
Filtr TurboSwing to rewolucja w wentylacji kuchni

TurboSwing to unikalna konstrukcja nowego typu filtra stosowanego w okapach kuchennych Jeven.                 
Opatentowana konstrukcja filtra cechuje się niezwykle wysoką skutecznością oddzielania tłuszczu   
z wywiewanego powietrza. 
Okap kuchenny z filtrem TurboSwing idealnie nadaje się do energooszczędnych instalacji wentylacji,   
które wykorzystują wymienniki do odzysku ciepła oraz instalacji ze zmiennymi ilościami wywiewanego  
powietrza (VAV). Skuteczność filtracji TurboSwing pozostaje na wysokim poziomie bez względu na zmiany  
ilości powietrza przepływającego przez filtr.
Wysoka skuteczność filtracji TurboSwing oparta jest na szybkoobrotowej perforowanej płycie, która oddziela 
nawet bardzo małe cząsteczki tłuszczu i odrzuca je na zewnętrzne ścianki obudowy filtra. Płynny tłuszcz 
spływa po ściankach obudowy do tacy ociekowej filtra, która wyposażona jest w zawór spustowy.
Rozwiązanie TurboSwing to nie tylko bardzo wysoka skuteczność odseparowywania tłuszczu z wywiewanego 
powietrza, ale również łatwość utrzymania wysokiej higieny oraz prostota konserwacji. Personel kuchenny 
może zapomnieć o żmudnym cotygodniowym czyszczeniu filtrów tłuszczowych okapu kuchennego,   
a całkowicie skoncentrować się na procesie gotowania.

Unikalne rozwiązanie TurboSwing to niezwykle efektywny 
system filtracji tłuszczu w okapie kuchennym

Obrotowa perforowana płyta filtra 
TurboSwing pokryta jest warstwą odporną 
na tłuszcz i inne zabrudzenia.

Unikalna konstrukcja filtra TurboSwing 
dostępna jest we wszystkich typach 
okapów tłuszczowych Jeven.

Zawór spustowy tłuszczu 
z tacy ociekowej filtra 
TurboSwing.



Szybka i prosta obsługa 
Serwis filtra TurboSwing zainstalowanego w okapie Jeven   
jest bardzo prosty. Opróżnienie tacy ociekowej filtra z płynnego   
tłuszczu jest szybkie i łatwe poprzez zawór spustowy.    
Filtr TurboSwing wymaga mycia i serwisowania conajmniej  
dwa razy w roku.

Łatwe czyszczenie
Czyszczenie brudnych części filtra w trakcie serwisu  
jest również bardzo łatwe. Tacę ociekową    
oraz obrotową płytę filtra TurboSwing wystarczy    
zdemontować odkręcając śruby i umyć w zmywarce.
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