
DALOC, Töreboda 

Du möter Daloc överallt     
Nästa gång du bor på hotell, är på ett köpcentra, 
går på konsert eller besöker något annat   
evenemang - titta gärna lite extra på dörrarna!  
Chansen är stor att det är en säker dörr från famil-
jeföretaget Daloc. Med över 70års erfarenhet och 
enträget arbete är Daloc idag Scandinaviens  
främsta tillverkare av brand-, ljud- och   
säkerhetsdörrar. Inte bara i bostadshus utan över-
allt där det krävs dörrar som skyddar liv och egen-
dom mot brand, ljud och inbrott, oavsett om de är         
tillverkade av stål eller trä.
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Vi projekterar och ritar in, Installerar genom 
partners och sköter service och eftermarknad

50 års samlad erfarenhet och mer än 
15 000 enskilda  installationer för privata, 
offentliga och industriella miljöer

Möjlighet att förlänga garantin i upp till 25 år

CENVA bygger små och stora centraldamm-
sugarsystem med fokus på energi effekitivtet 
och totalekonomi för hotell, kontor, skolor, 
vård- och äldreboenden, studentboenden, 
radhus och gruppboen  de, flerbostadshus, 
lantbruk och industri.

Läs mer på cenva.se

På Daloc i Töreboda har man valt att byta ut sina gamla 
1-fas maskiner till moderna 3-fas maskiner.   
Här är  Cenva BASIC installerad.    
        
Cenva BASIC, 3kW, är en enkel och användarvänlig ma-
skin. Svårslagen kostnadsmässigt jämfört med   
övriga 1-fas eller 3-fas maskiner på svenska marknaden. 

Här sitter en IE3 godkänd 3-fas motor med 15% lägre 
energiförbrukning. 
Men de smarta Longopack påsarna ser man lätt när det är 
dags att tömma skräpet och dra ner en ny påse. 
Det koniska filtret rensas smidigt och enkelt med en  
manuell rensspak. 

Enheten är perfekt för mindre system med 1-2 stycken 
samtidiga användare. 
Lämpar sig väl för exempelvis förskolor, gruppboenden, 
kontor, mindre hotell m.m. 

Med en drifttid på 20 000 - 30 000 timmar är Cenva Basic 
en av det mest kostnadseffektiva enheterna i Europa!

Funktioner
Vikt:    76kg
Mått (BxLxH):  50x40x160cm     
Ljudnivå:   69dB (utan extern ljuddämpare)  
Spänning:   230V eller 400V 3-fas (0 behövs)
Säkring:   16A eller 10A     
Motoreffekt:   3kW, IE3 klassad 3-fas motor   
Maximalt luftflöde:  360m3/h      
Maximalt undertryck: 2700mmvp


