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Fullständig  version  
  
  
Torrdammsugare  Monovac  Comfort  och  Monovac  Touch’n’Clean  
  

Tekniksprång  för  torrdammsugarna  
  
Högsta  sugprestanda,  tystare  och  ett  stort  steg  framåt  för  ergonomin:  Dessa  tre  faktorer  
utgör  den  senaste  utvecklingen  för  Monovac  torrdammsugare  från  Wetrok.  Ett  innovativt  
grepp  är  det  beröringskänsliga  handtaget  Touch’n’Clean.  
  
Den  tekniska  utvecklingen  gör  att  det  händer  saker  bland  torrdammsugarna.  Wetrok  är  drivande  för  
innovationer  inom  detta  rengöringssegment.  Med  nya  idéer  som  grundar  sig  på  användarnas  
behov  har  man  vidareutvecklat  den  uppskattade  Monovac-serien  och  visar  med  modellerna  
Monovac  Comfort  och  Monovac  Touch’n’Clean  hur  framtidens  torrdammsugare  ser  ut.    
  
”Defined  Air  Pressure”  för  mer  sugkraft  och  mindre  oväsen  
Denna  effektiva  duo  övertygar  genom  flera  innovationer  som  tydligt  ökar  både  
rengöringseffektiviteten  och  användarvänligheten.  Särskilt  fokus  riktade  Wetrok  på  hur  
luftströmmarna  leds,  då  dessa  påtagligt  påverkar  både  sugkraft  och  ljudutveckling.  Den  optimala  
lösningen  hittades  med  ”Defined  Air  Pressure”  (DAP).  Denna  teknik  grundar  sig  på  fysikaliska  
undersökningar  och  ger  en  hög  sugeffektivitet  och  en  betydligt  lägre  ljudnivå  genom  att  
luftströmmarna  och  lufttrycket  kan  styras.  Den  utmärkta  ljuddämpningen  och  drift  i  Eco-Silent-läge  
sänker  ljudnivån  ytterligare.  Därmed  kvalificerar  sig  Monovac  torrdammsugare  även  för  
användning  i  ljudkänsliga  områden  som  på  sjukhus  och  äldreboenden.  
  
Dammtätt,  luftgenomsläppligt  filter  i  storformat  
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Dammet  stoppas  i  Wetroks  torrdammsugare  med  ett  3  200  cm   stort  förfilter  (klass  M)  som  
fungerar  som  en  effektiv  dammbarriär  men  som  inte  hindrar  luften  från  att  strömma  igenom.  Motorn  
nås  aldrig  av  dammutsläpp,  vilket  gör  att  maskinens  funktionsduglighet  och  livslängd  ökar  betydligt.  
Torrdammsugarna  kan  utan  problem  utrustas  med  ett  HEPA-filter  som  förhindrar  att  damm,  pollen  
och  bakterier  släpps  ut  –  ett  viktigt  tillval  för  rengöring  i  hygienkänsliga  områden.  
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Upp  till  30  %  mindre  energi  tack  vare  ergonomisk  Touch’n’Clean-funktion  
En  milstolpe  för  den  tekniska  utvecklingen  av  Monovac  torrdammsugare  är  start-stopp-automatiken  
hos  versionen  Monovac  Touch’n’Clean.  Touch’n’Clean-funktionen  är  integrerad  i  handtaget  och  
bidrar  till  en  ergonomisk  manövrering.  Dessutom  bidrar  den  till  att  öka  energieffektiviteten:  Vid  
beröring  av  handtaget  startar  torrdammsugarens  motor.  När  lokalvårdaren  släpper  handtaget  
stannar  motorn  automatiskt.  Det  innebär  att  dammsugare  som  står  stilla  på  tomgång  numera  hör  
till  historien.  Erfarenheten  har  visat  att  energiförbrukningen  har  minskat  med  upp  till  30  procent  
med  Touch’n’Clean-funktionen,  eftersom  dammsugaren  bara  är  igång  när  den  används.  
  
Nya  Monovac  Touch’n’Clean  är  just  nu  den  effektivaste  torrdammsugaren  på  marknaden  som  
redan  idag  uppfyller  kraven  i  ekodesignförordningen  666/2013  från  och  med  september  2017.  
  
Robusta  material  och  mervärde  genom  praktisk  användbarhet  
Framtidssäkringen  i  den  nya  generationen  Monovac  torrdammsugare  visar  sig  dels  genom  ett  
innovativt  tekniskt  koncept  och  dels  genom  den  robusta  konstruktionen  och  den  höga  operativa  
beredskapen.  Utrustningen  är  med  sin  tjockväggiga  plastkåpa  byggd  för  krävande  användning  och  
lång  livslängd.  Tack  vare  en  12  meter  lång  kabel  och  en  2,5  meter  lång  slang  får  operatören  en  
lång  räckvidd.  Dammsugarpåsen  kan  snabbt  och  enkelt  bytas  ut.  En  LED-lampa  visar  när  påsen  är  
full.  Alla  detaljer  hos  Monovac  torrdammsugare  är  tänkta  att  öka  rengöringseffektiviteten  och  
förenkla  hanteringen.  
  
  ((3896  Zeichen  inkl.  Leerschläge))  
  
((Förklaring))  
Monovac  Comfort  och  Monovac  Touch’n’Clean:  Den  nya  generationen  torrdammsugare  från  
Wetrok  har  utrustats  med  många  tekniska  innovationer.  
Kloten,  april  2016  
  
Förkortad  version  
  
Torrdammsugare  Monovac  Comfort  och  Monovac  Touch’n’Clean  
  

Tekniksprång  för  torrdammsugarna  
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Wetrok  har  vidareutvecklat  den  uppskattade  Monovac-serien  och  visar  med  modellerna  Monovac  
Comfort  och  Monovac  Touch’n’Clean  hur  framtidens  torrdammsugare  ser  ut.  En  milstolpe  för  den  
tekniska  utvecklingen  är  den  ergonomiska  start-stopp-automatiken  Touch’n’Clean:  Vid  beröring  av  
handtaget  startar  torrdammsugarens  motor.  När  lokalvårdaren  släpper  handtaget  stannar  motorn  
automatiskt.  Med  Touch’n’Clean-funktionen  har  energiförbrukningen  minskat  med  upp  till  30  
procent,  eftersom  dammsugaren  bara  är  igång  när  den  används.  Ytterligare  en  innovation  är  
”Defined  Air  Pressure”-tekniken  (DAP)  som  styr  luftströmmen  och  lufttrycket.  DAP  ökar  
sugeffektiviteten  och  sänker  ljudnivån.  Dammet  stoppas  i  Wetroks  torrdammsugare  med  ett  3  200  
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cm   stort  förfilter  (klass  M)  som  fungerar  som  en  effektiv  dammbarriär  men  som  inte  hindrar  luften  
från  att  strömma  igenom.  Torrdammsugarna  kan  utan  problem  utrustas  med  ett  HEPA-filter  som  
förhindrar  att  damm,  pollen  och  bakterier  släpps  ut.  Monovac  torrdammsugare  är  med  sin  
tjockväggiga  plastkåpa  byggd  för  krävande  användning  och  lång  livslängd.  Alla  detaljer  är  tänkta  
att  öka  rengöringseffektiviteten  och  förenkla  hanteringen.  
  
((1413  Zeichen  inkl.  Leerschläge))  
  
  
((Förklaring))  
Monovac  Comfort  och  Monovac  Touch’n’Clean:  Den  nya  generationen  torrdammsugare  från  
Wetrok  har  utrustats  med  många  tekniska  innovationer.  
  
  
Kontaktperson  för  ytterligare  information:  
  
Manuela  Glanzmann,  kommunikationsansvarig  
Manuela.glanzmann@wetrok.ch
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