Špičková třída sacích zařízení
DÜRR VS SACÍ SYSTÉMY PRO ORDINACE

Kombinované sací jednotky VS

VS 300 S

VSA 300 S

VS 600

VS 900

Odsávání sprejové mlhy s choroboplodnými zárodky
HYGIENICKÝ A ERGONOMICKÝ PŘÍSTUP K PREPARACI

Vysoce kvalitní zubní ošetření
Bezvadné a estetické prostředí je před-

pokladem pro stomatologii zaměřenou
na kvalitu. O dobrou viditelnost jakož i
suché a čisté poměry se postará spolupůsobení různých odsávacích kanyl.
Díky silnému a bezporuchovému výkonu jsou vytvořeny podmínky pro rychlou a precizní realizaci nutných terapeutických opatření. Proto má sací systém
v ordinaci velký význam. Sací systém
poskytuje předpoklady pro uvolněnou
a ergonomickou práci nerušenou stálým polykacím reflexem pacientů. A s
odsáváním sprejové mlhy značně přispívá k hygieně ordinace a ochraně
proti infekci. Systém musí i navzdory
permanentnímu zatížení odpadní
vodou, krví, slinami, dentinem jakož i
nezrůznějšími materiály pro výplň zubů
(např. kompozita, keramika, amalgám,
ušlechtilé kovy) podávat vždy plný sací
výkon. Nasazení tedy klade na sací
systém vysoké požadavky.

Nehlučné odsávání Dürr Univerzální kanylou III

Bez odsávání vytvoří chladicí sprej moderních rychloběžných nástrojů
infikovaný aerosolový oblak, který se rozprostře po celé ordinaci.
Aktuální studie potvrzují, že množství aerosolu, který personál ordinace
během 15 min. vdechne, může činit až 0,12 μl. Zejména po scalingu se
aerosolový oblak udrží až 30 min., čímž vzniká značné nebezpečí infekce
i pro následné pacienty.

DÜRR VS SACÍ SYSTÉMY
Dürr Dental – přední světový
výrobce sacích systémů pro ordinace
Rozhodnutím pořídit si sací zařízení

firmy Dürr Dental jste na správné cestě.
Dürr VS sací systémy poskytují mimořádně široký program kombinovaných
sacích jednotek a příslušenství, aby
uspokojily individuální potřebu každé
ordinace. Plánovači a odborní poradci
dentálního depa vypracují perfektní
řešení pro Vaši ordinaci.

Dürr VS sací systémy – jednodušší
je inteligentnější
Komplexní sací systém z komponentů

sací zařízení a separační automatika
sdružuje Dürr Dental do kombinované
sací jednotky – na jednom hnacím hřídeli: jako VS jednotku s V = generátorem vakua (sací zařízení) a S = separační automatikou. Odloučení amalgámu můžete integrovat VSA jednotkou
nebo přídavným odlučovačem amalgámu. Tato přední technologie sníží
tedy nejen náklady na instalaci, nýbrž
i počet přístrojů.

Špičkový výkon v oblasti odsávání se
sloučí s hospodárností, robustností a
dlouhou životností, jakož i se snížením
nákladů na údržbu. Ekologický efekt se
projevuje ve vysokém stupni separace
amalgámu a upuštění od výplachu zařízení vzácnou pitnou vodou. Pod čarou
se tedy investice do nového Dürr sacího
systému vyplatí nejen při každodenním
ošetřování, nýbrž dlouhodobým účinkem modernizace ordinace.

Sací modul Dürr Comfort v modulové konstrukci, zde s Dürr Univerzální kanylou III a
odsliňovačem.

Pro každou ordinaci účelné řešení
SACÍ JEDNOTKY PRO JEDNOHO AŽ TŘI OŠETŘUJÍCÍ

VS 900
ošetřovací
pracoviště
ordinace

max. počet
ošetřujících
současně

možnost
řešení
ordinace

1–2

1

VS 300 S

2–3

2

VS 600

3–5

3

VS 900
Dürr sací jednotky pro jedno pracoviště VS 300 S a VSA 300 S

DÜRR VS SACÍ SYSTÉMY
Pod tlakem zvláště výkonné
Každodenní tlak k dosažení úspěchu

vyžauje síly, na které se můžete spolehnout. To platí pro malé stejně tak
jako pro velké zubní ordinace. Dürr
VS sací systém proto neustále generuje
podtlak, který je potřebný pro bezporuchové a hygienicky bezvadné ošetření.
Se sacím výkonem o zhruba 300 litrů/
minutu1 je u jednotlivých pracovišť
všechno jasné. Robustní technologie
zaručuje spolehlivost.
Perfektní volba pro každou
ordinaci
Program Dürr VS kombinovaných sacích

jednotek pro ordinace vyhovuje potřebám od jednoho až do pěti pracovišť
při práci až tří ošetřujících současně.
Kapacitu jednotlivých jednotek je možno snadno odvodit z faktoru 300: takto
splní například VS 600 aktuálně potřebný výkon dvou ošetřujících, kteří pracují
souběžně. Důležitým kritériem pro rozhodnutí je však také schopnost instalace
obstát i v budoucnu, dojde-li k rozšíření
ordinace nebo zvýšení potřebného

výkonu. V tom ohledu může být v jednotlivém případě následující vyšší VS
sací jednotka idealním řešením.
Ekonomické a ekologické
Při centrální instalaci VS sací jednotky

v ordinaci s více místnostmi se použije
pouze jeden odlučovač amalgámu,
zapojený za sací jednotkou. Odlučovač
amalgámu Dürr CA 4 zde přesvědčí
svou účinností odlučování 98,9 %, přičemž se osvědčí jako vysloveně robustní a odolný: například vůči většímu
množství zpěněné krve. Ekonomickým a
ekologickým příspěvkem je též Dürr VS
900. V porovnání s tradičním vodokružným čerpadlem může tato ušetřit
výdaje za vodu v hodnotě více než
1.500 Euro ročně. A pro životní prostředí to znamená úsporu spotřeby
čerstvé vody o více než 400 kubiků.

Dürr VS sací systémy ohniskem zájmu
vysoce kvalitní a robustní hnací motory
spolehlivá funkce v nepřetržitém

provozu
oběžná kola z hliníku s povlakem
(VS 900) nebo umělé hmoty extémně
odolné proti korozi (VS(A) 300 S,
VS 600)
vysoký sací výkon během několika
vteřin
flexibilní možnosti instalace
společný pohon pro separaci a
generování vakua a tím vysoká
hospodárnost a provozní spolehlivost
při minimální potřebě místa
vysoká odolnost vůči pěnivosti díky
inovativní 2-stupňové separaci

1 Tato hodnota se již po řadu let osvědčila v praxi.
Dürr sací zařízení jsou podle ISO 10637
klasifikovány jako „High Volume Suction System“.

Úspora výdajů za vodu
€ 1.440,–
€ 1.200,–

€ 1.680,–
výdaje za vodu
ročně

výdaje za vodu
ročně

Dürr Centrální sací jednotky VS 600 a VS 900
5 hodinová
provozní doba
každý den

6 hodinová
provozní doba
každý den

7 hodinová
provozní doba
každý den

Tradiční vodokružné čerpadlo:
výdaje v € za vodné a stočné

výdaje za vodu
ročně

Ve srovnání s tradičními vodokružnými čerpadly se může Dürr VS 900
rychle amortizovat (číselné hodnoty se zakládají na ceně vody € 4,–/
m3 a průtoku 4 l/min.).

Malé, ale chytré
KOMBINOVANÉ SACÍ JEDNOTKY PRO JEDNO PRACOVIŠTĚ

VSA 300 S/VS 300 S

Se sacím výkonem cca 300 l/min.
je VS/VSA 300 S dimenzována
jako sací zařízení pro jedno
pracoviště.

VS 300 S můžete jednoduše instalovat ve
sklepě, vedlejší místnosti a nebo přímo v
ordinaci.

Dürr VSA 300 S – první sací
jednotka, která nejen separuje, nýbrž i odlučuje amalgám.

Dürr Dental doporučuje firmy
zabezpečující likvidaci odpadu,
které převezmou plné sběrné
nádoby amalgámu.

DÜRR VS SACÍ SYSTÉMY
Omezení na podstatné
Sací jednotky pro jedno pracoviště

jako VS/VSA 300 S představují nejflexibilnější varianty Dürr kombinovaných
sacích jednotek, neboť značně sníží
dobu plánování a náklady na instalaci.
Tím se stanou ideálními doplňujícími investicemi pro přídavnou ordinaci, pracoviště preventivní stomatologie nebo
chirurgie a ortodoncie.
VS 300 S reprezentuje nejmodernější
Dürr odsávací technologii: na robustním
hnacím hřídeli jak generování vakua,
tak i současná separace směsi sekretu
a pevných látek. Technologie známá
jako „Two-in-one“, tedy dvě funkce v
jednom zařízení. A bude-li zákonným
ustanovení požadováno odloučení amalgámu, pak ji můžete později doplnit
např. separátorem amalgámu Dürr
CA 1. Pokud jsou zákonná ustanovení
již v platnosti, je alternativním řešením
VSA 300 S. Tato totiž zvládne jako
„Three-in-one“, tedy tři funkce v jednom
zařízení, všechno najednou: sací zařízení VS, které přináší odlučovač amalgámu s sebou, nebo právě ten odlučovač amalgámu, který ordinaci dopomůže k novému VS sacímu systému –
pouze otázka náhledu.

VS 300 S – zavedení inovativní
techniky
Pomocí vzdušného víru a separační tur-

bíny oddělí VS 300 S spolehlivě tekuté
a pevné částice od nasávaného vzduchu. Díky dvoustupňové separaci se
trvale zlepší slučitelnost pěn. Integrované odpadní čerpadlo kapalinu nepřetržitě odvádí. Dokonce i velké množství
kapaliny zvládne VS 300 S bez problémů. Vysoká hospodárnost a provozní spolehlivost jsou výsledkem společného pohonu, který se přitom spokojí
s nevelkým prostorem, čímž VS 300 S
vystačí minimální rozměry.

Krátce před dosažením maximální
množství naplnění upozorní optický a
akustický signál na nutnou výměnu
sběrné nádoby.
VSA 300 S, certifikovaná zkušební
značkou Z-64.1-15, splňuje zákonné
požadavky v souladu s rámcovým
správním předpisem pro odpadní vody,
příloha 50 (stomatologické ošetření).

VSA 300 S – tři komponenty v
jedné jednotce
Jestliže shrneme všechny požadavky

kladené na sací systém, musel by sací
stroj nejen separovat směs vzduchu,
sekretu a pevných částic, nýbrž odloučit i částice amalgámu a zachytit je ve
sběrné nádobě. Ekonomicky a ekologicky ideální. To vyvolá představu o velkém systému a příslušných nákladech.
Dürr Dental svou VSA 300 S dokazuje,
že to všechno funguje v jedné jednotce
– a vyžaduje minimální prostor: nežli
odpadní čerpadlo separovanou odpadní vodu odvede, je tato vedena do odstředivky, ve které jsou odloučeny částice amalgámu. Více než 97 % amalgámu (německá standardní zkouška) je
stažena do sběrné nádoby, jejíž stav
naplnění je kontrolován automaticky.

Dürr CA 1 Separátor amalgámu
k rozšíření VS 300 (S).

Indikační modul odlučovače amalgámu
signalizuje včas nutnou výměnu nádoby.

Úsporné silné svazky
CENTRÁLNÍ SACÍ JEDNOTKY PRO ORDINACE S VÍCE MÍSTNOSTMI

VS 600

VS 900

VS 900 zabezpečí až
5 místností při práci max.
3 ošetřujících současně.

VS 600 zabezpečí až
3 místnosti při práci max.
2 ošetřujících současně.
Vhodné příslušenství vytvoří z
VS 900 a Dürr odlučovače
amalgámu takříkajíc VS(A) 900.

Z VS 600 s Dürr odlučovačem
amalgámu vznikne taktéž
VS(A) 600.

DÜRR VS SACÍ SYSTÉMY
Centrální výhody v ordinaci
Celá řada centrální otázek vyvstane,

Technika zajišťuje spojehlivost
Co v malém u VS 300 S bezvadně

jestliže se jedná o nové zřízení, modernizaci nebo převzetí ordinace. Centrální řešení se nabízí i u sacího systému:
a sice kombinovacé sací jednotky Dürr
VS 600/ 900. Dva názvy, které stručně
vyjádří výkon těchto jednotek, neboť
tyto slučují generování vakua a separaci pro dva resp. tři ošetřující se sacím
výkonem na kanyle vždy zhruba 300
litrů za minutu.

funguje, to centrální sací jednotky VS
600/900 perfektně uskuteční až u tří
ošetřujících pracujících současně. „Twoin-one“ se nazývá princip, díky němuž
mohou být bez přerušení odsávána i
velká množství kapaliny a zpěněné
krve při práci více ošetřujících. Integrovaným 2-stupňovým separačním systémem je spolehlivě zamezeno stržení
sekretu a zpěněné krve do prostoru
turbíny. Boční sací kanál generuje potřebný podtlak bez přípojky vody.
Pohon kombinovaných sacích jednotek
běží rovnoměrně, bez chvění a velmi
spolehlivě. Ochrana proti korozi důležitých funkčních prvků zajišťuje dlouhou
životnost.

Rozhodnutí jako početní příklad
Investice při rozšíření ordinace musí být

dobře promyšlena. Rozšíření profylace
a ústní hygieny vyžaduje často místnost
navíc. Na tom se musí akivně podílet
technika ordinace. Tím, že VS centrální
sací jednotky kompletní odsávání a
separaci ordinace sdružují centrálně do
jednoho stroje na jednom hnacím hřídeli, je možno docílit jednoznačné
úspory. Takto odpadají zvláště separační automaty, příslušně komplexnější
propojení při instalaci jakož i část provozních nákladů tradičních systémů.
Kromě toho odlučovač amalgámu
CA 4 zapojený za VS 600/900 z ní
vytvoří takříkajíc centrální VS(A) 600/
900.

Perfektní čištění tras vedoucích
sekret

Centrální instalace v ordinaci s více
místnostmi klade vysoké požadavky na
čištění a hygienu potrubního systému.
Dürr Dental k tomu vyvinul Dürr přílivovou vlnu. Pod pojmem „přílivová vlna“
se skrývá Dürr urychlovač proudění.
Urychlovač proudění nashromáždí
odpadní vodu plivátka tak, že je odtud
centralní sací jednotkou odsávána přívalově. Tím zabrání sací systém samočinně nebezpeční vzniku usazenin, obtěžování pachy a hygienickým problémům.

V případě potřeby je Dürr urychlovač
proudění díky vestavnému rámu v podlaze
dobře přístupný.

Pro každou ordinaci individuální řešení
PLÁNOVÁNÍ – ÚDRŽBA SYSTÉMU – PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příklady instalace VS 600/900

Zda ve sklepě či ve vedlejší místnosti na stejném podlaží s
ordinací – instalace VS 600 a 900 je bez komplikací. Směs
sekretu a pevných částic z až 3 nebo 5 místností ordinace je
odsávána VS 600 nebo 900 a centrálně separována.

Příklady instalace VS/VSA 300 S
Co se týká možností instalace, se VS/

VSA 300 S řídí podmínkami ordinace.
Instalaci můžete jednoduše provést ve
sklepě, vedlejší místnosti a nebo přímo
v ordinaci.

Ordinace 2...31)
Ordinace 2...52)

Ordinace 1

DN
50
bar

bar

min.
0,2 m
Ø 20 mm

DN 40

max. 0,8 m

DN 50

bar

DN 40

bar

1-1,5 m

1-1,5 m

1)
2)

VS 600/900 s centrálním odlučovačem amalgámu ve
vedlejší místnosti na stejném podlaží s ordinací.

Oridnace 1

bar bar

pro VS 600
pro VS 900

VS/VSA 300 S ve skříňce vedle
stomatologické soupravy.

Oridnace 2...31)
Oridnace 2...52)

bar

1)
2)

pro VS 600
pro VS 900

VS 300 S ve větrané skříňce nebo
vedlejší místnosti na stejném podlaží
s ordinací.

VS 600/900 až o max. 3 podlaží níže, např. ve sklepě.
bar

VS 600 nebo 900 s
odlučovačem amalgámu,
instalované do „hvězdice“
ve vedlejší místnosti na
stejném podlaží s ordinací –
se stejným sacím výkonem
u všech pracovišť.

bar

~1 m

min. 0,1 m
max.0,5 m

VSA 300 S o podlaží níže, např.
ve sklepě.

sací vedení
vedení separovaného vzduchu
odpadní vedení

Hygiena a údržba sacího systému
DEZINFEKCE A ČIŠTĚNÍ SACÍCH ZAŘÍZENÍ PŘÍPRAVKEM OROTOL ®

Nejen ochrana proti infekci, nýbrž
také ochrana investice
Do rozsáhlého konceptu systému patří

také myslet na to, co bude zítra. Tomu
odpovídají speciálně vyvinuté přípravky
Dürr k ošetření a údržbě stomatologických zařízení.
Sací systém musí zvládnout celou řadu
úkolů. Velké množství slin, krve nebo
materiálu pro výplně zubů zapřičiní
permanentní kontaminaci bakteriemi,
houbami a viry – skutečnost, kterou
není možno jednoduše smazat. Navíc
vyžadují usazeniny vodního kamene
ale i zabarvení prostředkem na zbarvení plaku zvýšenou nutnost čištění plivátka a sacího systému. Proto musíte
jejich dezinfekci, čištění a údržbu brát
velmi vážně.
Již mnoho let je přípravek Orotol®
synonymem pro dezinfekci a čistění
sacích zařízení. Jako práškový koncentrát Orotol® Ultra nebo tekutý Orotol®
Plus se celosvětově prosadil jako přední
značka. Není divu, neboť přípravky
Orotol® plně odpovídají požadavkům
systému a jsou s rozsáhlým spektrem
účinnosti povoleny Německou společností pro hygienu a mikrobiologii
„DGHM“! Aplikace s mimořádným čisticím účinkem, nepěnivým roztokem,
ekologickým složením a příjemnou vůní
se prostě stane každodenní rutinou.

Orotol® Yellow Power

Široký značkový program, který navíc
zahrnuje systém péče, přípravek k čištění plivátka a speciální čistič, poskytuje
ideální řešení pro každou situaci v ordinaci. Abyste mohli neustále využívat
spolehlivost hygienických podmínek a
dlouhodobu ochranu investice.

Ze systému Orotol® můžete každodenní dezinfekci
jednoduše odsávat – pěnivé prostředky, jako jsou
např. dezinfekce nástrojů nebo voda k výplachu
úst, byste však neměli odsávat nebo vylévat do
plivátka, protože by dlouhodobě mohly poškodit
sací systém.

Plný sací výkon
Maximální ochrana proti infekci
Zamezení pachů
Trvalé zachování hodnot

Pěnivé dezinfekční
prostředy nebo
nedostatečná dezinfekce?

Defektní odsávací
zařízení

Přerušení činnosti ordinace?
Dürr přípravky pro péči a
údržbu Vám pomohou se
tomu vyhnout.

Příslušenství pro optimální řešení ordinace
DÜRR PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VS SACÍ JEDNOTKY

Funkční příslušenství pro perfektní
instalaci
Firma Dürr Dental sestavila v souvis-

losti s VS kombinovanými sacími jednotkami rozsáhlý program komponent
příslušenství. Toto příslušenství usnadní
instalaci a podporuje výkonný a bezproblémový provoz Vašeho Dürr sacího systému.
High-Tech vyžadující minimální
prostor
Sloučit odsávání a stlačený vzduch do

jednoho centra energie je fascinující
myšlenkou. Technika kompletního zásobování pro ošetření je vybudována na
výšku a nezabírá tudíž drahý prostor
ordinace. Zařízení Dürr Power Tower
Silence dokazuje, že tento výkon je
možný na půl čtverečním metru plochy. Fascinaci optimálního využití prostoru najdete ve speciální příručce.

1

2

1 Nástěnná konzola
2 Podlahová konzola
3 Řídicí jednotka 24 V~ pro VS 600,
VS 900

3

4

4 Bakteriologický filtr pro odpadní
vzduch VS 300 S a VSA 300 S
5 Sací modul Dürr Comfort
6 Dürr univerzální kanyla III v 5 barvách
FreshLook

5

6

7 Filtr na vstupu sekretu pro VS 300 S
8 Dálková indikace amalgámu
9 Ventil plivátka (v mnoha
nových soupravách již zabudován)

7

8

10 Ventil volby místa 24 V=/~
11 Výplachová jednotka II, se zapojeným
přepadem
12 Urychlovač proudění

9

10

13 Tryska přídavného vzduchu pro VS(A)
300 S, VS 600, VS 900
14 Kufřík DürrConnect System a Special

Dürr Power Tower Silence – jedinečný
skříňový modulový systém s odhlučněním
pro výkonné agregáty ordinace.

11

12

13

14

DÜRR VS SACÍ SYSTÉMY

Plánování a poradenství
Společně se zařizovacím poradcem depa provedete analýzu
svých požadavků a v souladu s
nimi vypracujete optimální řešení
ordinace.

Sací modul Dürr Comfort

Dürr ventil plivátka

Řešení ordinace Dürr VS
Díky moderní konstrukci Dürr kombi-

novaných sacích jednotek je jejich instalace ve srovnání s tradičními systémy
jednodušší a flexibilní. Každá ordinace
však přesto vyžaduje individuální řešení.
Proto musíte v jednotlivých případech
podmínky precizně analyzovat, plánovat a realizovat. Rozhodující přitom
není jen potřebný výkon a počet místností a ošetřujících, nýbrž též přizpů-

sobení architektonickým, stavebním
a technickým podmínkám zařízení.
Vaši zařizovací poradci depa a servisní technici jsou firmou Dürr Dental
komplexně školeni. Tento know how
s využitím dlouholetých zkušeností v
oblasti zařizování Vám při plánování
přinese prospěch: při vyjasnění otázek
týkajících se přípojek k Vašim stomatologickým soupravám, potřebného pří-

slušenství nebo zákonných ustanovení.
V této příručce najdete výběr typických
řešení. Program je mimoto tak obšírný,
že jsou i za mimořádných podmínek
instalace realizovatelné zcela specifické varianty.

Přehled technických údajů
DÜRR KOMBINOVANÉ SACÍ JEDNOTKY

VS 300 S

VSA 300 S

VS 600

VS 600

VS 900

VS 900

7122-01

7125-01

7128-01

7128-02

7133-01

7133-02

napětí (V)

230 (1~)

230 (1~)

230 (1~)

400 (3~)

230 (1~)

400 (3~)

frekvence (Hz)

50 – 60

50

50

50 – 60

50

50

elektr. výkon

0,58 – 0,81

0,58

1,1

1 – 1,421

1,48

1,52

příkon proudu (A)

2,9 – 3,71

2,9

5,0

1,8 – 2,31

6,5

2,5

podtlak mbar (hPa)

180

180

170 (NLV)2

170 (NLV)2

170 (NLV)2

170 (NLV)2

počet ošetřujících
počet ordinací
při 60 % současně

1

1

2

2

3

3

1–2

1

3

3

5

5

max. průtok kapaliny
(l/min)

4

5

10

10

16

16

užitečný objem
sběné nádoby (cm3)

–

cca 150

–

–

–

–

interval výměny
(měsíce)

–

6–9

–

–

–

–

37 x 31 x 31

48 x 31 x 31

50 x 42 x 41

50 x 42 x 41

55 x 42 x 41

55 x 42 x 41

51 x 36 x 36

51 x 36 x 36

65 x 49 x 53

65 x 49 x 53

70 x 49 x 53

70 x 49 x 53

12,5
20

14
21,5

25
45

25
45

35
55

35
55

hlučnost3
bez skříňky [dB(A)]
se skříňkou [dB(A)]

cca 63 – 651
cca 54 – 561

cca 63
cca 54

cca 63
cca 55

cca 63 – 671
cca 55 – 591

cca 64
cca 58

cca 64
cca 58

účinnost
odlučování (%)4
zkušební značka

s CA 1: 97,9
Z 64.1-20

97,5
Z 64.1-15

s CA 4: 98,9
Z 64.1-22

s CA 4: 98,9
Z 64.1-22

s CA 4: 98,9
Z 64.1-22

s CA 4: 98,9
Z 64.1-22

rozměry bez
skříňky (V x Š x H cm)
se skříňkou
(V x Š x H cm)
hmotnost bez
skříňky (kg)
se skříňkou (kg)

P007-135-20/APP-St/1.000/01/03.09
Technické změny vyhrazeny

1 Rozsah hodnot vyplývá z frekvence sítě 50 – 60 Hz.
2 NLV = ventil přídavného vzduchu
3 Hladina zvuku je ovlivněna vlastnostmi místnosti instalace. V místnosti odrážející zvuk (např. stěny s obklady) se může projevit vyšší hladina zvuku.
4 Účinnost odlučování měřena zkušebním institutem TÜV Essen podle německé standardní zkoušky při max. průtoku kapaliny.
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