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Puzer – Evinizi temiz tutar ve 
kapalı alan hava kalitesini artırır

Puzer Merkezi Süpürge Sistemi 
- %100 Finlandiya Ürünü

Çoğu insan zamanlarının %90’ını kapalı alanlarda geçirmektedir. Bu yüzden kapalı alan hava kalitesinin yaşam konforunun üzerinde 

uyku kalitemizi bile etkileyecek düzeyde oldukça yüksek bir etkisi vardır. Yapılan araştırmalar en iyi elektrik süpürgelerinin bile 

soluduğumuz havayı uygun bir işlemden geçirme kapasitesinden yoksun olduğunu göstermektedir. Standart elektrik süpürgeleri 

vakumladığı kirin ve tozun büyük kısmını bir süre sonra ortama tekrar geri verirler. Merkezi Süpürge ile temizlenen kir ve toz daha 

önceden alt yapısı yapılan alt yapı tesisatı ve �ltrelemeden sonra egzoz yardımı ile dışarı atılır. Solunan havaya geri karıştırmadığı 

için %100 temiz ve sağlıklı bir ortam bizlere sunar.

Puzer merkezi süpürge sistemi 3 farklı bileşenden oluşur: kurulum yapılacak evin yapısına uygun altyapı tesisatı, merkezi süpürge ana

ünitesi ve temizlik seti. Hiçbir özel alet gerekmeksizin merkezi süpürge montajını yapabilir veya yetkili bayiden anahtar teslim 

projelendirmesi isteyebilirsiniz.
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PUZER yeni ve eski evlere 
kolayca kurulabilir. 
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Vakum prizi

Temizlik Seti

Ekstra toplayıcı

Egzoz çıkışı

VacPan – Faraş



Puzer

Puzer merkezi süpürge ve modern 
yapılar birbirinden ayrılmaz. 
Puzer devrim niteliğinde bir tasarım ve teknolojiyi temsil ederek piyasada 

ki diğer elektrik süpürgelerine meydan okur. Son derece kompakt ve şık 

tasarımları ile �ltreleme teknolojisi sayesinden topladığı kiri ve tozu ana 

ünite içinde ki torbasına toplar. Ve çekim gücü sayesinde standart elektrik s

üpürgelerinden 3 kat daha fazla güç elde edersiniz. Kullanılan puzer ana 

ünitesine ve kullanım sıklığına bağlı olarak, toz torbasının ömrü 6 ile 12 ay

 arasında değişmektedir. Toz torbası kullanımı sayesinde diğer merkezi süpürge 

ana üniteleri aksine Puzer temizlik odası, çamaşır odası ve ardiye gibi yaşam 

alanlarına kolay monte edilebilir. Yenilikçi teknolojisi sayesinde bakım ve

 temizlik gerektirmez ve toz torbası tam dolana kadar dengeli bir güç sunar. 

Toz torbalı merkezi süpürge sistemlerinin kullanım maliyetleri geleneksel 

�ltreli merkezi süpürge sistemlerinin kullanım maliyetlerinden farklı değildir. 

Her iyi ev için 
Puzer 

vazgeçilmezdir.



Puzer Aino

Puzer Aino yenilikçi tasarımı ve teknolojiyi temsil eder. Aino 
en güçlü Puzer modelidir. Aino’nun çekim gücü büyük 
evleri temizlemeye yetecek kadar etkili olmak ile beraber 
kullanım kolaylığını artıracak birçok özelliğe sahiptir. Hem 
yeni evlere hem de eski evlere kolayca kurulumu yapılabilir. 
15 litrelik toz torbası 10 ile 14 ay arasında temizlik için 
yeterlidir.  Puzer Aino ayrıca 4 kademeli ayarlanabilir güç 
kontrollü temizlik kiti ile uyumludur.

 Özellikler

Motor Gücü 1550 W

Maksimum Emiş Gücü 680 Air Watt

Hava Akışı 189 m³ / h

Hava Basıncı 33 kPa

Gürültü Seviyesi 60 dB(A)

Koruma derecelendirmesi IPX 0

Ana Ünite alev geciktirici özelliğie sahip PC/ABS plastikten yapılmıştır.

Yükseklik / genişlik / derinlik 55/45/35 cm

Toz torbası 15 litre, yaklaşık 10 ila 14 ay için geçerlidir

Üzerinde dahili prizi vardır

LCD ekran sayesinde toz torbası değişimi uyarısı verir.



Puzer Eeva

Puzer Eeva ufak fakat etkili bir merkezi süpürge 
sistemidir. Şık ve kompakt tasarımlı Eeva, hem küçük 
hem de orta ölçekli evler için mükemmel bir seçimdir. 
Eeva üretildiği tarihte Dünya’nın toz torbası kullanmak 
için dizayn edilmiş ilk merkezi süpürgesiydi. Toz 
torbasından geçen hava akımı, toplanan kir ve tozları 
kompakt hale getirir. 8 litrelik toz torbası yaklaşık 
8 ile 12 ay arası vakumlama için yeterlidir.

Özellikler:

Motor Gücü 1200 W

Emiş Gücü 550 Air Watt

Hava Akışı 165 m³/h

Hava Basıncı 28 kPa

Noise level 60 dB (A)

Koruma derecelendirmesi IPX 0

Ana Ünite alev geciktirici özelliğie sahip PC/ABS plastikten yapılmıştır.

Yükseklik / genişlik / derinlik 33/46/22 cm

Toz torbası 8 litre, yaklaşık 8 ile 12 ay için geçerlidir

Kiler, ardiye odası gibi yaşam alanlarına montajı yapılabilir.



Puzer Oiva

OİVA Puzer ailesinin geleneksel ve verimli 
üyesidir. 20 litrelik çöp haznesine sahip Oiva 
geleneksel merkezi süpürge cihazlarına 
istinaden daha kolay montaj ve kullanım 
kolaylığı sağlar. Değiştirilebilir güçlü �ltresi 
sayesinde motorun uzun ömürlü olmasını 
imkan verir. 

Özellikler:

Motor Gücü 1400 W

Emiş Gücü 565 Air Watt

Hava Akışı 187 m³/h

Hava Basıncı 30 kPa

Noise level 66 dB (A)

Koruma derecelendirmesi IP 34

Yükseklik / genişlik / derinlik 60/37,5/40 cm

Çöp kovası kapasitesi 20 litre

Üzerinde dahili prizi vardır



Puzer Easy özellikle apartman daireleri, egzoz 
çıkışı yapılamayacak evler ve renevasyonda ki 
daireler için tasarlanmıştır. Egzoz çıkışı ile 
atılması gereken hava yıkanabilir anti alerjik 
HEPA 12 �ltresinden geçirilir. HEPA 12 �ltre 
0.15 microna kadar olan zararlı partiküllerin 
%99’unu elime ederek temizlenmiş havayı 
makinenin olduğu ortama karıştırır. Bu sayede 
ayrıca bir egzoz çıkış yapmaya gerek 
kalmamaktadır. Dahili prizi ile ufak dairelerde 
boru hattı altyapısına ihtiyaç duymadan da 
Easy sistem kurulumu gerçekleştirilebilir.

Puzer Easy

Özellikler:

Motor Gücü 1200 W

Emiş Gücü 550 Air Watt

Hava Akışı 165 m³/h

Hava Basıncı 28 kPa

Noise level 64 dB (A)

Koruma derecelendirmesi IPX0

Yükseklik / genişlik / derinlik 33/46/22 cm

Toz torbası 8 litre, yaklaşık 6 ile 8 ay için geçerlidir

HEPA 12 antialerjik güçlü �ltre

Üzerinde dahili prizi vardır



Puzer cleaning kits

Puzer tarafından hazırlanan temizleme kitleri 
ergonomik bir tasarıma sahiptir ve yıllarca 
eskimeyecek şekilde tasarlanmıştır. 
Kumandalı veya kumandasız setlerin 
yanında Puzer Aino için 4 kademeli
 çekim gücü ayarlanabilir temizlik kiti 
mevcuttur. 

1.  Kumandalı temizlik seti 8mt, 10mt ve 12mt’lik hortumlarla temin edilebilir. 

Temiz seti içerisinde kumandalı hortum, teleskobik boru, çıplak zemin ve halı 

için kombi fırça, ince uçlu fırça ve çok amaçlı kombi fırça bulunmaktadır. 

2.  Kumandasız temizlik seti 12mt’lik hortum ile temin edilebilir. Temiz seti 

içerisinde teleskobik boru, çıplak zemin ve halı için kombi fırça, ince uçlu fırça 

ve çok amaçlı kombi fırça bulunmaktadır. Hortum istenildiği takdirde kısaltılabilir.

3.  Güç ayarlı temizilk seti 10mt ve 12mt’lik hortumlarla temin edilebilmektedir.

Temiz seti içerisinde güç ayarlı hortum, teleskobik boru, çıplak zemin ve halı için 

kombi fırça, ince uçlu fırça ve çok amaçlı kombi fırça bulunmaktadır. Bu set 

sadece Aino Ana Ünitesi ile kullanılabilir.



Puzer ile 
temiz hava



Puzer aksesuarlar

Puzer aksesuarları yardımı ile evinizi çabuk ve 
kolayca temizleyebileceksiniz. Bu ürünler ayrıca 
merkezi vakum sisteminizin kullanım ömrünü uzatacaktır. 

Hortum makarası sayesinde hortumunuzu 
rahatça ve kolayca saklayabilirsiniz. 
12mt’lik hortum dahil tüm hortumlarla 
uyumludur. Hortum düzgünce sarıldığı 
için kullanım ömrü daha uzun soluklu olur. 
Çap 480mm, derinlik 280mm.

Esnek mutfak hortumu, 1,5 mt uzunluğunda 
ki çok esnek bu hortum 5 mt’ye kadar 
uzayabilmekte ve günlük mutfak, antre ve hol 
gibi kısa kullanımlık temizlikler için idealdir.

Özel halı fırçası sayesinde halılarınızı
 derinlemesine temizleyin.

Parke ve yer fırçası

Dustpan – Faraş, mutfak ve hol kullanımı için 
idealdir. Dolap altına kolayca yerleştirilen 
Dustpan önüne süpürdüğünüz kiri ve döküntüyü 
otomatik olarak vakumlar.

Seperator sayesinde küller, çimento tozu 
veya nemli malzemeler gibi ince 
malzemelerin vakumlanması için 
tasarlanmıştır. Dayanıklı, yıkanabilir 
kumaş �ltreli. (Katalogdan alınacak)





TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ 
SRS TEKNOLOJİ

 

19 Mayıs Mahallesi  Atatürk Caddesi  Eriş Sitesi No : 66/6  
Kadıköy(Kozyatağı)- İstanbul / TÜRKİYE 

T :  0 216 414 66 22 pbx M : srs@srsteknoloji.com.tr

 

CENTRAL VACUUM SYSTEM




