka automatyczna - ścienna LEOVAC UNO – 8 kolorów (wys. 9,7 cm)

 Leovac - szufelka automatyczna

Wąż łączeniowy szufelki z instalacją PVC. 

(SD916-50)

y ją

Szufelka meblowa Leovac Due przewidziana jest do montażu w cokołach zabudowy meblowej np. szafki 

kuchenne lub szafy wnękowe. Wysokość całkowita szufelki to 7,9 cm. Do połączenia szufelki z instalacją PVC 

służy zbrojony wąż elastyczny. 

Gniazda ssące fi rmy Disan wykonano z najlepszego gatunku tworzywa, które-

go kolor pozostaje niezmieniony przez lata. Kształtem i wielkością gniazda te 

odpowiadają gniazdom elektrycznym (kwadrat lub prostokąt). Opatentowany 

system zamykania zapewnia doskonałą szczelność instalacji ssącej.

Disan to największy wybór gniazd - zarówno pod względem wzornictwa i ko-

lorystyki, jak i przeznaczenia.

 Gniazda ssące

Royal Black (SD521RB)

Gniazdo ścienne

Olympia White (SD531OW)

Gniazdo ścienne

Olympia Silver (SD531OS)

Gniazdo ścienne

Olympia Black (SD531OB)

Gniazdo ścienne

Olympia Gold (SD531OG)

Gniazdo ścienne

Seria gniazd Universal

Gniazdo czarne (SD110)

Ramka czarna (VP14653.05)

Royal White (SD521RW)

Gniazdo ścienne

Seria gniazd Universal

Gniazdo srebrne (SD114)

Ramka srebrna (VP14653.20)

Seria gniazd Universal

Gniazdo białe (SD113)

Ramka biała (VP14653.01)

Seria gniazd Universal

Gniazdo kremowe (SD121)

Ramka kremowa (VP14653.02)

Majestic White (SD512)

Gniazdo ścienne

Majestic Ivory (SD512B)

Gniazdo ścienne

Majestic Nickel (SD512MN)

Gniazdo ścienne

Majestic Silver (SD512MM)

Gniazdo ścienne

Royal Silver (SD521RS)

Gniazdo ścienne

Royal Gold (SD521RG)

Gniazdo ścienne

Majestic Gold (SD512MG)

Gniazdo ścienne

Seria gniazd Universal

Gniazdo czarne (SD110)

Ramka złota (VP14653.24)

Seria gniazd Universal

Gniazdo czarne (SD110)

Ramka macore (VP14653.33)

Seria gniazd Universal

Gniazdo białe (SD113)

Ramka refl ex (VP14653.41)

Metal INOX (SD911)

Gniazdo podłogowo-ścienne

Gniazdo natynkowe 

(SD720)

Przedłużka 50 mm do gniazd

Metal INOX (SD801)

Przedłużka 50 mm do gniazd

Universal - SD 802

Przedłużka 50 mm do gniazd 

Majestic, Royal, Olympia 

(SD822)

Przedłużka 18 mm do gniazd 

Majestic, Royal, Olympia 

(SD824)

Gniazdo techniczne 

(ZIC036)

Puszka Leovac
(LOV001)

Szufelki typu Leovac charakteryzują się nowoczesnym wzornictwem oraz bardzo wytrzyma-

łym, nowatorskim systemem uszczelniającym. Występują w dwóch odmianach: Leovac Uno 

- do montażu w ścianie i Leovac Due - do montażu w meblach.

Szufelka ścienna Leovac Uno przewidziana jest do montażu w ścianach. W pierwszym etapie, tj. w trakcie 

montażu instalacji PVC, montujemy puszkę szufelki (LOV001), a następnie przykręcamy do niej szufelkę 

ścienną. Szufelka Leovac Uno jest idealna dla takich miejsc, jak: wiatrołap, przedpokój, wyjście na ogród. 

Wysokość całkowita szufelki - 9,7 cm (standardowa wysokość stosowanych cokołów ściennych).

Ciemny Brąz

(LDV/CB)

Srebrna

(LDV/S)

Kremowa

(LDV/K)

Biała

(LDV/B)

Czarna

(LDV/C)

Jasny Brąz

(LDV/JB)

Złota

(LDV/Z)

Szampańska

(LDV/SZ)

Seria gniazd Universal

Gniazdo czarne (SD110)

Ramka opalenizujący brąz 

(VP14653.23)

Ciemny Brąz

(LOV2010/C.BR)

Srebrna

(LOV2010/S)

Kremowa

(LOV2010/K)

Biała

(LOV2010/B)

Czarna

(LOV2010/C)

Jasny Brąz

(LOV2010/J.BR)

Złota

(LOV2010/G)

Szampańska

(LOV2010/SZ)
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www.disan.com.pl

Comfort System

60-185 Poznań • ul. Malwowa 138

tel. 61 862 84 22 • fax 61 865 21 59

www. comfortsystem.com.pl

e-mail: info@comfortsystem.com.pl

W celu uzyskania szczegółowych informacji

zapraszamy do naszego Przedstawiciela Regionalnego.

Wyłączny importer:

Disan - 15 lat w Polsce!

ponad 15 000 instalacji


