
SYSTEMY SSĄCE 

• ZBIORNIK SEPARACYJNY 

Każdy zbiornik może pomieścić 3,5 l cieczy co pozwala na 

jednostajną i długą pracę bez konieczności wyłączania ssaka.           

W przypadku systemu BRAVO 3 możemy zastosować 2 połączone 

zbiorniki. 

 

Zrzut zassanej cieczy następuje samoczynnie w sposób grawitacyjny 

po zatrzymaniu pompy.  

 

Zbiornik separacyjny może współpracować z każdą pompą ssącą 



SYSTEMY SSĄCE 
ZBIORNIK SEPARACYJNY 

• Najczęściej znajduje 
zastosowanie jako 
zabezpieczenie pompy 
suchej np. przy współpracy z 
Mini separatorem Cattani. 

• Podłączenia: od strony unitu  
złączem DURR 32 mm, od 
strony pompy ssącej na rurę 
kanalizacyjną 32 mm. Zrzut 
do kanalizacji 40 mm 

• W zestawie zawieszenie na 
ścianę 

• Zbiornik może pomieścić 
jednorazowo 3,5 l cieczy. 
Zrzut następuje 
samoczynnie po zaniku 
podciśnienia. 



BRAVO VAC 2 

• STEROWNIK POMPY SUCHEJ 

 Został zaprojektowany do obsługi 
sytemu ssącego  w gabinecie 1 lub 2 
stanowiskowym.  

Podpięcie pompy odbywa się za 
pomocą klasycznej wtyczki 230 V. 
Aktywacja ssania następuje po 
podaniu sygnału zwarcia. Diody na 
obudowie wyświetlają stan aktywacji 
oraz zrzutu nadmiaru cieczy. Dzięki 
umieszczonym w obudowie 
magnesom i stalowej płytce  montaż i 
demontaż sterownika jest bardzo 
prosty.  

Współpracuje z żółtym zbiornikiem 
separacyjnym wyposażonym w 
magnetyczny czujnik poziomu cieczy. 



BRAVO VAC 2 
• Zbiornik separacyjny wyposażony 

w pływak magnetyczny. Po 
osiągnięciu wysokiego stanu 
cieczy ( 3,5 l) podaje sygnał do 
sterownika, który zatrzymuje 
pompę( sygnalizacja czerwoną 
kontrolką LED). Następuje 
samoczynny zrzut cieczy ze 
zbiornika. Zbiornik podłączony jest 
do sterownika za pomocą szybko 
złączki co ułatwia instalację. 

• Podłączenia: od strony unitu  
złączem DURR 32 mm, od strony 
pompy ssącej na rurę 
kanalizacyjną 32 mm. Zrzut do 
kanalizacji 40 mm 

 

 



BRAVO VAC 3 

• System ssący przeznaczony do 

obsługi 3 stanowisk stomatologicznych 

Zbudowany na kompaktowej obudowie w 

wersji pionowej.  

Sterownik pompy ssącej, zbiornik 

separacyjny z automatycznym 

opłukiwaniem, pompa ssąca. 

 

Podłączenia: od strony unitu  złączem 

DURR 32 mm, od strony pompy ssącej na 

rurę kanalizacyjną 32 mm. Zrzut do 

kanalizacji 40 mm. 

 

Pompa ssąca moc 0,75 kW  

podciśnienie – 180 mbar 

 

 



BRAVO VAC 3 

• System ssący przeznaczony 

do obsługi 3 stanowisk 

stomatologicznych 

Zbudowany na kompaktowej 

obudowie w wersji poziomej.  

Sterownik pompy ssącej, zbiornik 

separacyjny z automatycznym 

opłukiwaniem, pompa ssąca 

 

Podłączenia: od strony unitu  

złączem DURR 32 mm, od strony 

pompy ssącej na rurę 

kanalizacyjną 32 mm. Zrzut do 

kanalizacji 40 mm. 

 

 
Pompa ssąca moc 0,75  kW podciśnienie – 180 mbar 



BRAVO VAC 3 

• Wersja naścienna przygotowana dla  

3-4 stanowisk stomatologicznych. 

System jest zbudowany z dwóch 

zbiorników separujących co znacznie 

wydłuża ciągły czas pracy pompy. 

Czujniki poziomu cieczy znajdują się 

w żółtym zbiorniku.  

• Wbudowany układ automatycznego 

opłukiwania/czyszczenia zbiorników. 

• Montaż na ścianie 

 

Podłączenia: od strony unitu  złączem 

DURR 32 mm, od strony pompy ssącej 

na rurę kanalizacyjną 32 mm. Zrzut do 

kanalizacji 40 mm. 

 

 

 



BRAVO 3 
STEROWNIK 

• Elektroniczny sterownik pompy ssącej 

dla ssaka BRAVO 3 posiada  3 diodowe 

wskaźniki poziomu cieczy w zbiorniku. 

• Wbudowana dioda sygnalizująca sygnał 

startu ( zwarcie z unitu) 

• Możliwość uruchomienia pompy ssącej 

przyciskiem, z pominięciem unitu 

stomatologicznego. 

• Automatyczne opłukiwanie/ mycie 

zbiorników. 

• Wszystkie czujniki na szybko złączkach 

ułatwiają instalację urządzenia.  

• Wbudowane gniazdo elektryczne 230V 

do podpięcia pompy ssącej. 

• Możliwe sterowanie pompą  3 fazową za 

pomocą stycznika. 

• Mocowanie na ścianie. 



 

 

POMPY SUCHE 
DO SYSTEMÓW BRAVO 

 
 

BRAVO  1 

Zasilanie 230 V AC 
Przepływ powietrza :  60 m3 /h  
Moc : 0,37 kW  
Zasilanie: 1 faza, 230V AC  
Nadciśnienie max: 160 mbar  
Podciśnienie max: - 110 mbar 
Poziom hałasu : <60dB 
waga : 11,85 kg 

BRAVO 3 

Przepływ powietrza :  145 m 3 /h  
Moc : 0,75 kW  
Zasilanie: 1 faza, 230V AC  
Nadciśnienie max: 220 mbar  
Podciśnienie max: - 180 mbar 
Poziom hałasu : <60dB 
waga : 16,5 kg 
 



ZBIORNIK SEPARACYJNY 

W zestawie zawieszenie na ścianę, 
 

Zawór zrzutowy 



BRAVO 2  SSAK DLA 1-2 STANOWISK 

• Separator cieczy z zawieszeniem ściennym, wyposażony w pływak 
magnetyczny i zawór zrzutowy 

• Pompa ssąca sucha wolnostojąca 0,37 kW 
• Sterownik pompy suchej 
• Gwarancja 24 miesiące 



BRAVO 3 

Kompletny zestaw ssący na stelażu w 

wersji pionowej. 

24 miesiące gwarancji 

 

Pompa ssąca : 
Przepływ powietrza :  145 m 3 /h  
Moc : 0,75 kW  
Zasilanie: 1 faza, 230V AC  
Nadciśnienie max: 220 mbar  
Podciśnienie max: - 180 mbar 
poziom hałasu : <60dB 
waga : 16,5 kg 
 
 

 



BRAVO 3 

Kompletny zestaw ssący na stelażu 

w wersji poziomej. 

24 miesiące gwarancji 

 

Pompa ssąca : 
Przepływ powietrza :  145 m 3 /h  
Moc : 0,75 kW  
Zasilanie: 1 faza, 230V AC  
Nadciśnienie max: 220 mbar  
Podciśnienie max: - 180 mbar 
poziom hałasu : <60dB 
waga : 16,5 kg 
 
 



BRAVO 3 

Ssak BRAVO 3 składa się z podwójnego zbiornika separacyjnego w wersji 

naściennej. 

Pompy ssącej 0,75 kW  

Sterownika pompy ssącej z automatycznym opłukiwaniem zbiorników 

24 miesiące gwarancji 



OSPRZĘT i CZĘŚCI ZAMIENNE 
DO SYSTEMÓW BRAVO  

Sterownik pompy do BRAVO 3 

Magnetyczny czujnik  poziomu cieczy BRAVO 1 

Sterownik pompy do BRAVO 1 

Zawór zrzutowy do wszystkich 

modeli BRAVO 

Czujnik poziomu cieczy do BRAVO 3 
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