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Усі зображення, що містяться в цьому документі, є власністю
Aertecnica SpA.
Будь-яке відтворення заборонено відповідно до закону. Усі
відмітні риси (бренди, слогани, малюнки) є власністю Aertecnica
SpA, яка має виключні права на вищесказане.
Вся інформація та технічна інформація, що містяться в цій
публікації, є приблизними. Компанія залишає за собою право
вносити зміни без попереднього повідомлення.
Фотографії: marconofri.com Графічний дизайн: matildestudio.com

Патенти проведені
Патенти, пов’язані з центральними вакуумними установками
• APF system Italy no. MO2009A000293
• APF system USA Patent no. 12/066,592
• QB built-in vacuum system Italy - Europe no. MO2007A000077
Патенти, пов’язані з вакуумними розетками
• New Air vacuum socket Patent no.1267007
• Air socket frame for vacuum socket Patent no.1267008
Дані сертифікати і патенти підтверджують якість продукції Aertecnica

Сертифікати і патенти компанії
Aertecnica is certified to UNI EN
ISO 9001 Quality Management
and UNI EN ISO 14001
Environmental Management
standards

Product certification for
single-phase central vacuum
units for the residential
sector: Perfetto Inox - Perfetto
- Classic - Bravo - QB Perfetto Inox TXA - Perfetto
TPA - Perfetto TP - Classic TC
- Studio TS80 - TS105

The central vacuum units for the
residential and service sectors,
the sockets and socket frames are
compliant with EC standards.

For pipes and connectors
Ø 50 - Ø 63

For pipes and connectors ø 40
- ø 80 - ø 100

Certification for Brazil for central
vacuum units for the residential
sector: Perfetto TXA, Perfetto TPA
– TP, Classic TC, QB, Studio TS

Before being released into the
marketplace, the central vacuum
units for the residential and
service sectors, as well as the
vacuum sockets, must pass strict
quality, safety, environmental
and aesthetic tests. Our
exclusive manufacturing process
creates unique products in terms
of quality and efficiency.

Certification for Canada and
the USA for central vacuum
units for the residential sector:
Perfetto TXA, Perfetto TPA –
TP, Classic TC, QB, Studio TS
N°. DMLW.E345064 - DMLW7.
E345064

100%
Made
in Italy

The central vacuum units for
the residential sector and
service sector, as well as the
vacuum sockets and socket
frames, are 100% made in Italy.

Зміст
Цінності компанії
• Ми живемо в унікальному світі
• Система TUBÒ
• Алергія: ось рішення
• Автоматизація входить в будинок
• Компанія відкрита для світу
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Житловий сектор
• Централізовані вакуумні установки для житлового
сектору
• Модель Perfetto Inox TXA
• Модель Perfetto TPA-TP
• Модель Classic TC
• Огляд централізованих вакуумних установок
• Функції та аксесуари
• Модель Studio TS
• Модель C500
• Модель Studio TS Kit
• QB
• Вбудований QB
• Настінний QB
• Модель TUBÒ Pratico
• Комплектуючі та інсталяційний комплект TUBÒ Pratico
Професійний сектор
• X-PERT RT

Вакуумні розетки
• Вакуумні розетки
• Клапани вакуумних розеток New Air, сумісні з
електричною платою вимикача
• Адаптери
• Комплекти вакуумних розеток
• Аксесуари до розеток
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Третинний сектор
• Централізовані вакуумні установки для третинного
сектору
• Вакуумні модулі Perfetto
• Пиловідділювачі Perfetto
• Асортимент Kompatta KT
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Аксесуари для прибирання
• Ø 32 комплект аксесуарів для прибирання
• Ø 32 шланги
• Ø 32 щітки та комплектуючі для чищення
• Аксесуари для щіток і шлангів Ø32
• Ø 40 шланги
• Ø 40 щітки та комплектуючі
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Системні компоненти та запчастини
• Рамки для розеток
• PVC Труби та компоненти
• Матеріал інсталяційний
• Металеві труби та з’єднувачі
• Інструмент
• Запчастини для Систем житлового сектору
• Запчастини для Систем професійного сектору
• Запчастини для Систем сфери послуг
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• Комплект Robò TR800

Сторінка 104
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Думай Чисто
Aertecnica будує свою історію
компанії навколо концепції чистого
світу з 1985 року: «думай чисто» це філософія нашої компанії, для
здоров’я та добробуту усіх.

Ми почали розробляти та виготовляти передові Центральні
вакуумні системи в 1985 році. Наші системи видаляють пил
та покращують якість простору, в якому ми живемо і
працюємо. Aertecnica використовує технології, щоб
відповідати рекомендаціям Всесвітньої організації
охорони здоров’я (ВООЗ) та враховує екологічні
питання, приймаючи участь в постійних дослідженнях
для поліпшення самопочуття. Увага до здоров’я та
навколишнього середовища поєднанні із постійними
технологічними дослідженнями: система TUBÒ
розробленна навколо найсучасніших рішень , що існують
сьогодні

Aertecnica– компанія, яка «думає чисто»,
покращує добробут людей і
оптимістично дивиться на здорове
майбутнє.
Тут, у Aertecnica, ми розуміємо нашу роль в
суспільстві і наше місце у оточенні, які більше не
можуть підтримувати невідповідні технологічні
розробки та продукти отриманні з них.

100%
Made
in Italy
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Ми живемо
в унікальному світі
Виробництво Aertecnica
екологічно стійке, так як і його
філософія: “Думай чисто”.
Всі продукти Aertecnica мають “глобальну
якість”, сертифіковані найпрестижнішими
інститутами. Все це відбувається з максимальною
повагою до навколишнього середовища та людей, які
працюють на нас. Ми ретельно стежимо за
атмосферними викидами та забезпечуємо безпечне і
добре освітлене та повітряне робоче середовище.

100%
Made
in Italy
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Протягом багатьох років Aertecnica йшла
шляхом прогресивного розвитку, стаючи
лідером на ринку, пропонуючи все більш
вдосконалені рішення. Aertecnica - перша
компанія у своєму секторі, яка придбала
сертифікацію КОМПАНІЇ ISO 9001 та ISO
14000
та
ЕКОЛОГІЧНОГО
СЕРВІСУ,
сертифікацію CCC, яка розповсюджує свої
системи в Китаї та сертифікацію CULus для
експорту TUBÒ до США та Канади.Це
зобов'язання
є
розширенням
наших
екологічних
цінностей.
Ми
прагнемо
покращити
якість
повітря
в
наших
приміщеннях, захистити здоров'я людей (все
більше загрожують алергією та дихальними
проблемами) та покращити самопочуття
людей: саме цього Aertecnica має на меті
досягти при розробці своїх систем. Компанія
продовжує розвиватися таким чином, як
екологічно чистим і поважним до наших
співробітників.

Aertecnica

ефективно

підприємницькі
цінності.

та

поєднує
естетичні

Прихильність Aertecnica також є вираженням міцних
зв'язків з рідною територією, на якій вона прагне
стати надійною економічною та соціальною точкою
відліку.
Це бачення сприяє відносинам з місцевою
громадою, зокрема з тими, хто щодня
наполегливо працює і є основними партнерами
в успіху нашої компанії. Успіх та екологічна
свідомість також можна знайти у наших
виробничих процесах
Аertecnica розробляє та виготовляє більшість
деталей, що використовуються в системі
TUBÒ. Таким
чином
ми
можемо
переконатися,
що
використовувані
матеріали є безпечними та придатними
для використання в місцях, де ми
проводимо більшу частину свого часу.

Загальний каталог
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TUBÒ
відмінний спосіб отримати свіже повітря
Сучасне, технологічне чисте та
шанобливе ставлення до
навколишнього середовища, в якому
ми живемо: це будинок за версією
TUBÒ.
TUBÒ - це центральна вакуумна система.Він
складається з шлангів, встановлених на
підлозі, настінних розеток та центрального
вакуумного блоку, розташованого в окремому
службовому приміщенні, куди вмонтований
пилосос. Використовуючи цю систему, бактерії
та мікро пил, основні причини алергії та
респіраторних захворювань, не рециркулюють
у повітрі.

TUBÒ, вакуум від природи
Чисто і безшумно: це атрибути TUBÒ

Потужність TUBÒ

TUBÒ гарантує високий рівень чистоти при
безшумній роботі: центральний вакуумний
пристрій, встановлений в службовому
приміщенні
або
зовні,
дозволяє
використовувати систему в повній свободі в
будь-який час.

Технологія для дому

У всіх куточках, з легкістю
Гнучкий, легкий і керований шланг забезпечує
максимальну функціональність і легко
дістається до кожного куточка будинку.
Розетки розташовані в кожному приміщенні,
що усуває труднощі, що виникають при
використанні
традиційних
портативних
пилососів.

Бактерії та мікро пил виходять
TUBÒ захищає ваше здоров'я глибоким
очищенням та санітарною обробкою будинку.
Пил пилососиться, і будь-яка рециркуляція
бактерій і мікро пилу повністю виключається.

Потужність пилососа TUBÒ більша, ніж у
звичайного пилососа: таким чином ваш
будинок отримає користь від більш повної,
тривалої чистоти.

TUBÒ повністю переосмислює концепцію
гігієни будинку, роблячи її придатною до
потреб сучасного життя. Ось чому архітектори
та дизайнери в Італії та за кордоном
покращують дизайн будинків, рекомендуючи
використовувати
установки
TUBÒ:
на
сьогоднішній день систему встановили понад
мільйон задоволених користувачів.

Алергія: є рішення
Простіри, в яких ми живемо, які все
частіше закриваються для економії
енергії, накопичують велику
кількість пилу, що містить
бактерії та пилові кліщі. TUBÒ
видаляє їх з наших будинків та
дихальних шляхів.

100%
Made
in Italy
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Здоровими ви можете дихати

Усуньте пил повністю

Пилові
кліщі
основна
причина
найпоширеніших
дихальних
проблем.
Зокрема, вони вє причиною проблемної
алергії, спричинененої простою присутністю
цих мікроорганізмів, які проникають у наш
життєвий простір. Згідно з останніми
дослідженнями, використання центральних
вакуумних систем різко зменшує кількість
алергенів у повітрі, а отже, і пов’язані з
ними захворювання, такі як: сльозотеча та
нежить, застуда, погіршення дихання та
астма. Це тому, що центральні вакуумні
системи, на відміну від традиційних
пилососів,
повністю
виключають
рециркуляцію мікро пилу. Завдяки більшій
відсмоктувальній здатності і тому, що
вакуумоване повітря ніколи не вводиться в
приміщення, що очищаються.

Пил накопичується дуже швидко і є стійким до
звичайних систем очищення: деякі методи
очищення, такі як підмітання або звичайний
пилосос, не видаляють повністю пил та інші
забруднювачі. Вони навіть можуть підкреслити
небезпеку, вивільняючи в повітря найлегші,
найнебезпечніші частинки, роблячи їх легко
дихаючими. Центральні вакуумні системи
типу TUBÒ від Aertecnica - це єдині системи,
які повністю видаляють пил та алергени. Це
відбувається тому, що пил збирається в
центральний вакуумний блок, розташований у
зоні обслуговування, окремої від тієї, яку ви
чистите,
таким
чином
запобігаючи
рециркуляції пилу.

Система TUBÒ
Встановлення центральної вакуумної
системи не означає просто знайти
відмінне функціональне чистяче рішення,
це перш за все інвестиція у ваше здоров'я
та благополуччя. Дихаючи мікропилом
весь час - це те, що часто ми робимо

нерозуміючи. Хоча пил нетоксичний, він
може довго подразнювати наші дихальні
шляхи та викликати алергію, тим самим
погіршити наше здоров'я та загальне
самопочуття. Центральна вакуумна система,
на відміну від традиційного пилососа,

повністю усуває мікро рециркуляцію пилу,
зменшуючи алергени, наявні в повітрі.

Загальний каталог
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Автоматизація входить в будинок
Aertecnica перше виробництво в
Італії. І ми продовжуємо бути
першими маючи багато великих
та малих технологічних
нововведень.
TUBÒ | Link

My Tubò

• CONTROL DISPLAY електронна система
повідомлень про стан системи та панель
повідомлень REMOTE, яка тепер є DYNAMIC
CONTROL DISPLAY.
• My Tubò App і TUBÒ | Link (Cod. CMT820)
аксесуари, за допомогою яких ви зможете
керувати роботою центрального вакуумного
блоку. My Tubò була розроблена так, що ви
можете легко скинути та переглянути всі
основні функції вашого центрального
вакуумного блоку TUBÒ * навіть віддалено та
з будь-якого місця, використовуючи свій
пристрій: iPhone, iPad або Android. Ідеально
підходить для тих, хто знаходиться далеко від
дому, але йому потрібно тримати ситуацію під
контролем.
Завантажте
безкоштовно
додаток My Tubò і будьте підключені до
центрального вакуумного блоку TUBÒ.
• POWER CONTROL система вакуумного
живлення.
• SOFT START електронна
система
управління, яка поступово запускає
двигун, забезпечуючи економію енергії та
уникає перенапруги, щоб захистити життя
приладу.
• Перший
вбудований
центральний
вакуумний блок для Central Vacuum
Systems: QB.
• Вхід пилу та витяг повітря з обох боків
центрального вакуумного блоку для
спрощення монтажу.
• APF System (система самоочищення
фільтрів), дозволяє скоротити операції з
обслуговування
фільтрів,
підтримуючи
тривалість всмоктування центрального
вакуумного блоку на оптимальних рівнях
довше. В даний час Aertecnica представлена
в більш ніж 40 країнах світу і щороку зростає
завдяки
мережі
ексклюзивних
дистриб'юторів.
• CLEAN BAG мішок для збору пилу, який
розроблений за допомогою герметичної
системи закриття, для попередження
прямого контакту з пилом.
• QUICK FIX кронштейн із системою
переднього кріплення, що полегшує
установку та покращує стійкість кріплення
центрального вакуумного пристрою до
стіни.
• MODBUS: в центральному вакуумному блоці
впроваджено загальний протокол ModBus,
який
дозволяє
взаємодіяти
з
найпоширенішими системами автоматизації.

Компанія, відкрита для світу
Aertecnica представлена в більш ніж
40 країнах світу та зростає з
кожним роком завдяки мережі
ексклюзивних дистриб'юторів

Щоб
зростати,
компанії
повинні
зосередитись на інноваціях у продукті,
однак вони також повинні мати можливість
передавати філософію важливих цінностей.
Aertecnica дивиться глобально і ділиться
новим способом переживання будинкуhome.

Провідний постачальник послуг

Aertecnica - лідер ринку в Італії. Ми чітко
бачимо нашу роль і місю. Та звертаємо увагу
на кожну деталь, до і після продажу своєї
продукції. Зважаючи на нові вимоги ринку.
Провідний постачальник послуг
Наша служба технічної підтримки надає
необхідну підтримку архітекторам, дизайнерам
та інженерам з монтажу. У нашій службі
технічної підтримки проводяться щотижневі
курси для підготовки дизайнерів, техніків з
монтажу та сервісних центрів. Наша увага до
деталей не закінчується завершенням процесу
продажу, а продовжується точними та
оперативними відповідями набудь-які запити
від кінцевих користувачів.
Лідер ринку
Ми маємо чітке бачення нашої ролі та місії
компанії. Надійність наших продуктів та
організації протягом багатьох років була
визнана покупцями. Наші ринкові рішення
завжди чіткі та прозорі. Тисячі задоволених
користувачів - найкраща форма реклами.

Лідер продукту
Завдяки професіоналізму наших співробітників
ми в змозі швидко зрозуміти нові вимоги
наших користувачів. Завдяки науководослідним розробкам ми можемо перетворити
ці вимоги на нові продукти. Наша продукція є
не просто результатом постійних досліджень,
а й багаторічним досвідом, і тому надзвичайно
надійний.
Послуги Aertecnica
Розроблено і створено як для професіоналів, так і
для кінцевого споживача: попередня оцінка,
технічно-економічне обґрунтування, планування
реалізації, технічна допомога для установки
системи, ремонту, тестування, доставки. Вакуумна
система TUBÒ Aertecnica вдосконалена і в цих
областях.
Сервісне обслуговування – Італія
Aertecnica також пропонує чіткі та точні
відповіді після придбання та встановлення.
Доступна команда для кінцевого споживача,
для будь-яких потреб або прохань про
надання допомоги.

Дослідження та розробка
Щодня Aertecnica експериментує, винаходить і
перевіряє. Науково-дослідний відділ:
• розробляє нові вироби;
• випробовує нові матеріали та компоненти;
• випробувує центральні вакуумні блоки;
• аналізує та експериментує з новими
продуктами;
Асортимент
Aertecnica пропонує повний спектр продуктів
для вакуумної системи TUBÒ: однофазні
центральні вакуумні установки (традиційні та
вбудовані), трифазні центральні вакуумні
установки, вакуумні розетки, електроніка,
аксесуари для чищення та запасні частини.
Професійні курси для монтажників
У головному офісі Aertecnica в Італії
проводяться курси "PROFESSIONAL". Ці
курси розраховані на техніків з монтажу,
які бажають краще зрозуміти систему
TUBÒ. Учасники отримують сертифікат
відвідування. Курси повністю безкоштовні
та
проводяться
кваліфікованим
персоналом.

Житловий
сектор

Повітря у ваш будинок
Дія TUBÒ system оновлює повітря у ваших
приміщеннях: усе чисто і повітря, яким ви
дихаєте, здорове.
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The new generation of TUBÒ central vacuum units:
TXA - TPA - TP - TC
Дослідження, інновації, технології,
надійність: історія Aertecnica
завжди базувалася на прагненні
запропонувати продукцію найвищої
якості, що символізує майстерність
виготовлення в Італії.

Просто ідеально

Технологія, дизайн, практичність:
ідеальний баланс
Нові центральні вакуумні установки Tubò
виробництва Aertecnica повністю розроблені
та виготовленні в Італії, філософія яких є
основою всіх проектів, розроблених нами за
останні 30 років. Зведені виробничі процедури
та тверда прихильність до досліджень та
розробок дозволяють нам удосконалити та
протестувати всю продукцію з точки зору
технічних, функціональних та естетичних
характеристик. Нове покоління центральних
вакуумних установок лінійки TUBÒ поєднує
стандарти Aertecnica зі стилем та гармонією,
яких вимагає сучасний вимогливий ринок.

Все це є результатом постійного зобов'язання
щодня випробовувати нові технології,
створювати здоровіші умови та більш
комфортні житлові простори..

Aertecnica: чистота та
благополуччя для всіх

watch the video and discover the central vacuum
units in the TUBÒ vacuum system
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Residential systems

Residential systems

Нова
концепція
передових
вакуумних
систем.
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Perfetto Inox TXA line
Not just beautiful

Ці функції ідеально підходять для
установок, у яких установка повинна
розташовуватися зовні або в місці з
особливо складними екологічними умовами.
Perfetto Inox TXA досягає оптимального
балансу між технологією, дизайном
та витривалістю, завдяки багатьом
функціональним можливостям, які
допомагають як монтажнику, так і
кінцевому користувачеві.

Дизайн
Новий стиль та захоплюючий образ із
сильними
лініями.
Справжня
краса,
функціональний дизайн та естетика, що
виходять за рамки простої тенденції. Міцні
матеріали.

Подвійний пиловідвід
Можливість
підключення
труб
до
центрального вакуумного блоку, як з
правого, так і з лівого боку.

Вбудована вакуумна розетка
Центральні вакуумні блоки TXA мають
вбудовану вакуумну розетку на передній
частині установки.

APF System (Самоочищення фільтру)**
Інноваційна та запатентована система, що
збирає пил через вібрацію; стандартне
обладнання для лінії TXA. Це зменшує роботи
з технічного обслуговування та довше зберігає
здатність центрального вакуумного агрегату
на оптимальних рівнях.

Quick Fix кронштейн
Кронштейн Quick Fix з системою кріплення
спереду робить монтаж можливим у дуже
маленьких місцях та покращує стійкість
кріплення до стіни.

Подвійне видалення повітря

Багатофункціональні бічні кишені

Нова функція, яка забезпечує максимальну
гнучкість установки, незалежно від положення
центрального вакуумного блоку.

Практичний і зручний для зберігання
посібника з монтажу та запасних мішків. (не
входить до моделі TX1A).

Модель
Код

TX1A
CMTX1A

Модель
Код

TX2A
CMTX2A

Модель
Код

Центральні
вакуумні
установки
TXA
сертифіковані з високим ступенем захисту на
основі моделі (див. Технічні схеми).

Безшумна робота
Завдяки використанню нового матеріалу та
оптимізації технічного відділення мотора
рівень шуму ще більше знизився.

Миттєвий дисплей AVI
Розташований
на
передній
частині
центрального вакуумного блоку. Це
інструмент, який забезпечує чіткі вказівки,
які легко зрозуміти завдяки набору
піктограм та параметрів, які миттєво
сигналізують
про
робочий
стан
центрального вакуумного блок.

Житловий сектор

ModBus – система зв’язку
Центральні вакуумні блоки TXA мають
систему зв’язку ModBus, яка може
поєднуватися
з
найпоширенішими
системами домашньої автоматизації.

Високий ступінь стійкості до
атмосферних речовин
Центральний
вакуумний
агрегат
виготовлений з нержавіючої сталі AISI 304,
що не тільки створює естетичний вид, але
також усуває майже всі пошкодження,
спричинені атмосферними агентами та
зносом.

Модель
Код

TX4A
CMTX4A

Рекомендована площа m2 150*

Рекомендована площа m2 300*

Рекомендована площа m2 700*

Рекомендована кількість розеток 6*

Рекомендована кількість розеток 10*

Рекомендована кількість розеток 18*

Рекомендована кількість розеток 25*

* Дані, рекомендовані виробником.

Ергономічні ручки
IP електричний захист

TX3A
CMTX3A

Рекомендована площа поверхні m2 100*

*IP55 channelled air expulsion based on model
IP43 direct expulsion from the central vacuum unit.

Ручки полегшують відкриття та відкручування
контейнера для пилу.

Clean Bag
Мішки для збору пилу з герметичною
системою закриття, яка повністю виключає
прямий контакт з пилом.

Ємність для пилу
Спрощена
система
підключення
та
відключення, з можливістю часткового
відкриття контейнера для активації системи
герметичного закривання Clean Bag.

APF system
Self-cleaning filter system

Clean Bag

Dynamic Control Display

The APF system is available
on the PERFETTO, TXA and TPA models.
Europe Patent Pending no. 06793421.6

Система блокування Clean Bag
Швидка система кріплення мішка Clean до
контейнера для пилу за допомогою затискачів.

My TUBÒ

Tubò | Посилання (cod. CMT820)
Цей електронний інструмент дозволяє
контролювати та скидати централізовану
систему пилососа "TUBÒ" в режимі реального
часу з будь-якого місця та в будь-який час,
завдяки можливості підключення через Wi-Fi
або Remote.Перевірка здійснюється через
iPhone,
iPad
або
Android-пристрійза
допомогою безкоштовного додатка Aertecnica:
Aertecnica поєднує естетику з технічною
витонченістю, щоб задовольнити кінцевого
споживача, не забуваючи про потреби
фахівців з монтажу.
Europe Patent Pending no. 06793421.6

Житловий сектор

Perfetto Inox TXA поєднує в собі найкращі
технічні та функціональні особливості з
елегантністю вдосконаленого дизайну та
витривалістю нержавіючої сталі AISI
304.

Perfetto TPA - TP line
The evolution of the concept of vacuuming
Perfetto TPA – TP представляє нову
концепцію вдосконалених вакуумних
систем

Це універсальний і зручний інструмент роботи,
який був створений, щоб задовольнити
функціональні потреби наших динамічних і
сучасних клієнтів, що дозволяє як фахівця з
установки і кінцевому користувачеві
взаємодіяти з машиною простим і
безпосереднім чином.

Дизайн, орієнтований на
функціональність
The Лінія Perfetto TPA - TP досягає
оптимального балансу між технологією та
дизайном, завдяки багатофункціональним
можливостям, які допомагають користувачеві.

Подвійне видалення повітря
Нова функція, яка забезпечує максимальну
гнучкість установки, незалежно від положення
центрального вакуумного блоку.

IP електричний захист
Центральні вакуумні установки TPA - TP
сертифіковані з високим ступенем захисту
(див. Технічні схеми).

Безшумна робота
Завдяки
використанню
високоякісних
матеріалів та оптимізації технічного
відділення мотора рівень шуму ще більше
знизився.

Миттєвий дисплей AVI
Розміщений
на
передній
частині
центрального вакуумного блоку, прилад,
який забезпечує чіткі вказівки, які легко
зрозуміти завдяки набору значків та
параметрів, які миттєво сигналізують про
робочий стан центрального вакуумного
блоку.

ModBus – система зв’язку

Вбудована вакуумна розетка
Центральні вакуумні блоки TPA і TP мають
вбудовану вакуумну розетку на передній
частині машини.

APF (Система самоочищення фільтру)
Інноваційна та запантентована система, яка
збирає пил через вібрацію. Чим зменшує
роботи з технічного обслуговування та довше
зберігає здатність центрального вакуумного
агрегату на оптимальних рівнях. (Лише моделі
TPA)

Багатофункціональні кишені
Зручний і практичний для зберігання
посібника з установки та запасних мішків.
(Не входить до моделей TP1A - TP1).

Clean Bag
Мішки для збору пилу з герметичною
системою закриття, яка повністю запобігає
безпосередньому контакту з пилом.

Ємність для пилу

Модель
Код

TP1A | TP1
CMTP1A | CMTP1

Рекомендована площа m 100*
Рекомендована кількість
розеток 6*
2

Модель

TP2A | TP2

Модель

Код

CMTP2A | CMTP2

Рекомендована площа m 150*

Код
CMTP3A | CMTP3
Рекомендована площа m2 350*

Рекомендована кількість
розеток 10*

Рекомендована кількість
розеток 18*

2

TP3A | TP3

Модель
TP4A | TP4
Код
CMTP4A | CMTP4
Рекомендована площа m2 700*
Рекомендована кількість
розеток. 25*

*Data recommended by the manufacturer.

Спрощена
система
підключення
та
відкручування, з можливістю часткового
відкриття контейнера для активації системи
герметичного закривання Clean Bag.

*IP55 channelled air expulsion based on model
IP43 direct expulsion from the central vacuum unit.

Система блокування Clean Bag
Швидка система кріплення мішка до
контейнера для пилу за допомогою затискачів.

Tubò | Посилання (cod. CMT820)
Цей електронний інструмент дозволяє
контролювати та скидати централізовану
систему пилососа "TUBÒ" в режимі реального
часу з будь-якого місця та в будь-який час,
завдяки можливості підключення через Wi-Fi
або Remote.Перевірка здійснюється через
iPhone, iPad або Android-пристрій за
допомогою безкоштовного додатка Aertecnica:
My Tubò.

APF system*
Self-cleaning filter system

Clean Bag

Dynamic Control Display

The APF system is available
on the PERFETTO, TXA and TPA models.
Europe Patent Pending no. 06793421.6

Центральні вакуумні блоки TPA і TP
оснащені системою зв'язку ModBus, яка
може поєднуватися з найпоширенішими
системами домашньої автоматизації.

My TUBÒ

Подвійний пиловивід

20

Загальний каталог Житловий сектор

Житловий сектор

Житловий сектор

Можливість підключення труб до
центрального вакуумного блоку як з
правого, так і з лівого боку.

* Only TPA model
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21

Classic TC line
Simple and beautiful
Aertecnica пропонує лінійку
моделей, що підходять для
потреби кожного.
Classic TC - це "основна" лінія, яка пропонує
основні технічні характеристики, важливі для
центральних вакуумних блоків у системі
TUBÒ.
Простота в поєднанні зі
стандартами Aertecnica: TC Classic
пропонує деякі технологічні
нововведення, представлені в
найсучасніших моделях.

Дизайн
Виконаний за простим дизайном, який
підтримує ліню центральних вакуумних блоків
системи TUBÒ. Міцні матеріали.

Подвійне видалення повітря
Дозволяє максимальну гнучкість установки,
незалежно від положення центрального
вакуумного блоку.

IP електричний захист
Центральні вакуумні блоки в лінії ТС
сертифіковані з високим ступенем захисту
на основі моделі (див. Технічні схеми).

Безшумна робота
Завдяки
використанню
високоякісних
матеріалів та оптимізації технічного
відділення мотора рівень шуму ще більше
знизився.

Миттєвий дисплей AVT
Розташована
на
передній
частині
центрального
вакуумного
блоку,
світлодіодна панель дозволяє постійно
контролювати робочий стан центрального
вакуумного блоку.

ModBus – система зв’язку
Центральні вакуумні блоки TC обладнані
системою зв’язку ModBus, яка може
поєднуватися
з
найпоширенішими
системами домашньої автоматизації.

Високий рівень стійкості до
атмосферних речовин
Центральний
вакуумний
пристрій
виготовляється з високостійкого матеріалу,
нанесеного з покриттям, яке гарантовано та
сертифіковане протягом 1000 годин
сольового туману. Його також можна
встановити зовні.

Подвійний пиловідвід
Можливість
підключення
труб
до
центрального вакуумного блоку як з
правого, так і з лівого боку.

Quick Fix кронштейн
Цей кронштейн із системою кріплення спереду
робить монтаж можливим у дуже маленьких
місцях та покращує стійкість кріплення до
стіни.

Модель
Код
Рекомендована площа
m2
Рекомендована кількість
роз ет ок

TC1
CMTC1
100*
6*

Модель
Код
Рекомендована площа
m2
Рекомендована кількість
розеток

TC2
CMTC2
150*
10*

Модель
Код
Рекомендована площа
m2
Рекомендована кількість
розеток

TC3
CMTC3
350*
18*

Модель
TC4
Код
CMTC4
Рекомендована площа
700*
m2
Рекомендована кількість 25*
розеток

*Data recommended by the manufacturer.

Ергономічні ручки
Ручки полекшують відкриття контейнеру для
пилу.

DInamic Control Display

*IP55 channelled air expulsion based on model
IP43 direct expulsion from the central vacuum unit.

Ємність для пилу
Спрощена
система
відключення.

підключення

та

Tubò | Посилання (cod. CMT820)
This Цей електронний інструмент дозволяє
контролювати та скидати централізовану
систему пилососа "TUBÒ" в режимі реального
часу з будь-якого місця та в будь-який час,
завдяки можливості підключення через Wi-Fi
або Remote.Перевірка здійснюється через
iPhone,
iPad
або
Android-пристрійза
допомогою безкоштовного додатка Aertecnica:
My Tubò.

My TUBÒ

Житловий сектор

Житловий сектор

Ідеальне рішення для
найпростіших вимог вдома або
на роботі.
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1
Ідеально… всередині та ззовні

a

1
a

• Подвійне видалення повітря (вліво,

a

вправо)

• Електричний двигун
• Температурний сенсор
• Звукоізоляційна камера
• Дисплей AVI
M db

i ti

t

5

4
3
2

Ступінь захисту
Центральний вакуумний пристрій виготовляється з
високостійкого матеріалу, нанесеного з покриттям, яке
гарантовано та сертифіковане протягом 1000 годин
сольового туману. Може встановлюватися в будь-якому
місці, як зовні, так і всередині. Високий ступінь захисту
відповідно до моделі. (див. технічну схему).

• Evolution Card 1.0

b •Подвійний половивід

7

Подвійне видалення повітря

6
2

відповідно до моделі (див. Технічні дані)

8

Дозволяє максимальну гнучкість установки, незалежно
від положення центрального вакуумного блоку.

*

• Високий ступінь електричного захисту

Серце системи

3

Evolution Card 1.0
Ця плата є серцем всієї системи, вона приводить в дію
двигун та дисплей AVI. З дисплеєм зв’язується
спеціальна програма, яка використовує піктограми та
параметри
для
сигналізації
робочого
стану
центрального
вакуумного
блоку.
(стандартне
обладнання для моделей TXA - TPA - TP).

b

• Вбудована розетка
• Точний фільт. катридж
• Система APF
• Quick Fix кронштейн
• Багатофунк. бічні кишені
c

4

Захищені,
ізольовані
та
звукоізольовані.
Високопрофесійний,
що
гарантує
підвищення
продуктивності. 100% італійська технологія.

• Ергономічні ручки
• Конус транспортування
• Clean Bag для сміття
• Легкий доступ до контейнера
• Clean Bag – система

Електричний мотор

5

Температурний сенсор
Контролює роботу центрального вакуумного блоку та
втручається у разі несправностей, спричинених
неправильним використанням.

c

6

Звукоїзоляційна камера
Створені з технологічно прогресивних матеріалів, канальні
отвори використовують спеціальні геометрії для подальшого
зниження акустичних викидів центрального вакуумного блоку,
що дозволяє використовувати його в будь-який час доби.

*

Система APF доступна на моделях PERFETTO, TXA та TPA. Europe Patent
Pending no. 06793421.6

*

Житловий сектор

*

*
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7

Розташований на передній частині центрального
вакуумного блоку. Цей пристрій характеризується
передовою конструкцією з дуже простими параметрами та
піктограмами. (тільки з Perfetto INOX TXA | Perfetto TPA |
Perfetto TP лінії.

Система APF - це інноваційна система, яка
використовує вібрацію для зменшення пилу.

Система самоочищення забезпечується повітрям, що
потрапляє в камеру, що утримується, оснащена
гелікоїдною
турбіною.
Механічний
пристрій,
підключений до цього, вібрує картридж, дозволяючи
пилу потрапляти в контейнер для збору.

Це зменшує роботи з технічного обслуговування
фільтра, підтримує та збільшує всмоктувальну
здатність центрального вакууму.

Дисплей AVI

8

Modbus – система зв’язку
У центральному вакуумному блоці впроваджено
загальний протокол ModBus, який дозволяє
взаємодіяти з найпоширенішими системами домашньої
автоматизації.

Житловий сектор

Система APF
Самоочищувальна система фільтрації

*IP55 channelled air expulsion based on the model (see technical data)
IP43 direct expulsion from the central vacuum unit.

Загальний каталог Житловий сектор
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b

9

10

Вакуум скрізь

c

Подвійний пиловивід

15

Велика перевага для фахівця з монтажу. Забезпечує
максимальну гнучкість монтажу центрального вакуумного
блоку в кожному положенні, що робить монтаж швидшим.

10
12

9
16

Ємність для пилу
Контейнер виготовлений з високоміцного матеріалу.
Система швидкого підключення / відкручування для
чистого мішка встановлена всередині. Ергономічні ручки
прикріплені до боків для легшого відкриття та закриття
Clean Bag.

11 Точний фільтр. катридж

Інноваційний продукт, виготовлений з миючого
матеріалу з високою ефективністю фільтрації.

13

17

12 Система APF

Система APF (самоочищенний фільтр) помітно знижує
технічне обслуговування фільтрів і дозволяє
центральному вакуумному пристрою працювати на
оптимальних рівнях довше, завдяки фільтру, який
завжди чистий. Система APF - це патент Aertecnica, який
використовує повітря, що надходить в атмосферу, для
вимкнення двигуна для активації вентилятора, що
запускає вібраційний механізм, що діє на фільтр. Ця
система змушує навіть найдрібніші пилові частинки
потрапляти в контейнер для збору. (стандартне
обладнання для моделей TXA - TPA)

Транспортування конуса
Вбудований і закріплений на корпусі машини. Він
прискорює закриття чистого мішка. Завдяки новій формі
можна збирати більше пилу, не поширюючись по кузову
машини. Таким чином фільтр підтримується в чистоті,
забезпечуючи більш тривалу роботу.

Вбудована вакуумна розетка
Розетка, вбудована в корпус центрального вакуумного
блоку, дозволяє використовувати систему і в
приміщенні, в якому вона встановлена. Це збільшує
універсальність і практичність. (стандартне обладнання
для TXA - TPA- моделі TP).

З Perfetto все легко

Ергономічні ручки
Привабливий і функціональний. Дві позиції
відкриття:
• Перший частково знімає контейнер з корпусу
машини, що дозволяє закрити чистий мішок і
повністю уникнути контактуз пилом.

11

• Другий повністю знімає контейнер з корпусу
машини для всіх звичайних операцій з
технічного обслуговування.ns.

14

18

13 Quick Fix кронштейн
Кронштейн з переднім кріпленням для більшої
опорної
поверхні.
Потрібен
мінімальний
монтажний простір і забезпечує більшу
стабільність кріплення центрального вакуумного
блоку до стіни.

Clean Bag система блокування
Всередині контейнера для пилу (на нижній пластині)
встановлена система, яка дає можливість
підключити чистий мішок до контейнера для пилу за
допомогою затискачів.

15

14 Багатофункціональні бічні кишені

19

Мішок для пилу Clean Bag
Завдяки системі рукоятки, заміна Clean Bag - це
швидко та просто і перш за все, гігієнічна на 100%,
надаючи користувачеві герметичне закриття, яке
повністю уникає будь-якого контакту з пилом.
(Класична лінія TC виключена).

Зручний і практичний для зберігання часто
використовуваних предметів, таких як сумки та
інструкції з експлуатації. (не входить до моделей TX1A,
TP1A, TP1 та класичної лінії TC).

16

19

17

*IP55 channelled air expulsion based on the model (see technical data)
IP43 direct expulsion from the central vacuum unit.
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18

*IP55 channelled air expulsion based on the model (see technical data)
IP43 direct expulsion from the central vacuum unit.
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Дисплей AVI та Динамічний дисплей управління: усе під контролем

My Tubò + TUBÒ | Посилання

Вакуумні системи TUBÒ Aertecnica - невід'ємна
частина інструментів, які роблять наші
життєві простори більш здоровими та
комфортними.

TUBÒ | Пов’яжіть діалоги з
додатком Free My Tubò для
смартфонів та планшетів.

Миттєвий дисплей AVI * - це відповідь Aertecnica
на домашню автоматизацію, що складається з
віддаленого дисплея з динамічним керуванням,
який може бути розміщений у будь-якій частині
будівлі.

AERTECNICA завжди створювала тенденції та
постійно розробляла передові споживчі
товари, що відображають потреби та вимоги
своїх клієнтів.

Динамічний
дисплей
управління
естетично схожий на будь-який інший
електричний вимикач, що дозволяє
досконалу архітектурну інтеграцію.

Технологія Smart Home - це остання тенденція
ринку, що розвивається, і TUBÒ | Посилання
представляє передові технології.

Дисплей AVI та Динамічний дисплей
управління пропонують загальний огляд
робочих параметрів за допомогою чітких і
зрозумілих піктограм, які повідомляють про
будь-які несправності, які необхідні для
технічного
обслуговування
та
стан
центрального вакуумного блоку під час роботи.

App. My Tubò (free)

AVI Display

Із TUBÒ | Link Ваш Tubò: Завжди підключенний
Динамічний дисплей управління
g
a CleanBag повний
b

Фільтрув. катридж насичений

c

Індикатор ON

d

Індикатор робочого вакууму

e

Відображення робочих
параметрів

e

Кнопки навігації

a
f

h

d

Житловий сектор

e
Код

h СКИНУТИ

CMT800*

* Дисплей AVI поставляється до Perfetto Inox TXA, Perfetto TPA та T.

Загальний каталог Житловий сектор

TUBÒ | Link (Cod. CMT820) це пристрій, який
дозволяє контролювати та скидати центральну
вакуумну систему TUBò в режимі реального
часу з будь-якого місця та в будь-який час,
завдяки можливості підключення через Wi-Fi
або Remote.

Wireless

За допомогою цього простого аксесуара
центральні вакуумні блоки можна відстежувати та
скидати віддалено, просто з вашого пристрою
iPhone, iPad або Android через додаток My Tubò.
Перейдіть на сайт: www.tubolink.com
Для отримання детальної інформації.

Код

CMT820

Опис

Tubò | Link

g Кнопка МЕНЮ

Опис: Динамічний дисплей управління
Вибір режиму Modbus дозволяє використовувати Динамічний дисплей управління з такими центральними вакуумними блоками: PERFETTO
INOX TXA-PERFET- TO TPA-PERFETTO TP-CLASSIC TC.Вибір режиму LM (Local Memory) дозволяє використовувати Динамічний дисплей
управління з такими центральними вакуумними блоками: QB-STUDIO TS-C500. Сумісний з електричними вимикаючими пластинами
найпрестижніших марок, доступних на ринку. Пластина електричного вимикача не включена..

28

My Tubò дозволяє швидко перевірити історію
використання вашого центрального вакуумного
блоку TUBò.

Динамічний дисплей управління автоматично налаштовується на тип
центрального вакуумного блоку, до якого він підключений.

c

b

Завдяки My Tubò ви можете отримувати
сповіщення про стан центрального вакуумного
блоку в режимі реального часу. Додавши
TUBÒ | Link (код CMT820) до вашого
центрального вакуумного блоку *, ваш
смартфон
стає
зручним
пристроєм
дистанційного керування.

Ваш будинок
Smart :
Tubò | Link
завантажте
безкоштовно MyTubò
App.

Житловий сектор

Динамічний дисплей управління, код CMT800, - це
інструмент, що забезпечує чіткі ознаки, які легко
зрозуміти. Він використовує набір піктограм та
параметрів, які миттєво повідомляють про робочий
стан центрального вакуумного блоку. Він
оснащений функцією скидання, яка автоматично
скидає систему без необхідності доступу до
машини в разі несправності.

HUSAGE
history

REMOTE
control

Apple, the Apple logo, iPhone and iPad are
trademarks of Apple Inc. registered in the United
States and other countries. App Store is a service
mark of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks
of Google Inc.
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Технічна таблиця для однофазних центральних вакуумних установок нового покоління
Лінія

PERFETTO INOX TXA
TX1A *

TX2A *

TX3A *

TX4A *

TP1A *
TP1

TP2A *
TP2

TP3A *
TP3

Аксесуари та комплектуючі центрального вакуумного блоку

CLASSIC TC
TP4A *
TP4

TC1

TC2

TC3

TC4

Електроживлення

Вольт (В)

Потужність двигуна

Ват (Вт)

1.260

1.600

1.350

1.590

1.260

1.600

1.350

1.590

1.260

1.600

1.350

1.590

Гц

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

IP

IP55

IP55

IP45

IP45

IP55

IP55

IP45

IP45

IP55

IP55

IP45

IP452

43.507

46.480

29.892

31.672

43.507

46.480

29.892

31.672

43.507

46.480

29.892

31.672
64,5

Частота
Електричний захист
Оберти двигуна rpm

Об. (об/хв)

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

Шум

дБ

62,5

63

64

64,5

62,5

63

64

64,5

62,5

63

64

Турбіни

n°

1

1

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

Вольт (В)

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Air Watts

504

653

526

566

504

653

526

566

504

653

526

566

м³/год

207

195

174

168

207

195

174

168

207

195

174

168

мбар

270

313

374

415

270

313

374

415

270

313

374

415

см²

4.000

8.200

12.300

12.300

4.000

8.200

12.300

12.300

4.000

8.200

12.300

12.300

Електроживлення вак.
розеток
Вакуумна потужність
Швидкість потоку повітря
Max. вакуум
Площа фільтру
Катриджний фільтр

Components provided with TUBÒ system single-phase central vacuum units

220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240

ПОЛІСТЕР

Mатеріал

ПОЛІСТЕР

ПОЛІСТЕР

Ємність пилозбірника

л

13,5

13,5

22

22

13,5

13,5

22

22

13,5

13,5

22

22

Висота

см

60

90

115

115

60

90

115

115

60

90

115

115

Діаметр

см

30

30

34

34

30

30

34

34

30

30

34

34

Вага

кг

10,8

13,8

17,3

17,3

10,8
9,8

13,8
12,8

17,3
16,3

17,3
16,3

9,5

12,2

15,3

15,3

Ємність для пилу

Mатеріал

ПЛАСТИК

ПЛАСТИК

Купол

Mатеріал

ПЛАСТИК

ПЛАСТИК

Silencer for air
expulsion not
included with
models TX1A
TP1A - TP1 - TC1

Cap for channelled air
expulsion

Nylon bands

ПЛАСТИК
ПЛАСТИК

Сумісність TUBÒ | Link cod. CMT820

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

Сумісність з Динамічним дисплеєм управління
CMT800

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

Сумісність з бездротовою системою CM187T

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

Плавний пуск

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

Забір пилу зправа та зліва

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

Видмух зправа та зліва

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

AVI дисплей (**)

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

NO

NO

NO

NO

Безпровідний комплект запуску/зупинки центрального вакуумного блоку Code CM187T
Цей комплект складається з еластичного
шланга з ергономічною ручкою (А), що
включає передавальний пристрій, а також
приймач (В), який повинен розташовуватися
біля центрального вакуумного блоку.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

Прибирання без дротів - це задоволення

Система зв’язку MODBUS (Розумний дім)

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

Кріпильний елемент QUICK FIX

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

Система APF (****)

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК
NO

ТАК
NO

ТАК
NO

NO

NO

NO

NO

Вбудована вакуумна розетка

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

ТАК
NO
YES

Домашня автоматизація покращує систему
TUBÒ за допомогою бездротового набору, що
є ідеальним рішенням для всіх ситуацій, коли
немає джерела живлення.

NO

NO

NO

NO

«Чистий» мішок CLEAN BAG

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

Багатофункціональні кишені

NO

YES

YES

YES

NO

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

Глушник, як стандартне устаткування

NO

YES

YES

YES

NO

YES

YES

YES

NO

YES

YES

YES
25

Max. кількість розеток

n°

6

10

18

25

6

10

18

25

6

10

18

Рекомендована відстань розеток

м

25

30

40

50

25

30

40

50

25

30

40

50

м²

100

150

350

700

100

150

350

700

100

150

350

700

B
1,5 mt.

OK

AVT панель (***)

Рекомендована площа

Grille for direct air
expulsion

Quick Fix bracket
fastening kit

Гумовий рукав

Дозволяє вмикати/вимикати
вакуумний блок із шланга (C)

m b ar

центральний

Код
Опис:

CM187T*
Бездротовий комплект для запуску/зупинки,

Житловий сектор

монофазний центральний блок живлення
Perfet- to Inox TXA - Perfetto TPA - Perfetto TP
- Classic TC, у комплекті з приймачем та 9-м
гнучким шлангом Ø32, з ергономічною ручкою
та передавачем.

A

Житловий сектор

Модель

PERFETTO TPA | TP

*Застосовується в системах без електричного
підключення до вакуумних розеток. Для
однофазних центральних вакуумних
установок: PERFETTO INOX TXA PERFETTO
TPA-PERFETTO TP-CLASSIC TC.

C
1

2

30

IP55 Conveyed expulsion with expulsion pipe /
IP43 Direct expulsion from the central vacuum unit, without expulsion pipe
IP45 Conveyed expulsion with expulsion pipe /
IP43 Direct expulsion from the central vacuum unit, without expulsion pipe

Загальний каталог Житловий сектор

* Model with APF system as standard
** Instant AVI Display

*** Timed display AVT Panel
**** APF self-cleaning filter system.

Проста і проста у використанні, бездротова технологія дозволяє
використовувати TUBÒ в будь-якій системі.

Загальний каталог Житловий сектор
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Studio TS line
Нові центральні вакуумні установки

Безшумна робота
Ергономічний
Плавний Пуск

Модель

Код

TS1

Модель

CMTS1

Код

м 100*

Рекомендована площа

Рекомендована площа

2

Рекомендована кількість розеток

м

2

Рекомендована кількість розеток

6*

TS4
CMTS4

TS2
CMTS2

Модель

150*

Рекомендована площа

10*

Рекомендована кількість розеток

Код
м

300*

2

20*

**Дані, рекомендовані виробником.

Технічна таблиця для Studio TS Line
Лінія

Модель

Електроживлення

Вольт (Вт)

TS4

220/240

220/240

220/240

Ват (В)

1.260

1.600

1.650

Об. (об/хв)

43.507

46.480

31.014

дБ

57

55,6

58

Air Watts

504

653

690
238

Вакуумна потужність

м /год

207

195

REMOTE Panel CM8890

Max. вакуум

мбар

270

313

320

Площа фільтрувального катриджа

см²

4.000

8.000

8.000
ПОЛІСТЕР

Швидкість потоку повітря

3

ПОЛІСТЕР

ПОЛІСТЕР

Емність пилозбірника

л

15

15

23

Висота

см

64

90

103

Діаметр

см

28

28

32

Безпровідний комплект

Вага

кг

13

16

18

Сумісність із бездротовою системою (CM186T)

ТАК

ТАК

ТАК

CM186T

Плавний пуск

ТАК

ТАК

ТАК

Правий і лівий вихід пилу

ТАК

ТАК

ТАК
18

блоку до моделей
TS1 - TS2 - C500

Матеріал

Max. рекомендована кількість розеток

n°

6

10

Рекомендована відстань розетки

м

25

30

40

Рекомендована площа

м²

100

150

300

Комплектуючі
Bracket for central vacuum
unit and anti-vibration devices

230V power supply
cable

Додаткові деталі
Sleeve and clamps

Житловий сектор

центрального вакуумного

Житловий сектор

STUDIO TS LINE

Пульт дистанційного керування

для запуску/зупинки

Загальний каталог Житловий сектор

TS2

Оберти двигуна rpm

Фільтрувальний катридж

32

STUDIO TS LINE

TS1

Потужність двигуна
Шум

Ré
d

STUDIO TS LINE

12 V cable with plug
Code CM640
Code CM 835
Silencer (not included with models
TS1 and TS2)

Conveyor for models TS1 and TS2
Optional)

Загальний каталогЖитловий сектор
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C500: все просто
Центральний вакуумний блок C500
простий тапотужний:
• Оснащений двома двигунами і вакуумним
запобіжним клапаном
• Правий і лівий вихід пилу
• Плавний пуск
• Вихід повітря спрямований вгору з
діаметром вихідного отвору Ø63мм
• Сумістність із віддаленими пристроями

Технічна таблиця для C500
Лінія

CM500C
C500

Модель
Volts

230

Watts (W)

2.300

Оберти двигуна

rpm

43.940

Турбіни

no.

1

Електроживлення вакуумних розеток

Volts (V)

12

Вакуумна потужність

Air Watts

1010

Електроживлення
Потужність двигуна

Швидкість потоку повітря

m /h

3

420

Max. вакуум

mbar

260

Шум
Площа катриджного фільтру
Катриджний фільтр

dB

65

cm2

12.000
ПОЛІСТЕР

Material
litres

23

Висота

cm

106

Діаметр

cm

32

Вага

kg

Ємність пилозбірника

22

Сумісність з Динамічним контрольним дисплеєм CMT800

ТАК (optional)
ТАК

Сумісність із віддаленими комплектами деталей

ТАК

Плавний пуск

ТАК

Правий і лівий вихід пилу
Max. рекомендована кількість розеток

no.

29

Рекомендована площа

m2

800

Комплектуючі

Bracket for central vacuum unit
and anti-vibration devices

Sleeve
and fasteners

12 V cable

230 V power supply cable

Code CM8890
REMOTE panel kit With LED signals

34

Загальний каталог Житловий сектор

Житловий сектор

Житловий сектор

Аксесуари

Code CI365
Plastic silencer ø63

Загальний каталог Житловий сектор 35

Комплект STUDIO TS
Для комплектації систем

Код KTS1

Комплект TS1 Studio
Для комплектування стандартних
систем із шлангом 9 м, мішком TUBÒ
Easy Sack та аксесуарами *

Комплект TS2 Studio
Для комплектування стандартних
систем із шлангом 9 м, мішком TUBÒ
Easy Sack та аксесуарами*

Складається із:

Складається із:
• 1 центральний вакуумний пристрій TS2 Studio

• 1 центральний вакуумний пристрій TS1 Studio
• 1 стандартний шланг Ø32 9 м у комплекті з
регулятором тиску

Житловий сектор

• 1 базовий комплект, що складається із:
1 Легкий мішок TUBÒ
1 металевий гачок для кріплення
шлангу та мішка TUBÒ Easy Sack
1 щітка для підлоги для підлоги і килимів
Ø32 та1 щілинна щітка Ø 32
1 пилова щітка Ø 32
1 щітка для матраців та оббивки Ø 32
1 телескопічний подовжувач

36

Код KTS2

Загальний каталог Житловий сектор

Код KTS4

Комплект TS4 Studio
Для комплектування стандартних
систем із шлангом 9 м, мішком TUBÒ
Easy Sack та аксесуарами*

Складається із:

• 1 стандартний шланг Ø32 9 м у комплекті з

• 1 центральний вакуумний пристрій TS4 Studio
• 1 стандартний шланг Ø32 9 м у комплекті з

• 1 базовий комплект, що складається із:
1 Легкий мішок TUBÒ
1 металевий гачок для кріплення
шлангу та мішка TUBÒ Easy Sack
1 щітка для підлоги для підлоги і килимів
Ø32 та 1 щілинна щітка Ø 32
1 пилова щітка Ø 32
1 щітка для матраців та оббивки Ø 32
1 телескопічний подовжувач

• 1базовий комплект, що складається із:
1 Легкий мішок TUBÒ
1 металевий гачок для кріплення та
мішка TUBÒ Easy Sack
1 щітка для підлоги для підлоги і килимів Ø 32
та 1 щілинна щітка Ø 32
1 пилова щітка Ø 32
1 щітка для матраців та оббивки Ø32
1 телескопічний подовжувач

регулятором тиску

регулятором тиску

Код KTS1QF

Код KTS2QF

Код KTS4QF

Комплект TS1 Studio
Для комплектування стандартних
систем із шлангом 9 м, мішком TUBÒ
Easy Sack та аксесуарами*

Комплект TS2 Studio
Для комплектування стандартних
систем із шлангом 9 м, мішком TUBÒ
Easy Sack та аксесуарами*

Комплект TS4 Studio
Для комплектування стандартних
систем із шлангом 9 м, мішком TUBÒ
Easy Sack та аксесуарами*

Складається із:

Складається із:
• 1 центральний вакуумний пристрій TS2 Studio

Складається із:
• 1 центральний вакуумний пристрій TS4 Studio

• 1 центральний вакуумний пристрій TS1 Studio
• 1 стандартний шланг Ø32 9 м, з вимикачем
для запуску центрального вакуумного блоку
та регулятора швидкості.
• 1 базовий комплект, що складається із:
1 Легкий мішок TUBÒ
1 металевий гачок для кріплення
шлангу та мішка TUBÒ Easy Sack
1 щітка для підлоги для підлоги і килимів
Ø32 та 1 щілинна щітка Ø 32
1 пилова щітка Ø 32
1 щітка для матраців та оббивки Ø 32
1 телескопічний подовжувач

• 1 стандартний шланг Ø32 9 м, з вимикачем
для запуску центрального вакуумного блоку
та регулятора швидкості.
• 1 базовий комплект, що складається із:
1 Легкий мішок TUBÒ
1 металевий гачок для кріплення
шлангу та мішка TUBÒ Easy Sack
1 щітка для підлоги для підлоги і килимів Ø
32 та 1 щілинна щітка Ø 32
1 пилова щітка Ø 32
1 щітка для матраців та оббивки Ø 32
1 телескопічний подовжувач

• 1 стандартний шланг Ø32 9 м
, з вимикачем
для запуску центрального вакуумного блоку
та регулятора швидкості.
• 1 базовий комплект, що складається із:
1 Легкий мішок TUBÒ
1 металевий гачок для кріплення
шлангу та мішка TUBÒ Easy Sack
1 щітка для підлоги для підлоги і килимів
Ø32 та 1 щілинна щітка Ø 32
1 пилова щітка Ø 32
1 щітка для матраців та оббивки Ø 32
1 телескопічний подовжувач

Загальний каталогЖитловий сектор

Житловий сектор

Комплект Studio TS
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QB

with built-in
enclosure

QB the central vacuum unit
Versatility, efficiency and ease of assembly: QB, the first central
vacuum unit that can be either built-in or wall-mounted, is a new
development that further enriches TUBÒ, the centralised vacuum
system.

Technology
that simply
evolves.

It has a cyclonic compartment with deflectors
for channelling the dust and an oval filter
cartridge with a high filtering capacity. A single
element encloses and isolates the central
vacuum unit with a magnetic fastening system
that speeds up maintenance operations. QB is
a highly innovative and patented product that
features the very best of Aertecnica technology.
It is compliant with acoustic and thermal
standards without compromising on the energy
efficiency class or the acoustic and thermal
insulation of the structure.

• a revolutionary central vacuum unit
• maximum vacuum power
• cyclonic dust collection compartment and
removable, eco-friendly cardboard dust
container
• absolutely silent (dB 58)
• simplified maintenance
• highest electrical protection class (IP55)1
• reduced footprint

AT I
LT

CERTIFICAT

I

ct
Perfestic
u
o
c
al
a
therm
and ulation
ins

DA

IZZ
ATI

QB Q200 Aertecnica patented
central vacuum unit*

U

Innovative and completely accessible
for inspection.

RI S

QB complies with EC directives on safety,
efficiency and electromagnetic compatibility.
Aertecnica's manufacturing procedures are
structured to reduce environmental impact,
limiting energy use and excess industrial waste.

LAB
IAL
ORATORI SPEC

watch the video and see
how QB works

QB with built-in enclosure

QB with built-in enclosure

outdoor solution

indoor solution

Attention to space, aesthetics
and energy savings.

A perfect balance between
technological innovation and
design.

QB completely neutralises the visual impact of
traditional interior or exterior central vacuum
units: the growing demands of the world of
design and working in constant synergy with
architects led Aertecnica to develop a product
that would satisfy the aesthetic demands
of end customers, without compromising
technology or ease of installation.
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General catalogue Residential systems

The central vacuum unit disappears, just like the
dust.
QB eliminates the visual impact of traditional
central vacuum units.

Residential systems

Residential systems

QB can be installed anywhere without
compromising the technical features of a
traditional centralised vacuum system.

QB with built-in enclosure is the solution to
modern building needs. It can be completely
built into the wall to save space and maintain
the building's aesthetics.
The flap is the only visible element and this
can be painted to match the colour of the wall,
making it almost invisible.

General catalogue Residential systems
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із вбудованим корпусом
Центральний вакуумний блок зникає, як і пил
QB із вбудованим корпусом - це рішення сучасних будівельних потреб. Його можна
повністю вбудувати в стіну, щоб заощадити простір і підтримати естетику будівлі. Видимий
клапоть можна пофарбувати під колір стіни, зробивши його майже непомітним.

QB із вбудованим корпусом
Дизайн

Супер безшумна робота

Простий і швидкий в обслуговуванні

Дизайн легкий на око. Легкий, елегантний
і мінімальний, він характеризується
балансом деталей, що робить QB
ідеальним злиттям стилю та технології.

QB - це ідеальне поєднання елементів, які
при поєднанні забезпечують мінімальний
рівень
шуму,
що
дозволяє
використовувати центральний вакуумний
блок у будь-який час доби.

Завдяки революційній еліптичній системі
циклонічної фільтрації (запатентованій),
QB ущільнює пил для скорочення
операцій з технічного обслуговування до
мінімуму.

QB відповідає акустичним і технічним
стандартам,
не
зачіпаючи
класу
енергоефективності або акустичної та
теплоізоляції конструкції.

За допомогою QB очищення фільтра та
очищення пилу простіше та швидше, ніж будьколи. Щоб ще більше зменшити розмір,
пристрій відкривається спереду; просто вийміть
клапоть, щоб отримати доступ до центрального
вакуумного блоку. Простий і швидкий жест.

b1

Features

c1

.
Small size, advanced performance materials,

a3
a1

b2

a2

c2
b3
Корпус

Житловий сектор

Код

CM021Q

Опис: Вбудований корпус з високоміцного пластику
для центрального вакуумного блоку
QB• Вбудований корпус для
a1
центрального вакуумного блоку QB
Q200, укомплектований тимчасовим
клапаном для кладочних робіт та
налаштуванням для електричного
підключення• Патент Aertecnica, що
очікує на розгляд N °. M02007A000077
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Набір для рами і клаптя

Центральний
вакуумний блок

a1. ізоляція
a2. вбудований корпус
a3. тимчасовий клапоть

c1. рамка
c2. клапоть

b1. моторний відсік
b2. система фільтрації
b3. Екологічний контейнер
для пилу

Код

CM321Q

Опис: Ізоляція
BUILT-IN
з
пластику (код
центрального
блоку QB (код
бажанням).

Загальний каталогЖитловий сектор

для корпусу
високоміцного
CM021Q) для
вакуумного
CM200Q) | За

Smaller size and higher performanceterise the
these are the elements that characthe space
QB enclosure. In order to meet
nstruction
requirements of the modern co loys highindustry, the enclosure of the QB empthis way,
efficiency thermoplastic materials. Inrsatile.
installation is even easier and more ve
temporary
The QB enclosure is supplied with aStandard 2
flap to preserve the plasterwork (a3). supplied
cm thick polystyrene insulation can beoustic and
on request to further improve the ac
thermal insulation (a2).

Код

CM200Q

Опис:
QB Q200
центральний вакуумний
блок
b1
b2
b3

Код
Опис:
c1

Житловий сектор

Це ще не все: корпус і клапан можна
пофарбувати так, щоб відповідати
кольору стін. Таким чином QB стає
стриманою присутністю, яка легко
інтегрується у ваш будинок.

CM821Q
Комплект для рами та кришки
для
BUILT-В
корпусі
з
високоміцного пластику (код
CM021Q).• У комплект входить
остаточний каркас і клапан для
герметизації корпусу BUILT-IN
високоміцним пластиком (код
CM021Q).

Загальний каталогЖитловий сектор
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Універсальність установки

WALL-MOUNTED QB
Ідеальне поєднання інновацій,
технологій та дизайну

Можливість з'єднання з DUST INLET (всмоктування) та лінією AIR EXPULSION (вигнання)
A. STANDARD:

Вхідний отвір і
фронтальний вихід повітря

WALL-MOUNTED

B. STANDARD:

Вхідний отвір і
вертикалиний вихід повітря

D. TOP:

C. TOP:

Передній вхідний отвір
для пилу і вертикальний
вихід повітря

Передній вхідний отвір
для пилу і фронтальний
вихід повітря

Революція в централізованих
системах вакуумного очищення

Революція в централізованих системах вакуумного очищення. НАСТІННИЙ
БЛОК ЖИВЛЕННЯ QB від Aertecnica - це революція в централізованих
системах вакуумного очищення. Завдяки новому зовнішньому покриттю з
термопластичного матеріалу з високою стійкістю (із захистом від
ультрафіолетового випромінювання) він може бути розміщений у звичайних
типах установки.

E. REAR: Задній вхідний отвір для пилу і фронтальний вихід
повітря

Code CF330Q

F. REAR: Задній вхідний отвір для пилу і вертикальний вихід
повітря

Code CF330Q

БЛОК ЖИВЛЕННЯ QB, встановлений на стіні, також може бути
встановлений на відкритому повітрі, де немає арматури для
вбудованої версії. На відміну від усіх інших моделей
центрального вакуумного блоку, передній доступ також
дозволяє встановити його лише на кілька см над підлогою.
НОВИЙ НАСТІННИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ QB може
задовольнити найсуворіші вимоги щодо стилю.

НАСТІННИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ QB включає центральний вакуумний блок
QB. Його інноваційна запатентована ** еліптична система циклонічної
фільтрації в поєднанні з унікальною внутрішньою конструкцією
дозволяє збирати пил у ущільнені шари, зберігаючи фільтр чистим і тим
самим зменшуючи частоту обслуговування.
Проект QB робить ще один крок вперед у своєму розвитку. Стильний
дизайн, компактний розмір, якісні матеріали, відмінні експлуатаційні
характеристики.

Код CM330Q

Для задніх установок, як з випуском повітря FRONTAL (рис. E), так і з випуском повітря UP (рис. F), слід використовувати задній монтажний комплект для настінного QB з
термопластичного матеріалу Cod. CF330Q

Настінний корпус QB
Для задніх установок, як з випуском повітря FRONTAL (рис. E), так і з випуском
повітря UP (рис. F), слід використовувати задній монтажний комплект для
настінного QB з термопластичного матеріалу Cod. CF330Qstructures.

Якщо використовується "заднє" з'єднання,
установка буде особливо привабливою та
стильною, оскільки жодних труб не буде видно.

Житловий сектор

Житловий сектор

Код CF330Q |ДОДАТКОВО
Задній монтажний комплект для настінного QB з термопластичного матеріалу.
Складається із:
саморізи, гайки, шайби, шестикутні вставки та ковпачки.
вигнуте з'єднання Ø50 для входу пилу
ущільнювач
фланець Ø50
штукатурно-захисний ковпачок
кронштейни для кріплення елемента (x4)
Подивіться фігури з типом установки: E - F pag.43
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Технічна таблиця Центральної вакуумної установки QB
Line
Model
Motor
power
Freque
ncy
Motor
rpm
Turbine
stages
Socket powersupply

Центральна вакуумна установка
watch the video and see
how QB works

Центральна вакуумна установка QB Q200 - CM330Q
Центральний вакуумний блок QB Q200 може
бути встановлений на стіні, як звичайні
центральні вакуумні установки Tubò, або
вбудований
в
металевий
корпус
з
реверсивним люком, встановленим в процесі
монтажу системи.
Основні характеристики QB Q200:
• Настінна установка, як звичайна центральна
вакуумна установка
• Вбудована установка
• Встановлюється під час монтажу системи
• Вакуумний мотор з електронним Плавним
Пуском, розміщеним у звукоізоляційному
відсіку.

• Електронна плата з трансформатором від 230 до
12 Вольт для електричної розетки з фільтром
EMC, сумісний із стандартами ЕС.
• Тангенціальна пилова вхідна система і циклонна
дефлекторна система для подачі пилу в
контейнер.
• Екологічний, знімний пиловловлювач, обладнанийз
клейовим
закриваючим
пристроєм
для
забезпечення максимальної гігієни.
• Миючий поліефірний картридж з великою
площею фільтрувальної поверхні.
• Вбудований запобіжний клапан.
• Обслуговування спереду за допомогою
системи відкривання механізму гака, що
сприяє магнітам, прискорити звичайні
операції з обслуговування та забезпечити
максимальну практичність.

TI
ULTA

C E RTI FI C A
TI

Pinsul
aco
ation
erf
and
usti
ec
thermal
tc

DA
LI
LAB
CI A
ORATORI SPE

• Система для кріплення центрального
вакуумного блоку QB Q200 до його
корпусу за допомогою системи гвинтів, які
працюють
зсередини
центрального
вакуумного блоку. u
• Знижений рівень шуму (58 дБ) та електричний
клас захисту IP551 '(з каналізованим викидом
повітря).

Vacuum power
Air flowrate
Max. vacuum
Filter cartridge surface area Filter
cartridge material Container
capacity
Compatibility with Remote panel (Dynamic / Kit) Soft Start
Max. no. of sockets (advised) Distance of

Height2
Width2
Depth2
Noise level
Electrical protection class1
Weight2

Volts
Watts (W)
HZ
rpm
no.

QB

QB

Q200
230
1.600
50/60
46.480
1

CM330Q
230
1.600
50/60
46.480
1

Volts (V)

12

12

Air Watts

653
195
313
6.500
ПОЛІСТЕР

653
195
313
6.500
POLYESTER
13
OPTIONAL
YES
10
30
200>

m /h
3

mbar
cm2

litres

13
OPTIONAL
YES

no.

10
30
200>

m
m2

cm
cm
cm
db
IP
kg

With built-in enclosure*

With wall-mounted enclosure

83,2
54,5
26,1
55,8
IP55 / IP451
16

83,2
55
25
58
IP55 / IP451
14

IP55 with channelled air expulsion / IP45 with air expulsion from the flap.
Measurements including the central vacuum unit enclosure.
*High-strength material
1
2

Додатково для центральних вакуумних блоків QB Q200 - CM330Q
Code

CM189T

• Vimar Plana

Код
CM8890
Опис: Комплект віддалених панелей для
центрального вакуумного блоку QB в комплекті
з електричним вимикачем.
Складається із:
• Підключення розетки до індикатора,
• Кабель для підключення до 12V
• Центральний вакуумний блок,
• Віддалена панель,
• Кріплення для віддаленої панелі,
• Електрична плата вимикача Vimar
Plana (білий графіт),
• Плита із оргскла товщиною 4 мм

Запчастини Q200 - CM330Q

Код

CM814Q*

Опис: Біорозкладаний, екологічно чистий картонний
контейнер для пилу для центрального вакуумного
блоку QB Q200 (5 пакетів).

Код

Житловий сектор

Житловий сектор

Description WIreless kit for starting/stopping the
central vacuum unit

CM833Q*

Опис: Миючий картридж з поліестеру для
центрального вакуумного блоку QB Q200
*Містить захисний комплект з маскою та рукавичками
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Cleaning has never
been so easy.

watch the video and see
how PRATICO works

Unparalleled practicality.
Faster and simpler cleaning.
PRATICO is a new solution for simplifying the cleaning of rooms
equipped with the TUBÒ centralised vacuum system, making
cleaning even easier.
PRATICO is the natural evolution of the TUBÒ vacuum system. The
flexible hose used for cleaning is concealed inside the wall of your
home. An entire vacuum system in a single socket.

Residential systems

Features

4

3

2

Residential systems

Pratico
is comprised of:
1

1. Reversible flap that can be painted
2. Reversible PRATICO socket
3. Temporary cover for installation
4. PRATICO socket frame for plasterboard walls

46
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1

Прибирання ніколи
не було таким
простим.

Переваги PRATICO

PRATICO складається із

1. ЛЕГКИЙ У ВИКОРИСТУВАННІ: Не потрібно переміщувати, намотувати та
ховати шланг після очищення.

1. 12-метровий шланг, у комплекті з кришкою для ковзання та захисту.

2. ШВИДКО: Ще швидше прибирання. Простим жестом клапан

2. Кінцевий з'єднувач для підключення до рукоятки.

відкривається, шланг витягується і PRATICO готовий до використання.

5

3

3. Розетки PRATICO у комплекті із клапаном.
4. Важіль для включення центрального вакуумного блоку.
5. Важіль для фіксації шлангу.

2

Житловий сектор

Житловий сектор

3. ЗАЙМАЄ МАЛО ПРОСТОРУ: Шланг прихований у стіні. Для зберігання в шафі
немає необхідності.

4
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1

2

Dispositions for system design

Керування
З PRATICO прибирання ніколи не було таким простим.

Для використання PRATICO потрібно
лише 4 простих жести:

3

4

5

6

1. Відкрийте кришку і витягніт шланг.
2. Зафіксуйте шланг за допомогою спеціального важеля.
3. Увімкніть центральний вакуумний блок, перемістивши важіль BLUE
у положення ON. *
4. Вставте кінцевий з'єднувач шланга в роз'єм.

Ще 4 прості операції необхідні для
приховування PRATICO:
5. Коли центральний вакуумний блок все ще працює, підійдіть до
розетки і відпустіть рукоятку від шланга.

• Бажано встановити PRATICO в центральному положенні, щоб
охопити якомога більшу площу. Для чищення великих приміщень
можна встановити кілька розеток PRATICO.
• PRATICO можна використовувати лише в системах з одним
оператором.
• PRATICO сумісний із звичайною системою TUBÒ, що дозволяє
створювати змішані системи.
• PRATICO є оборотним.• PRATICO можна встановлювати як в
кладних стінах, так і в стінах з гіпсокартону.
• Жорстка труба Ø 2 повинна мати загальну довжину більше одного
метра довше, ніж шланг всередині неї.
• PRATICO можна встановити в підлогу або підвісну стелю, з
трубопроводами Ø 2 ”(Ø 50,8 мм) і широкими радіальними
кривими.
• Для оптимізації та покращення ковзаючої дії шланга всередині
жорсткої труби Ø 2 важливо встановити систему з якомога
меншою кількістю кривих і в будь-якому випадку з не більше
кривих, ніж передбачені в установчому наборі PRATICO.
• Центральний вакуумний блок слід вибирати, виходячи з кількості
встановлених розеток PRATICO, як показано в таблиці нижче.

N°. PRATICO

6. Розмикніть шланг, перемістивши важіль блокування.
7. Обкладіть долонею кінцевий з'єднувач для шланга до повного
перемотування.

Central vacuum unit model

1 PRATICO

QB/TS2

1 - 2 PRATICO

TX3A - TP3A - TP3 - TC3
TX4A - TP4A - TP4 - TC4 - TS4

3 - 4 PRATICO

TX4A - TP4A - TP4 - TC4

3 - 4 PRATICO

X-PERT RT:
RT1A - RT2MA* - RT2A*
*Just 1 operator (user)

8. Вимкніть центральний вакуумний блок, закривши кришку*

Швидко, легко, чисто: Pratico.

2200.3ccmm

8

Житловий сектор

7

Житловий сектор

ПРИМІТКА: бездротова система PRATICO також доступна, якщо
електропроводка не була прокладена під час встановлення
системи.

10.0 cm
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Код TR41PR

PRATICO codes

Installation set with 1 Ø 2” PRATICO socket for masonry walls
Comprised of:
No. 1

code PA075PR

No. 3

code TRX25PR

Ø 2” PRATICO socket frame for masonry walls
Ø 2” PRATICO PVC pipe, 1.6 mm thick (per metre) (2
metre bars)
Ø 2” PRATICO 90° FF wide radius curve in PVC

No. 2

code TRX22PR

Ø 2” PRATICO 45° FF wide radius curve in PVC

No. 2

code TRX28PR

Ø 2” PRATICO 22.5° FF wide radius curve in PVC

No. 5

code TR21PR

Ø 2” PRATICO PVC sleeve with head

No. 1

code TR212

No. 1

code CF103

mt. 25 code PE111

Adaptor sleeve in ABS, Ø50 M to Ø2” F
Self-sealing adhesive for PVC, 125g tube with dosing
device
Tube N07VK 2x1 Ø16 IMQ sheath

No. 15 code PE410

PVC wiring clamps, 30cm, blue (pack of 100)

No. 1

Installation manual

mt. 14 code TR20PR
4

3

2

Pratico складається із:
1. Оборотний клапоть

1

2. Оборотна розетка PRATICO
3. Тимчасова кришка для каркаса

PRATICO Комплектація
Код K12PRT

PRATICO 12 м Комплектація *
Складається із:
No. 1 code PA100PR PRATICO vacuum socket, white

PRATICO інсталяційний
набір

No. 1

Ø32 PRATICO hose, 12m long, comprised
of connectors and covering sleeve

code AP12PR

No. 1 code AP314PRT

Curved connector. Ø32 PRATICO
grip with pressure regulator

Код TR31PR
* Шланг PRATICO Ø32 для рукоятки (R) дозволяє підключати щітки TUBÒ Ø32R та аксесуари безпосередньо

R

Інсталяційний набір 1 Ø 2” PRATICO із розеткою для стін з гіпсокартону

до гнучкого шланга без використання ручки..

Складається із:
code
PA070PR

Ø 2” PRATICO socket frame for plasterboard walls

Ø 2” PRATICO PVC pipe, 1.6 mm thick (per metre)
mt. 14 code TR20PR
(2 metre bars)
code
No. 3
Ø 2” PRATICO 90° FF wide radius curve in PVC
TRX25PR
No. 2
No. 2

code
TRX22PR

Ø 2” PRATICO 45° FF wide radius curve in PVC

code
TRX28PR

Ø 2” PRATICO 22.5° FF wide radius curve in PVC

Residential systems

No. 5 code TR21PR Ø 2” PRATICO PVC sleeve with head
No. 1

code TR212

Adaptor sleeve in ABS, Ø50 M to Ø2” F

No. 1

code CF103

Self-sealing adhesive for PVC, 125g tube with
dosing device

mt. 25 code PE111

Tube N07VK 2x1 Ø16 IMQ sheath

No. 14 code CF200

OHM metal collar Ø50

No. 15 code PE410

PVC wiring clamps, 30cm, blue (pack of 100)

No. 1

Installation manual

Код K12WPRT
PRATICO 12 м бездротовий комплект*
Складається із:
No. 1 code PA100PR

PRATICO vacuum socket, white

No. 1

Ø32 PRATICO hose, 12m long, comprised
of connectors and covering sleeve

code AP12PR

No. 1 code CM184T

R

PRATICO wireless kit for switching on /
off central vacuum unit models TXA -TPA
-TP- TC (complete with receiver)

R

* Шланг PRATICO Ø32 для рукоятки (R) дозволяє підключати щітки TUBÒ Ø32R та аксесуари безпосередньо
до гнучкого шланга без використання ручки.
.

Residential systems

No. 1

PRATICO components (individual codes)
Hose and grip

Code AP12PR

PRATICO components (individual codes)
Socket frame for plasterboard walls

Ø32 PRATICO hose, 12m long, comprised of connectors and covering sleeve

Code PA070PR

+

Ø2" PRATICO socket frame for plasterboard walls

Socket frame for masonry walls

R

R

The PRATICO Ø32 hose connection for handle (R) allows the connection of the TUBÒ Ø32 brushes
and accessories directly to the flexible hose without using the handle.

Code PA075PR

Code AP314PRT

Ø2" PRATICO socket frame for masonry walls

Curved connector – grip for Ø32 PRATICO hose with pressure regulator

Pipes and connectors
Wireless kit

Code CM184T

Code TR20PR

Ø2" PRATICO PVC pipe, 1.6 mm thick (per metre)
(2 metre bars)

Code TR21PR

Ø2" PRATICO PVC sleeve with head

Code TR212

Adaptor sleeve in ABS Ø50M to Ø2"F

Code TRX28PR

Ø2" PRATICO 22.5° FF wide radius curve in PVC

Code TRX22PR

Ø2" PRATICO 45° FF wide radius curve in PVC

Code TRX25PR

Ø2" PRATICO 90° FF wide radius curve in PVC

PRATICO wireless kit for switching on / off central vacuum unit models TXA -TPA
-TP- TC (complete with receiver)

Wireless

Code CM183T

Ergonomic handle for Ø32 flexible hose with pressure regulator and wireless
transmitter (codes AP12PR - AP15PR - CM186T - CM187T - CM188T - CM189T)

Residential systems

Code PA100PR

Code PA100PR
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Wireless

PRATICO vacuum socket, white
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Це забезпечує прагнення скрізь.

Професійний
сектор

X-PERT RT створений, щоб запропонувати
ще більш широку та універсальну лінійку
продуктів.
X-PERT RT призначений для використання в
якості альтернативи звичайному діапазону
для житлових додатків, де потрібні більш
високі рівні продуктивності та потужності.
X-PERT RT застосовується в житловому
секторі просунутого або третинного сектору. XPERT пропонує ті ж характеристики, що й центральні
вакуумні установки, призначені для сфери
обслуговування, але з компактними розмірами та
приємним зовнішнім виглядом одиниць житлового
сектору.

X-PERT RT пропонує відмінний рівень
продуктивності та побудований відповідно до
стандартів якості Aertecnica.
X-PERT RT - це продукт, який подолає розрив
між житловим та третинним секторами,
здатний адаптуватися до різних потреб і буде
використовуватися в: готелях, пансіонатах,
віллах, спортзалах, офісах, ресторанах, клініках
тощо, де максимум 2 одночасних
операторапотрібні, а поверхні не надто
обширні.

Система встановлення та налаштування за допомогою технології Plug &
Play. Швидке підключення стає можливим завдяки електричним
роз'ємам та клем, що входять у комплект установки. Це виключає всі
можливі помилки з електричними з'єднаннями.
Усі моделі оснащені системою самоочищення фільтрів APF (система
самоочищення фільтрів, запатентована Aertecnica).
Фільтр-картридж з великою площею фільтрації: 20000 см2,
виготовлений з миючого поліестеру.

Оскільки це такий універсальний продукт, ми
завжди радимо звернутися за порадою до
нашого технічного офісу або до одного з наших
торгових консультантів для безпечного та
правильного вибору.

X-PERT RT - це багатофункціональний
асортимент, підходить для вимогливих клієнтів,
які вибирають та цінують якість продукції
Aertecnica.

• Моментальний дисплей AVI.
• Компенсаційний клапан включений: тільки модель
RT1A
•
• Невеликий розмір з високим рівнем
продуктивності..
• Ергономічна та зручна ручка для вивільнення контейнера
для пилу.
• 66-літровий контейнер для пилу з системою «Швидке
прокручування» з колесами

Електронне регулювання вакууму: Тільки моделі RT2A і RT2MA.

Ідеально:
X-PERT RT - це центральний вакуумний
блок, який усуває зазор між житловим та
третинним сектором. Його можна
встановити в різних типах конструкцій:

Готелі: навіть на кількох поверхах, коли ви
вирішили використовувати один центральний
вакуумний блок на кожному поверсі **; Ліжко і
Сніданок*; вілли *; спортзали *; офіси *;
ресторани *; клініки *; тощо ...

* Усі ці засоби потребують одночасно не більше 2
операторів.** У випадку багатоповерхових готелів,
макс. 2 оператори працюють одночасно на одному
поверсі..

Система APF * * * стандартне кріплення для всіх моделей

Центральний блок живлення оснащений системою самоочищення (патент Aertecnica), яка дозволяє видаляти пил через
вібраційний фільтр. Це збільшує час регенерації / заміни фільтрувального картриджа.

Professionals

0 - APF APF вимкнено
1 - Активація добового циклу APF
2 – Активація двох щоденних циклів
3 - Активація двох щоденних циклів
4 - 30 хвилин після центральної
потужності пристрій вимкнено, цикл
APF запускається автоматично
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5 - 30 хвилин після вимкнення
центрального блоку живлення APF
автоматично запускається, лише якщо
перевищений поріг насичення фільтра
на 30%
6 – Ручна активація циклу APFз
клавіатури.

Professional

РЕЖИМ АКТИВАЦІЇ САМООЧИСТКИ APF
Щоденний процес самоочищення можна встановити відповідно до однієї з процедур нижче.

Динамічний контрольний дисплей
Ко д
Опис :

CMT800*
Динамічний контрольний дисплей
Вибір режиму Modbus дозволяє використовувати Динамічний дисплей управління з такими
центральними вакуумними блоками: PERFETTO INOX TXA-PERFETTO TPA-PERFETTO TP-CLASSIC
TC. Вибір режиму LM (Локальна пам'ять) дозволяє використовувати Динамічний дисплей управління з
такими центральними вакуумними блоками: QB-STUDIO TS-C500. Сумісний з електричними
вимикаючими пластинами найпрестижніших марок, доступних на ринку. Пластина електричного
вимикача не включена.

Ідеально…Всередині і ззовні!

* The AVI display is only supplied with the Perfetto Inox TXA, Perfetto TPA and TP central vacuum units

a

•

Вигнання повітря
Пластина розподілу потоку повітря для охолодження
двигуна

•
•
•
•
•

Загальний вимикач on/off

My Tubò + TUBÒ | Link
TUBÒ | Link діалоги з додатком Free My Tubò для смартфонів та планшетів.
Компанія AERTECNICA завжди створювала тенденції та постійно розробляла передові споживчі товари, що відображають
потреби та потреби своїх клієнтів. Технологія Smart Home - це остання тенденція ринку, що розвивається, і TUBÒ |
Посилання представляє передові технології.

REMOTE control

HUSAGE history

Завдяки My Tubò ви можете отримувати сповіщення про стан
центрального вакуумного блоку або про будь-які проблеми, що
виникають під час його роботи в режимі реального часу.
Додавши TUBÒ | Підключіть аксесуар (код CMT820) до вашого
центрального вакуумного блоку *, ваш смартфон збільшиться
вдвічі як зручний пристрій дистанційного керування.

Температурний сенсор
Панель управління з дисплеєм AVI
Інвертор (лише на моделях RT2A - RT2MA).
Компенсаційний клапан для регулювання тиску

My Tubò дозволяє швидко перевірити
історію використання вашого
центрального вакуумного блоку TUBò,
щоб реально контролювати загальну
кількість.

App. My Tubò (free)

Електронна картка

надається лише в моделі RT1.

•
•

MODBUS система зв'язку
Вентилятор бічного каналу (двигун)

Те х н і ч н а т а б л и ц я X-PERT RT
Trade code

CIRT10A

RT2A
CIRT20A

No. of operators at the same time

1

2

2

Self-cleaning system (APF System)*

YES

Yes

YES

Inverter

NO

YES

YES

Power supply

Volt (V)

380 - 400

Motor power

Watts (W)

2,200

2,600

2,600

Hz

50 - 60

50 - 60

50 - 60

A

6.5

11.2

6.5

rpm

2,900

3,500

3,500

No

YES

YES

12

12

12

300

360

360

Frequency
Maximum absorption:
Motor rpm
SOFT START
Vacuum Sockets power supply voltage

Volt (V)

Air flow rate
Maximum vacuum
Filter cartridge

220 - 240

380 - 400

mbar

392

392

392

cm2

20,000

20,000

20,000

Filtering surface

Professional

RT2MA
CIRT20MA

material

POLYESTER

POLYESTER

POLYESTER

Dust container capacity

litres

66

66

66

Dust inlet diameter

mm

80

80

80

Air exhaustion diam.

mm

80

80

80

Vacuum Setting Adjustment

cm

Manual provided**

Electronic

Electronic

Height

cm

161***

161***

161***

Diameter

cm

46

46

46

Weight

kg

99

100

100

Noise

db

<70

<70

<70

Compatibility with Tubò | Link cod. CMT820

YES

YES

YES

Compatibility with CMT800 Panel
(in Modbus mode)

YES

YES

YES

* In the event that the vacuum system is activated during the scheduled filter self-cleaning cycle
(APF System), the central vacuum unit restart time will be approximately 30 seconds.
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** Ø63 compensation valve provided
*** Check central vacuum unit installation dimensions in the technical manual

b

•
•
•
•
•

b
Система APF *
Миючий картридж з поліестеру.
Лівий / правий оборотний вхід пилу.
Ручка кріплення фільтрувального картридж.
Ручка для відкриття / закриття контейнера для пилу
"Quick Scroll".

c

•
•
•
•

Дефлекторний конус із ущільненням

•

Антивібраційна основа

c

Натягувач сумки
Мішок для збору пилу
Контейнер для пилу «Швидкий прокрутка» з
колесами

Professional

RT1A

Model

* У випадку, якщо вакуумна система активована під час запланованого циклу самоочищення фільтра (система APF), час
перезавантаження центрального вакуумного блоку становитиме приблизно 30 секунд. Система APF, система
самоочищення фільтру, запатентована (Європатент № 06793421.6)

General catalogue Professional systems
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Третинний
сектор

Чим краще ви дихаєте,
тим краще працюєте.
TUBÒ став популярним продуктом і на робочому
місці. Офіси, магазини, готелі, ресторани,
фабрики та великі структури дихають і стають
гігієнічними.

Все з надзвичайною простотою.
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Центральні вакуумні установки
для третинного сектора
Лінія Perfetto та Kompatta KT

Трифазні лінії Perfetto та Kompatta KT найкращі рішення для очищення складних споруд
(готелі, фітнес-центри, резиденції, будинки для
літніх людей тощо). Технологія та інновації
Aertecnica створюють нові професійні, нові
інструменти, які гарантують ефективність та
швидше, гнучкіше очищення великих структур.

практичність
зручний у використанні
економія енергії
низькі витрати на
обслуговування
• кілька операторів одночасно
•
•
•
•

Переваги

• Його практичність та потужність, навіть у
великих будівлях (наприклад, готелях),
відшкодовують початкові інвестиції за короткий
проміжок часу.

Витрати на обслуговування низькі, а економія
праці та витратних матеріалів (мішків та фільтрів)
робить її вартість часткою, ніж традиційних
портативних пилососів.

• Це прискорює час очищення, дозволяючи двом

• Можливий оснащення центрального блоку
живлення системою фільтра, що
самоочищується, що зменшує технічне
обслуговування та гарантує покращене
всмоктування.

операторам працювати разом у максимальній
тиші та комфорті.

The system
a Automatic vacuum modul
e

c

b Dust separator
c Air expulsion

b

d Pillar columns

d

Service sector systems

Service sector systems

e Silencer
f Socket frame

a
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Лінія Perfetto:

інтелектуальні технології
Технічні особливості трифазної лінії PERFETTO
підкреслюють її переваги щодо практичності,
простоти використання, економії енергії та
зниження витрат на обслуговування.

Air expulsion

Motor inverter

Air Inlet

Вакуумний модульний дисплей
Електронний компонент на вакуумних
модулях
дозволяє
встановлювати
та
переглядати робочі параметри за допомогою
екрану
дисплея.

P.C.B.
Main-Switch
Anti-interference
filter

Motor
protection

Sound-Proofing
Foam

Vacuum turbine

У випадку центральних вакуумних блоків з 2 або 3
вакуумними модулями один з цих модулів повинен
бути завжди налаштований на автоматичне
регулювання вакууму, а решта модулів повинні
бути налаштовані на ручне регулювання.

Service sector systems

Code

CI406

CI416

CI426

CI436

CI446

CI411

CI421

CI431

CI441

M20ES

T20ES

T30ES

T40ES

T60ES

TR10S

TR20S

TR30S

TR40S

2

3

4

6

1

2

3

4

Technical specifications
No. of operators at the same
time

n°

2

Power supply

Volts

230

380

380

380

380

380

380

380

380

Motor power

W

2.600

2.600

4.600

6.300

8.700

2.200

4.000

5.500

7.500

Motor rpm

rpm

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

2.900

2.900

2.900

2.900

Soft Start

YES

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

Inverter

YES

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

System vacuum regulation

AUT.

AUT.

AUT.

AUT.

AUT.

MAN.

MAN.

MAN.

MAN.

Socket power supply voltage

Volts

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Air flow rate

m3/h

360

360

650

810

950

300

540

670

780

Vacuum

mbar

392

392

441

490

490

392

441

441

490

Height (H)

cm

78

78

95

95

95

78

95

95

95

Diameter (Ø)

cm

52

52

66

66

66

52

66

66

66

Weight

kg

48

48

73

86

95

46

71

85

93

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

• збільшення потужності двигуна в амперах•

максимальний час, коли вакуумний модуль може
залишатися безперервним

• години роботи вакуумного модуля• температура
моторної камери

Ці модулі вакуумного двигуна можуть відрізнятися
від звичайних централізованих вакуумних систем,
підключаючись один до одного за допомогою
наданого послідовного порту, не потребуючи
виділених електричних панелей. Стан машини
відображається на дисплеях кожного модуля, а
також на дисплеї ДИНАМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
(додатково додатковий код CMT800), який
встановлюється в робочих положеннях (прийом,
передпокої, контрольні зони тощо)

Model
M20ES
T20ES
T30ES
T40ES
T60ES

Description
2.6Kw 230V single-phase
2.2Kw 380V three-phase
4.2Kw 380V three-phase
6.3Kw 380V three-phase
8.7Kw 380V three-phase

* Sound-proofed modules with built-in electrical panel
and display. Version with inverter

dB

<70

<70

<70

<73

<74

<70

<70

<70

<70

Air inlet/outlet diameter

mm

63/63

63/63

80/80

100/100

100/100

63/63

80/80

100/100

100/100

Як
тільки буде
досягнуто
максимальний
відсотковий коефіцієнт корисної дії, первинний
модуль активує вторинний модуль з ручним
регулюванням через послідовне підключення та
автоматично регулює рівень вакууму системи, щоб
довести його до встановленого рівня.

• робочий вакуум в мбарin mbar

Code
CI406
CI416
CI426
CI436
CI446

Noise level

Ця настройка необхідна для належної роботи
системи: модуль, оснащений автоматичним
регулюванням, буде функціонувати в якості
основного двигуна і автоматично регулює рівень
вакууму в системі, поки не буде отриманий
заданий рівень.

На дисплеї вакуумного модуля може
відображатися така інформація:

VACUUM MODULES
WITH AUTOMATIC VACUUM REGULATION*

VACUUM MODULES
WITH MANUAL VACUUM REGULATION

Model

Serial Connection for Control
Display

Adjustable feet
for support

Всі вакуумні модулі звукоізольовані
та оснащені дисплеєм, керованим
інтелектуальною електронною
платою, яка стежить за станом
машини. Крім того, вакуумні
модулі з автоматичним
регулюванням вакууму мають
функцію SOFT START, що
гарантує меншу витрату енергії
та постійний робочий рівень
вакууму.

VACUUM MODULES
WITH AUTOMATIC VACUUM REGULATION

PERFETTO
VACUUM MODULES

VACUUM MODULES
WITH MANUAL VACUUM REGULATION
Code
CI411
CI421
CI431
CI441

Model
TR10S
TR20S
TR30S
TR40S

Description
2.2Kw 380V three-phase
4.0Kw 380V three-phase
5.5Kw 380V three-phase
7.5Kw 380V three-phase

Service sector systems

Control display

Складається з вакуумного модуля і
сепаратора пилу, який підключений до
нього.Трифазна лінія PERFETTO дає
змогу
одночасно
працювати
14
операторам
завдяки
більшій
всмоктувальній здатності.

Лінія Perfetto : вакуумні
модулі

The Perfetto line: separators
SUMMARY TABLE OF PERFETTO DUST SEPARATORS
Code

CI090

CI150

CI090A

CI150A

Model

LT 90/B

LT 150/B

LT 90/B-AP

LT 150/B-AP

NO

NO

230

230

Technical specifications
Automatic filter cleaning system
power supply

Volts

Filter cartridge surface area

cm2

Filter cartridge material

50.000

73.000

50.000

73.000

polyester

polyester

polyester

polyester

Dust container capacity

litres

90

150

90

150

Automatic filter cleaning system
operating pressure

bar

NO

NO

3,8

3,8

Automatic filter cleaning system
reservoir capacity

litres

NO

NO

9

9

Dimensions (WxDxH)

cm

Weight

kg

70

96

88

110

Noise level

dB

<70

<70

<70

<70

Suction outlet height

cm

150

150

150

150

Suction inlet height

cm

87

87

87

87

Air inlet/outlet diameter

mm

80/80*

100/100*

80/80*

100/100*

58x85x175 58x85x175 58x85x175

58x85x175

* The air expulsion and inlet vents are reversible (right or left)

до 150 літрів) комплектують центральну
вакуумну
установку.
Вони
оснащені
системою
захисту,
яка
запобігає
надмірним значенням тиску і захищає
мотор за допомогою компенсаційного
клапана.

Code

Model

CI090

LT90/B

CI090A

LT90/B with self-cleaning function

CI150

LT150/B

CI150A

LT150/B with self-cleaning function

Доступні з системою самоочищення або без
неї, вони також містять дисплеї, що показують
такі параметри:

Версія з фільтрами для самоочищення також
дозволяє
програмувати
фільтри
циклів
самоочищення за допомогою таймера, виходячи
з насиченості фільтра.

•відсоток наповнення контейнера пилом
• відсоток насиченості фільтрувального
картриджа
•тиск у циліндрі компресора під час самоетап очищення
•робочий вакуум в мбар

Усі трифазні сепаратори лінії Perfetto мають
систему відкриття / закривання контейнера
для пилу, яка, завдяки двом педалям в основі
машини, полегшує операції спорожнення та
обслуговування.

1

8
9

Версія з системою самоочищення

2
10
11

Service sector systems

Components

3

1. Reversible air outlet

9.

2. Compressed air cylinder

10. Built-in compensation valve

3. Reversible air inlet

11. Condensate drain

4. Bag full sensor

12. Polyester filter cartridge

5. Air cylinder recharging compressor

13. Dust collection bag

6. Bag tensioner

14. Hydraulic dust container opening/

7. Adjustable support feet

12

Main switch

closing device

4

5

13

Трифазна лінія Kompatta
KT була створена для задоволення потреб
сервісу та професійного сектору. Його
універсальність та високоефективні технічні
характеристики, розроблені для спрощення
використання,
пропонують
рішення,
орієнтовані на потреби все більш вимогливого
і розвинутого ринку. Машина складається з
однієї структури, розділеної на три секції.
• Верхня секція: корпус двигуна.
• Центральна секція: пиловий фільтр.
• Нижня секція: циклон та зберігання
вакуумного матеріалу
Основні особливості цього продукту:

• Широка лінійка з 8 різних моделей.
• Від одного до трьох операторів одночасно.
• Пиловий фільтр.
• Пиловий фільтр із системою самоочищення.
• Механічне регулювання вакууму.
• Електронне регулювання вакууму.
• Електрична панель, вбудована в корпус
машини.
• Вбудований і звукозахищений
компенсаційний клапан.
Центральний вакуумний агрегат

Kompatta KT

Особлива увага приділялася гарантуванню безшумної роботи:
використання композиційних матеріалів на основі поліуретану та
введення антивібраційних систем на динамічні деталі значно знизили
рівень шуму та покращили продуктивність та ефективність, що вивели
їх вище стандартних.
Фільтр-картридж, повністю виготовлений з МИЮЧОГО
поліестеру, має площу фільтруючої поверхні приблизно 5
м2. Система самоочищення забезпечує оптимальну роботу
машини, обмежуючи перепади тиску, викликані брудними
фільтруючими картриджами. Велика ємність пилового
контейнера (150 літрів), зменшує операції з обслуговування
(випорожнення контейнера).

Лінія Kompatta KT була розроблена для
інженера з монтажу.
Технологія PLUG & PLAY спрощує підключення
до центрального вакуумного блоку системи:
структура одного блоку оснащена швидкими
електричними роз'ємами та клемами, що
входять до установки, що усуває будь-які
помилки під час здійснення електричних
з'єднань.

Kompatta KT - центральний
вакуумний блок із системою
самоочищення
Code Model Description
CIKT20MA KT20MA 2.6Kw 230V single-phase

Code Model Description
7
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Лінія KT базується на системі “PLUG & PLAY”; саме
тому вона пропонує нашому техніку з монтажу
гарантію повної надійності та дійсно швидкий
монтаж, а також різко скорочує кількість займаної
площі.

6

8. Control display

66

Лінія Kompatta KT

Service sector systems

Трифазні лінійні сепаратори Perfetto (від 90

14

CIKT20M

KT20M

2.6Kw 230V single-phase

CIKT10

KT10

2.2Kw 380V three-phase

CIKT20

KT20

2.2Kw 380V three-phase

CIKT30

KT30

4.2Kw 380V three-phase

CIKT10A

KT10A

2.2Kw 380V three-phase

CIKT20A

KT20A

2.2Kw 380V three-phase

CIKT30A

KT30A

4.2Kw 380V three-phase

General catalogue Service sector systems
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Технічна таблиця для Лінії Kompatta KT
Code

Unit of
measurement

No. ofoperators at the same time n°
Self-cleaning

Динамічний контрольний дисплей : Повний контроль, на відстані…

CIKT10

CIKT10A

CIKT20

CIKT20A

CIKT20M

CIKT20MA

CIKT30

CIKT30A

1

1

2

2

2

2

3

3

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

Volts

380

380

380

380

230

230

380

380

Motor power

W

2.200

2.200

2.600

2.600

2.600

2.600

4.600

4.600

Motor rpm

rpm

2.900

2.900

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Socket power supply voltage

Volts

12

12

12

12

12

12

12

12

Air flow rate

m3/h

300

300

360

360

360

360

650

650

392

392

392

392

392

491

491

92x76x196

92x76x196

92x76x196

92x76x196

92x76x196 92x76x196

Power supply

Max. vacuum

mbar

392

Dimensions

WxDxH

92x76x196 92x76x196

Weight

kg

132

150

132

150

132

150

152

170

Diameter

Ø (cm)

56

56

56

56

56

56

56

56

Noise level

dB

<70

<70

<70

<70

<70

<70

<70

<70

Filter cartridge surface area

cm2

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Filter cartridge

material

POLYESTER POLYESTER

POLYESTER

POLYESTER

POLYESTER

POLYESTER

POLYESTER POLYESTER

Container capacity

l

150

150

150

150

150

150

150

150

Air inlet/outlet diameter

mm

80/80*

80/80*

80/80*

80/80*

80/80*

80/80*

80/80*

80/80*

Solenoid Valve for
Self-Cleaning
Filter Self-Cleaning
Reservoir
Display
Operating Vacuum
Main-Switch

Self-Cleaning Timer

Reversible Vent
Air Vent
Side Channel Blower A
Compensation Valve

Це електронний пристрій, який розміщується
в іншій місцевості, ніж там, де встановлений
центральний
вакуумний
пристрій
(наприклад, прийом, зал тощо), і
використовується
для
автоматичного
скидання системи без доступу до машини в
разі виявлена аномалія.

Це показує:
• правильна робота центрального
вакуумного блоку
• наявність системних несправностей блоків
• температура вакуумної турбіни
• робочий вакуум

Додаткові аксесуари для трифазних центральних вакуумних установок
У кожному центральному вакуумному блоці необхідний глушник. Він повинен бути встановлений на трубі
вигнання повітря, біля решітки: тип глушника вибирається виходячи з діаметра (Ø) виштовхувальної труби.
Глушник, діаметр якого більший за вихідний діаметр центрального вакуумного пристрою, рекомендується
застосовувати для витяжних ліній довше 6 метрів.

Версія із системою самоочищення

Sound-Prooﬁng Foam
Motor Compartment

Динамічний дисплей управління потребує
допоміжного джерела живлення 12 В
постійного струму.

Code
CMT800
Опис: Динамічний контрольний дисплей
Вибір режиму TRbus дозволяє використовувати Динамічний дисплей управління виключно з
наступними центральними вакуумними блоками: PERFETTO трифазний. Сумісний з електричними
вимикаючими пластинами найпрестижніших марок, доступних на ринку. Пластина електричного
вимикача не включена.

* The air expulsion and inlet vents are reversible (right or left)

Air Flow Division Plate
Motor Cooling

Для трифазних центральних вакуумних
блоків PERFETTO для системи TUBÒ.

C1360

Metal silencer Ø 63
(Dimensions: height 50cm x Ø15)

C1365

Plastic silencer Ø 63
(Dimensions: height 36cm x Ø15)

C1380
C1385

Metal silencer Ø 80
(Dimensions: height 70cm x Ø17)
Plastic silencer Ø 80
(Dimensions: height 56cm x Ø15)

C1390
C1397

Зворотний клапан - це клапан, який дозволяє
повітрю у вакуумній системі текти лише в
одному напрямку.

Metal silencer Ø 100
(Dimensions: height 70.5cm x Ø20)
Metal silencer Ø 160
(Dimensions: height 90.5cm x Ø22)

C1561 Check valve for TR10S-M20ES-T20ES
C1581 Check valve for TR20S-T30ES
CI591 Check valve for TR30S-TR40S

N.B. The silencers and check valves for the three-phase central vacuum units are supplied complete with rubber sleeve and metal clamps for connection

Self-Cleaning Nozzle
Polyester Filter Cartridge
Opening/Closing Lever
Container
Fastening Knob
Filter Cartridge

Device
Condensate Drain

Air Recharging Compressor
Self-Cleaning System
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Deﬂector Cone With Seal
Electrical Panel

Dust Collection Bag
Bag Tensioner

Anti-vibration Base
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Кожен до своєї розетки...
Лінійка вакуумних розеток Aertecnica, елегантна і підходить
для будь-якого середовища, пропонує конструкції та
кольори, які можна ідеально поєднувати з основними
марками електричних пластин вимикачів, доступних на
ринку. Відкрийте повну лінійку розеток за адресою:
www.aertecnica.com
Розетка відкривається миттєво, і шланг можна легко
вставити. Закрити розетку так само просто, а безпеку
гарантує герметизація, яка запобігає виходу пилу.

Причини успіху розеток
Aertecnica

• Захоплююча конструкція
• Сумісний з усіма основними
марками електричних пластин
комутаторів
• Легке ергономічне відкриття
• Тверді і міцні
• Довговічність

Aertecnica зареєструвала свій перший патент в Італії в
1992 році, революціонізувавши ринок розеток для вакуумних
систем Central Vacuum System.

Bticino
Light Tech

Bticino
Living Light Air

Bticino
Light

Bticino
Axolute

Bticino
International

Bticino
Mátix

Вакуумні розетки, аксесуари, системні компоненти та запчастини

Корпус розетки New Air сумісний з усіма
основними марками електричних
вимикачів. Плати комутаторів не
постачаються Aertecnica, але вони
доступні у будь-якого торгового
посередника.

70

Sirio New Air
with normal
opening

Logik
New Air

Для використання вакуумної системи TUBÒ
просто вставте практичний і легкий шланг в
будь-яку з вакуумних розеток, розміщених по
всьому будинку.
Розетка відкривається миттєво, і шланг можна
легко вставити. Закрити розетку так само просто,
а безпеку гарантує герметизація, яка запобігає
виходу
пилу.

Vimar
Arké

Vimar
Rondo

Sirio New Air
Comfort

Vac Pan
Active

Eclettis
Tubò

Touch
New Air Allumia

Gewiss
Chorus - Art

Legrand
Mosaic

Ave
Banquise
Square
Single colour

General catalogue Vacuum sockets

Square
Two-colour

Vimar
Plana

Vimar
Plana silver

Vimar
Eikon

Gewiss
Playbus

Gewiss
Chorus - Lux

ABB
Élos

Legrand
Vela

Bticino
Living NOW

Ave
New Air Touch

Вакуумні розетки, аксесуари, системні компоненти та запчастини

Легко і безпечно

Ave
New Air Touch
Allumia

Tech
Active

General catalogue Vacuum sockets
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Технологічна досконалість

d

З технічної точки зору Aertecnica була першою компанією, яка
вирішила проблему ідеального кріплення розетки до стіни. Зроблені
з високоякісних термопластичних матеріалів, повітряні розетки, які
тепер називаються розетками New Air, є досить міцними і
жорсткими, щоб запобігти будь-якому згину, який може спричинити
витік повітря в систему. Подвійне ущільнення АБО забезпечує
ідеальний контакт між розеткою та рамою розетки, навіть у тому
випадку, якщо рамка розетки не ідеально підходить під штукатурку.
Всі ці особливості забезпечують, що вакуумна система працює
бездоганно.

a New Air socket body

b

Adapter support for
electrical switch plates

b
c
NEW AIR socket

c

Electrical switch plate*:
complete socket

d

Facilitated opening
for hose insertion

* Not supplied by Aertecnica

New Air socketa body + Adaptor support | bCode for complete socket*

Products
Colour

Gloss
white

White

Ivory

Light grey

Metallic grey

Gloss light
metallic grey

Dark grey

New Air socket body Comfort + Adaptor support
Gloss dark grey
| Gloss black

White

Ivory

Light grey

Dark grey

BTICINO
Màtix - Magic

NA620 + NA697

Axolute
Axolute Air*

PA272

NA624 + NA698

NA622 + NA687

PA273

PA271

International
Light

NA623 + NA688
PA270
NA610 + NA670

NA630 + NA670

NA620 + NA672

NA640 + NA672

Light Tech
Living light

NA621 + NA673
NA620 + NA672

NA621 + NA673

NA610 + NA670

Living light Air*

PA251

PA252

PA250

Living NOW

PA280

PA281

NA640 + NA672

NA630 + NA670

PA282

VIMAR
Eikon Next

NA621 + NA694
PA278

PA277

Plana Silver
Plana

PA276
NA622 + NA696

NA620 + NA693

Idea-Rondo
Arké*

Вакуумні розетки, аксесуари, системні компоненти та запчастини

Вакуумні розетки, аксесуари, системні компоненти та запчастини

Eikon Evo - Eikon

NA640 + NA693
NA625 + NA676 NA615 + NA674

PA256

NA645 + NA676 NA635 + NA674
PA257

PA255

GEWISS
Chorus

NA620 + NA690

NA622 + NA691 NA610 + NA692

Playbus

NA640 + NA690

NA630 + NA692

NA610 + NA684

NA630 + NA684

LEGRAND
Vela

NA620 + NA685

Mosaic

NA620 + NA685

NA610 + NA686

NA640 + NA685

NA630 + NA686

NA640 + NA685

ABB
Elos

NA610 + NA689

NA630 + NA689

AVE
System 44

NA620 + NA683

NA627 + NA677

System 44 TEKLA
System 45
Banquise

NA645 + NA680 NA635 + NA678

NA620 + NA682

NA640 + NA682
NA627 + NA677

NA620 + NA683

Allumia NEW

72

NA660 + NA683
NA630+NA675

NA625 + NA680 NA615 + NA678

Life 44
Domus 100

NA640 + NA683

NA610+NA675

General catalogue Vacuum sockets
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Корпуси розеток New Air
Корпуси розеток New Air

Універсальність, захоплюючий дизайн, ергономічне відкриття, міцність, високоякісні матеріали; Корпуси розетки TUBÒ New Air одночасно надійні та

Корпуси розеток New Air Comfort
Ті ж технічні характеристики, що і для розетки New Air, але з розсувним засувним затвором, який забезпечує високий рівень захисту для розетки,
а отже, і для самої вакуумної системи. Для використання в громадських місцях або в приміщеннях, що не є контрольованими, або просто в місцях,
де розетку не слід легко відкривати. Центральний вакуумний блок вмикається, вставляючи шланг, або в разі електрифікованого шланга, за
допомогою перемикача на рукоятці. Сумісний з новими кодами кадрів повітряної розетки PA012 | PA022 | PA014.
Зображення

довговічні. Їх можна ідеально поєднувати з основними марками електричних пластин комутаторів, доступних на ринку. Центральний вакуумний блок
вмикається, вставляючи шланг, або в разі електрифікованого шланга, за допомогою перемикача на рукоятці. Сумісний з новими кодами кадрів повітряної
розетки PA012 | PA022 | PA014.

Зображення

код

опис

NA623

NEW AIR дляBticino AXOLUTE глянцевий, темно сірий

NA622

NA624

NEW AIR для BTicino AXOLUTE, Gewiss CHORUS, Vimar PLANA SILVER, Ave ALLUMIA
глянцевий, металевий, світло-сірий

код

опис

NA630

NEW AIR дляCOMFORT Bticino INTERNATIONAL, LIVINGLIGHT, Gewiss PLAYBUS, CHORUS,
Legrand VELA, ABB ELOS, Ave SISTEMA 44 TEKLA темно-сірий

NA635

NEW AIR для COMFORT Vimar IDEA RONDO, Ave SISTEMA 45 socket body, світло-сірий

NA640

NEW AIR для COMFORT Bticino LIGHT, LIVINGLIGHT, Ave BANQUISE, Vimar PLANA,
Legrand VELA, SISTEMA 44, Gewiss CHORUS білий.

NEW AIR для Bticino AXOLUTE глянцевий білий
NA645

NA610

NEW AIR дляCOMFORT Vimar IDEA RONDO, Ave SISTEMA 45 слонова кисть

NEW AIR для Bticino INTERNATIONAL, LIVINGLIGHT, Gewiss PLAYBUS, CHORUS, Legrand
VEL, ABB ELÒS тепло-сірий

NA621

NEW AIR для Bticino LIGHT TECH, LIVINGLIGHT металевий, сірий.

NA620

NEW AIR Bticino LIGHT, MATIX, MAGIC, LIVINGLIGHT, Ave BANQUISE, SISTEMA 44,
DOMUS 100, Vimar PLANA, Legrand VELA, CROSS, MOSAIC, Gewiss CHORUS, білий

Bticino підтримує
зображення

код

опис

NA688

Адаптер для рамок BTicino AXOLUTE electrical глянцевий, темно-сірий

NA615

NEW AIR для Vimar IDEA RONDO, Ave SISTEMA 45 світло-сірий

NA625

NEW AIR для Vimar IDEA RONDO, Ave SISTEMA 45 слонова кисть

NA687

Адаптери для рамок BTicino AXOLUTE глянцевий, металевий світло-сірий

NA627

NEW AIR для Ave SISTEMA 44, LIFE 44 глянцевий, сірий

NA698

Адаптери для рамок Bticino AXOLUTE білий глянцевий

NA670

Адаптери для рамок BTicino INTERNATIONAL, LIVINGLIGHT темно-сірий

NA673

Адаптери для рамок BTicino LIGHT TECH, LIVINGLIGHT сірий металік

New Air клапан вакуумної розетки поставляється в комплекті з монтажними гвинтами і електричним з’єднувальним клеєм
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Вакуумні розетки, аксесуари, системні компоненти та запчастини

Вакуумні розетки, аксесуари, системні компоненти та запчастини

New Air Comfort клапан вакуумної розетки поставляються в комплекті з монтажними гвинтами і електричним з’єднувальним клеєм
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код

опис

Ave supports

NA672

Адаптер для рамок BTicino LIGHT, LIVINGLIGHT білий.

зображення

NA697

код

опис

NA696

Адаптер для рамок Vimar PLANA SILVER металевий, глянцевий, світло-сірий

NA693

Вакуумні розетки, аксесуари, системні компоненти та запчастини

NA679

Адаптер для рамок Ave ALLUMIA electrical металічний, глянцевий, світло-сірий

NA677

Адаптер для рамок Ave SISTEMA 44, LIFE 44 глянцевий, чорний

NA683

Адаптер для рамок Ave SISTEMA 44, DOMUS 100 білий

NA678

Адаптер для рамок Ave SISTEMA 45 світло-сірий

NA674

Адаптер для рамок Vimar IDEA RONDO світло-сірий

NA680

Адаптер для рамок Ave SISTEMA 45 слонова кисть

NA676

Адаптер для рамок Vimar IDEA RONDO слонова кисть

NA682

Адаптер для рамок Ave BANQUISE білий

код

опис

код

опис

NA692

Адаптер для рамок Gewiss CHORUS темно сірий

NA686

Адаптер для рамок Legrand VELA темно-сірий

NA691

Адаптер для рамок Gewiss CHORUS металевий, глянцевий, світло-сірий

NA685

Адаптер для рамок Legrand SISTEMA 44, VELA білий

NA690

Адаптер для рамок Gewiss CHORUS білий

к од

пр о ду к т

NA689

Адаптер для рамок ABB ELÒS темно-сірий

Legrand supports
зображення

ABB supports
з о бра же н н я

NA684

76

Адаптер для рамок AVE SIStema 44 TEKLA темно сірий

Адаптер для рамок Vimar PLANA білий

Gewiss supports
з ображення

опис

NA675

Адаптер для рамок BTicino MÁTIX, MAGIC білий.

Vimar supports
зображення

код
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Вакуумні розетки, аксесуари, системні компоненти та запчастини

зображення

Адаптер для рамок Gewiss PLAYBUS темно сірий
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Комплекти вакуумних розеток TUBÒ
New Air Bticino Living NOW, (складові: клапан та адаптер, рамка в комплект не входить)
Ексклюзивні комплекти вакуумних розеток з адаптерами серії Bticino Living light AIR*- EXCLUSIVE. Дана серія розроблена
тепер і для системи TUBÒ. Bticino LIVING LIGHT AIR* є високою естетичною іновацією. Рамки до даної серії не поставляються
виробником Aertecnica проте, є широко доступні на ринку електричної фурнатури. ПРИМІТКА: Дана серія відрізняється від
серії BTICINO Living light. Використовується разом з підрозетниками New Air коди: PA012 | PA022PA014.
код

опис

PA280

NEW AIR для BTicino Living NOW Socket, білий

PA281

PA282

Вакуумні розетки, аксесуари, системні компоненти та запчастини

зображення

(електричні пластини вимикачів виключені)
У комплекті з корпусом розетки, підставкою адаптера та кришкою. Електричні пластини

код
PA255

PA256

(електричні пластини вимикачів виключені)
У комплекті з корпусом розетки, підставкою адаптера та кришкою. Електричні пластини

PA257

NEW AIR Vimar Arké socket, dark grey
Electrical switch plate not included

NEW AIR Vimar Arké socket, white

Electrical switch plate not included

NEW AIR Vimar Arké socket, metal
Electrical switch plate not included

NEW AIR BTicino Living NOW Socket, чорний

(електричні пластини вимикачів виключені)
У комплекті з корпусом розетки, підставкою адаптера та кришкою. Електричні пластини

код

опис

PA270

NNEW AIR для Bticino AXOLUTE AIR, Socket, глянець, темно-сірий

(електричні пластини вимикачів виключені)
У комплекті з корпусом розетки, підставкою адаптера та кришкою. Електричні пластини

PA271

NEW AIR для Bticino AXOLUTE AIR, металічний, глянцевий,світло-сірий

PA273

NEW AIR Bticino AXOLUTE AIR, Socket, глянець, білий

New Air Vimar Arké sockets are supplied complete with installation screws and electrical connection terminals.

New Air Vimar Eikon EVO, повні вакуумні розетки (у комплекті з корпусом розетки та опорою електричної платівки
перемикача | Електрична пластина вимикача не включена)
Розетка для централізованих вакуумних систем, сумісна з розкішною лінією Vimar Eikon EVO *. Vimar Eikon EVO *, де розкривається розкіш, він
непомітний у профілі: бездоганний, легкий і тонкий силует, який виступає зі стіни на кілька міліметрів. Вакуумні розетки у комплекті з корпусом розетки
та підставкою електричної вимикача. Aertecnica не включається та не постачається електричною пластиною комутатора. ПРИМІТКА: Ця лінія розеток
відрізняється від лінійки Vimar EIKON і сумісна з кодами рамок New Air розетки PA012 | PA022 | PA014.
зображення

код

опис

PA276

NEW AIR для Vimar EIKON EVO - EIKON, темно-сірий

PA277

NEW AIR для Vimar EIKON EVO - EIKON, металічний, сірий

PA278

NEW AIR для Vimar EIKON EVO - EIKON, Socket, білий

(електричні пластини вимикачів виключені)
У комплекті з корпусом розетки, підставкою адаптера та кришкою. Електричні пластини

(електричні пластини вимикачів виключені)
У комплекті з корпусом розетки, підставкою адаптера та кришкою. Електричні пластини

New Air Bticino Living Light Air (у комплекті з корпусом розетки та опорою електричної вимикача | Електрична
пластина вимикача не входить)
зображення

опис

NEW AIR для BTicino Living NOW Socket, слонова кисть

NEW AIR Bticino AXOLUTE AIR Комплект вакуумних розеток (у комплекті з корпусом розетки та опорою електричної
платівки перемикача | Електрична пластина вимикача не входить)
зображення

Arké, зроблений в якості Італії, є останнім продуктом Vimar. Ця серія відрізняється сучасним зовнішнім виглядом, сучасними матеріалами, функціональним
та інтуїтивним управлінням та системою автоматизації, яка допомагає економити енергію в будинку. Арке стає конкретною та розумною частиною
повсякденного життя. Розетки комплектуються корпусом розетки та опорою електричної платівки. Aertecnica не включається та не постачається
електричною пластиною комутатора. Сумісний з новими кодами кадрів повітряної розетки PA012 | PA022 | PA014PA014

код

product

PA250

NEW AIR для Bticino Living Light Air темно-сірий
Пластина електричного вимикача не включена

(електричні пластини вимикачів виключені)У комплекті з корпусом розетки,
підставкою адаптера та кришкою. Електричні пластини вимикачів виключені

(електричні пластини вимикачів виключені) У комплекті з корпусом розетки,
підставкою адаптера та кришкою. Електричні пластини вимикачів виключені

Вакуумні розетки, аксесуари, системні компоненти та запчастини

зображення

New Air вакуумні розетки Vimar Arké (у комплекті з корпусом розетки та опорою електричної вимикача |
Електрична пластина вимикача не входить)

(електричні пластини вимикачів виключені)У комплекті з корпусом розетки,
підставкою адаптера та кришкою. Електричні пластини вимикачів виключені

Sirio New Air вакуумні розетки з нормальним відкриттям
Захоплюючий дизайн, ергономічне відкриття, міцність, високоякісні матеріали; вакуумні розетки Sirio New Air одночасно надійні та довговічні. Пластина
електричного вимикача в комплекті. Сумісний з новими кодами кадрів повітряної розетки PA012 | PA022 | PA014.

PA251

NEW AIR Bticino Living Light Air, білий

Пластина електричного вимикача не включена

image

code

product

NA606 SIRIO NEW AIR , білий

Пластина електричного вимикача в комплекті

PA252

NEW AIR для Bticino Living Light Air металічний, сірий
Пластина електричного вимикача не включена

NA608

SIRIO NEW AIR socket, слонова кисть

Пластина електричного вимикача в комплекті

Нові повітряні розетки Bticino Living Light Air поставляються в комплекті з монтажними гвинтами та електричними підключеннями
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Sirio New Air Comfort вакуумні розетки
Ті самі технічні характеристики, що і розетки Sirio New Air, але з розсувним засувкою, що забезпечує випуск, що забезпечує високий рівень захисту
для розетки, а отже, і для самої вакуумної системи. Для використання в громадських місцях або в місцях без нагляду або просто в місцях, де розетку
не слід легко відкривати. Сумісний з новими кодами кадрів повітряної розетки PA012 | PA022 | PA014.
зображення

код

NA605

NA607

опис

SIRIO NEW AIR COMFORT socket, білий

Пластина електричного вимикача в комплекті

Вакуумні розетки ECLETTIS | TUBÒ
Розетки Eclettis TUBÓ
Eclettis TUBÒ - ідеальне рішення для особливо особливих архітектурних приміщень. У атласному покритті або білій нержавіючої сталі він поєднує
естетичний дизайн з високими технологіями. Центральний вакуумний блок включається, вставляючи шланг, або в разі електрифікованого шланга, за
допомогою перемикача на рукоятці. Сумісний з кодом рамки розетки Eclettis PA080

SIRIO NEW AIR COMFORT socket, слонова кисть

PA800

ECLETTIS-TUBÒ нержавіюча сталь

PA810

ECLETTIS-TUBÒ білий

Пластина електричного вимикача в комплекті

Повністю вбудована розетка.
Сумісна з набором код PA080..

Вакуумні розетки Sirio New Air Comfort поставляються у комплекті з монтажними гвинтами та електричними підключеннями

New Air Allumia Touch розетки (розсувна електрична пластина вимикача та корпус розетки New Air зі вбудованою
підставкою електричної вимикача)

зображення

код

опис

PA232

NEW AIR ALLUMIA TOUCH, Ave Sistema 44, сріблясто-сіра, з електричною вимикачем
із світлого натурального алюмінію. Exclusive to the TUBÒ System.
Повністю прихована розетка. Вбудована розсувна електрична пластина вимикача.

Вакуумні розетки TECH
Розетки Tech Active
Центральний вакуумний блок включається, вставляючи шланг, або в разі електрифікованого шланга, за допомогою перемикача на рукоятці.
Сумісний з кодами кадрів Tech socket PA010 | PA020 | PA025 | PA030|
зображення

PA233

NEW AIR ALLUMIA TOUCH, Ave Sistema 44, сріблясто-сіра, з електричною вимикачем
із темного натурального алюмінію.

код

опис

PA110

TECH ACTIVE Ø 32 білий

Exclusive to the TUBÒ System.
Повністю прихована розетка. Вбудована розсувна електрична пластина вимикача.

Вакуумні розетки, аксесуари, системні компоненти та запчастини

Нові вакуумні розетки Air Allumia Touch поставляються у комплекті з монтажними гвинтами та електричними роз'ємами

Розетки Logik New Air
зображення

код

опис

PA700

LOGIK NEW AIR,білий

Центральний вакуумний блок включається, коли клапан відкривається за допомогою
вбудованого мікровимикача. Сумісний з кодом рамки розетки PA010.

Вакуумні розетки Tech Active поставляються в комплекті з монтажними гвинтами та електричними клемами

Вакуумні розетки Square

Вакуумні розетки, аксесуари, системні компоненти та запчастини

Компанія Aertecnica, завжди швидко адаптуючись до нових тенденцій на ринку, доповнює свою лінійку розеток Ave для вакуумної системи TUB with
продуктами в лінії TheAllumia Touch. Рішення є надзвичайно естетичним: ці розетки з вертикальною розсувною електричною платою вимикача забезпечують
ідеальну інтеграцію та однорідність системи TUB with з іншими електричними вимикачами пластин лінійки Allumia та доступні у світлому натуральному
алюмінієвому та темному алюмінієвому покритті. Передова технологія в поєднанні з унікальним дизайном. Сумісний з кодами кадрів New Air socket PA012 |
PA022 | PA014.

Повністю вбудована розетка.
Сумісний з набором код PA080..

Розетки Square
Міцний і компактний 8х8 см Центральний вакуумний блок включається, вставляючи шланг, або в разі електрифікованого шланга, за
допомогою перемикача на рукоятці. Сумісний з рамковими кодами квадратних розеток PA060 | PA061 | PA062

PAS700

Watertight LOGIK NEW AIR білий(IP44).

зображення

код

PA600

опис

SQUARE білий

Сумісний з рамками розетки код PA060 | PA062.

Вакуумні розетки Logik New Air поставляються в комплекті з монтажними гвинтами та електричними клемними з'єднаннями Logik New Air

PA601
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Сумісний з рамками розетки код PA060 | PA062.
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зображення

код

PA602

опис

SQUARE ч о р н и й

Вакуумні розетки Vac Pan для меблів і плінтусів

Сумісний з рамками розетки код PA060 | PA062.

Розетки Vac Pan для меблів і плінтусів

PA604

SQUARE socket, mocha

Сумісний з рамками розетки код PA060 | PA062.

Сучасний дизайн, підходить для всіх типів кухні та дому в майстернях, перукарнях та магазинах. Центральний
вакуумний блок включається або вимикається натисканням або відпусканням важеля ногою. Пил біля розетки
швидко пилососиться за допомогою віника.

SQUARE socket, glossy metallic light grey

Сумісний з рамками розетки код PA060 | PA062.

зображення

PA605

PA606

PA607

PA608

SQUARE socket, glossy dark grey

Сумісний з рамками розетки код PA060 | PA062.

Сумісний з рамками розетки код PA060 | PA062.

ACTIVE VAC PAN білий

PA405

ACTIVE VAC PAN чорний

PA407

ACTIVE VAC PAN металічний, біло-сірий

PA410

ACTIVE VAC PAN білий

PA415

ACTIVE VAC PAN socket for furniture, black

PA417

ACTIVE VAC PAN socket for furniture, metallic grey

PA038

Кришка з нержавіючої сталі з атласною обробкою для розеток VAC PAN

PA036

Оздоблювальний каркас для розетки Vac Pan для білого плінтуса із сталевим каркасом
для стін код PA033, PA037.

PA037

Оздоблювальний каркас для розетки Vac Pan для чорного плінтуса із сталевим каркасом
для стін код PA033, PA037.

PA039

Вигнутий роз'єм для розетки VAC PAN

SQUARE socket, two-tone (glossy metallic light grey body and white flap)

з набором для встановлення інсталяційний комплект із затискачами для шлангів та
роз'ємом для полегшення монтажу. Центральний вакуумний блок включається або
вимикається, переміщуючи передній важіль на розетці
Compatible with HANDY Ø50 service socket frame for masonry / plasterboard Cod. PA05

з набором для встановлення інсталяційний комплект із затискачами для шлангів та
роз'ємом для полегшення монтажу. Центральний вакуумний блок включається або
вимикається, переміщуючи передній важіль на розетці.
Compatible with HANDY Ø50 service socket frame for masonry / plasterboard Cod. PA05

Сумісний з рамками розетки код PA060 | PA062.

SQUARE socket two-tone (glossy dark grey body and white flap)
Сумісний з рамками розетки кодPA060 | PA062.

Вакуумні розетки Floor
Вакуумні розетки, аксесуари, системні компоненти та запчастини

опис

PA400

SQUARE socket, two-tone (black body and white flap)

Квадратні вакуумні розетки поставляються в комплекті з монтажними гвинтами та електричними клемними

82

код

з набором для встановлення інсталяційний комплект із затискачами для шлангів та
роз'ємом для полегшення монтажу. Центральний вакуумний блок включається або
вимикається, переміщуючи передній важіль на розетці.
Compatible with HANDY Ø50 service socket frame for masonry / plasterboard Cod. PA050

Центральний вакуумний блок включається або вимикається, переміщуючи передній
важіль на розетці. Сумісний зі сталевим каркасом розетки для кладки стін код PA033

Центральний вакуумний блок включається або вимикається, переміщуючи передній
важіль на розетці. Сумісний зі сталевим каркасом розетки для кладки стін код PA033

Vacuum sockets, Accessories, System components and spare parts

PA603

Розетки Floor
FLOOR розетки рекомендовані для промислових вакуумних систем. Вони особливо підходять для великих площ без поділу стін. Такі розетки
не рекомендується використовувати для підлог, які часто миються, або в яких є олія або інші рідини. Це для запобігання проникненню води в
труби. Сумісний з кодами рами підлогових розеток PA040 | PA045.
зображення

код

опис

PA516

Алюмінієва підкладка алюмінієва FLOOR Ø 32, встановлена на підлозі без
мікровимикача
Ключ (код PA551) до розетки не входить

PA536

PA530

(і з к о да ми PA400, PA405, PA407, PA410, PA415, PA417)

Алюмінієва підкладка з алюмінієвого покриття FLOOR Ø 40

• Розетка для промислового використання
Ключ (к о д PA551) до р о з е т к и не вх о дит ь

PA510

Центральний вакуумний блок включається або вимикається, переміщуючи передній
важіль на розетці. Сумісний зі сталевим каркасом розетки для кладки стін код PA033

Satin finish aluminium FLOOR Ø 32 socket, floor-mounted with micro switch
Ключ (к о д PA551) до р о з е т к и не вх о дит ь

Satin finish aluminium FLOOR Ø 40 socket, floor-mounted with micro switch

• Socket for industrial use
Key (code PA551) for socket not included

General catalogue Vacuum sockets
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Вакуумні розетки OPEN

Ø 32 комплекти аксесуарів
зображення

Розетки Open

код

AP244

Вакуумні розетки для вулиць, міцні та прості в установці.
код

опис

PA455

OPEN Ø 32 білий

ю
PA450

Рекомендовано підключити до роз'ємів Ø50 з ПВХ

Легка сумка Tubò: габаритні розміри 35x22x16 см (шXдXв) | Вага: 2.2 кг з аксесуарами
Металевий кронштейн: Габаритні розміри 20x15.5x14 см

ВІДКРИТИ Розетка Ø 32 з мікроперемикачем IP44, білий
Слід підключити до труби Ø50 з ПВХ

AP261

• Розетка для промислового використання

PA460

ВІДКРИТИ Розетка Ø 32 в Moplen, з мікровимикачем IP65

PA470

ВІДКРИТИ Розетка Ø 40 в Moplen, з мікровимикачем IP65

PA465

OPEN Ø 32 socket in Moplen, without micro switch

Легка сумка Tubò: габаритні розміри 35x22x16 см (шXдXв) | Вага: 2.0 кг з аксесуарами
Металевий кронштейн: Габаритні розміри 20x15.5x14 см

PA475

ВІДКРИТИ Розетка Ø 40 в Moplen, з мікровимикачем

• Розетка для промислового використання

• Розетка для промислового використання

Додаткові аксесуари для розеток

Vacuum sockets, Accessories, System components and spare parts

Ø 32 Базовий набір

В набір входить:
• Легка сумка TUBÒ,
• Металевий кронштейн для кріплення сумки TUBÒ та шлангу
• Набір щіток для: пилу з регулюючим кутом нахилу, радіаторів, одягу із м’яким ворсом,
щілин, матрасів та оббивки меблів 13 см, універсальна 30 см для підлоги з коліщатками
та щетиною
• Телескопічно хромована труба

PET100

Зображення

Ø 32 Стандартний набір

В набір входить:
• Легка сумка TUBÒ
• Металевий кронштейн для кріплення сумки TUBÒ та шлангу
• Набір щіток для: пилу з регулюючим кутом нахилу, радіаторів, одягу із м’яким ворсом,
щілин, матрасів та оббивки меблів 13 см, універсальна 30 см для підлоги з коліщатками
та щетиною
• Телескопічно хромована труба

код

опис

PA490

Ø 60- втулка радіо з металевими затискачами для встановлення відкритих розеток
кодів PA460, PA465, PA470, PA475

PA034

Рамка для обробки штукатурки для розеток NEW

PA309

0,5-4см модульне подовження для розеток AIR, NEW AIR, LOGIK NEW AIR, SQUARE

PA311

1.5 - 5 см модульне подовження для TECH

PA312

3см модульне подовження для FLOOR

PA313

2 см модульне подовження для FLOOR

Розміри: 10x7x5.5 см (ШхВхГ)

* Розширення необхідні, коли рамка розетки не встановлена належним чином відносно опорної поверхні і не гарантується герметичність ущільнення системи.

PA551

PA570

PA325

PET378

Ключ з нержавіючої сталі для вакуумних розеток AIR, NEW AIR із захищеним отвором

Кришка отвору для рами AIR, NEW AIR, коробка PE309 та код PE310.

Кришка отвору для рамки розетки TECH

TUBO' PET Догляд

В набір входить:
• Brush for tapestry
• Combing brush and collect hair with combs
• Self-cleaning brush
• Flexible hose with universal fitting

TUBO' Швидкий PET

В набір входить:
• Tubò AF378 Fast
• Brush for tapestry
• Combing brush and collect hair with combs
• Self-cleaning brush

Технічна таблиця для AF378 Fast
Codice

220-240

Frequency

Hz

50-60

Motor power

W

800

Motor power (max)

W

1000

Intake depression

mbar

160

Air flow rate

m3 /h

126

l

1,8

Dimensions

cm

26x31x30 H

Weight

kg

Dust container capacity

Self-cleaning filter
AUTOMATIC Power Tool Socket
Blower
Compatible with suction dust brush Ø 32 - Ø 35 for holes with drill
(Cod. AP382)
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V

Power supply

Liquid vacuum
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зображення

опис

4,6
NO
NO
YES (Max. 1500 W)
YES
YES (optional)
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Шланги та запчастини для шлангів Ø 32

Зображення

код

CM187T

Standard безпровідникові
зображення

код

AP220

AP225

У комплект входить н. 1 гнучкий шланг з ручкою та передавачем ERGONOMIC і n. 1 приймач.
Сумісний лише для нового покоління Perfetto Inox TXA - Perfetto TPA - Perfetto TP - Класичні
центральні блоки живлення TC

опис

Ø 32 7m гнучкий шланг з регулятором тиску
Можна використовувати з усіма типами
вакуумних розеток. Ергономічний конектор

CM186T

Ø 32 9m гнучкий шланг з регулятором тиску

CM189T
код

опис

AP233

Ø32 7м гнуский шланг QUICKFLOW з перемикачем для запуску центрального
порохотягу і з регуляторм тиску

Бездротовий комплект CM186T для запуску/зупинки монофазного центрального блоку
живлення Perfetto - Perfetto Inox - Classic - Studio - Studio TS, в комплекті з приймачем і
9м гнучким шлангом Ø32, з ергономічною ручкою та передавачем.
У комплект входить н. 1 гнучкий шланг з ручкою та передавачем ERGONOMIC і n. 1 приймач.
Сумісний лише для Perfetto - Perfetto Inox - Classic - Studio - Studio TS – С центральні блоки
живлення.

Можна використовувати з усіма типами
вакуумних розеток. Ергономічний конектор

QUICK FLOW з електричними контактами
зображення

опис

Бездротовий комплект для запуску/зупинки монофазного центрального блоку
живлення Perfetto Inox TXA - Perfetto TPA - Perfetto TP - Classic TC, у комплекті з
приймачем та 9м гнучким шлангом Ø32, з ергономічною ручкою та передавачем.

Бездротовий комплект CM189T для запуску/зупинки монофазного центрального блоку
живлення WALL корпусу QB Q200, у комплекті з приймачем та 9м гнучким шлангом Ø32, з
ергономічною ручкою та передавачем.
У комплект входить н. 1 гнучкий шланг з ручкою та передавачем ERGONOMIC і n. 1 приймач.
Сумісний лише для корпусу WALL з центральним блоком живлення QB Q200.

Може бути поєднаний з розетками NEW AIR - LOGIK NEW AIR - SQUARE - PA455 - ECLETTIS - NEW AIR
TOUCH

AP238

Ø32 9 м гнуский шланг QUICK FLOW з перемикачем для запуску центрального
порохотягу і з регуляторм

Аксесуари для шлангів

Може бути поєднаний з розеткамиNEWAIR -LOGIKNEWAIR -SQUARE-PA455-ECLETTIS-NEWAIRTOUCH

AP332

Металевий гачок для утримування шланга та TUBÓ Easy Sack
Ро з мі р и: 20x15.5x14с м (шXдXв)

Електрифікований шланг QUICK FLOW з регулятором швидкості
код

опис

AP234

Ø32 7м повний електрифікований шланг QUICK FLOW з перемикачем для запуску
центрального вакуумного блоку та регулятора швидкості.

Vacuum sockets, Accessories, System components and spare parts

Тільки для центральних вакуумних установок: PERFETTO INOX TXA - PERFETTO TPA - PERFETTO TP CLASSIC TC - QB - STUDIO TS - BRAVO - PERFETTO - PERFETTO INOX - C500. Можна використовувати з NEW
AIR - LOGIK NEW AIR - SQUARE - PA455 - ECLETTIS - NEW AIR TOUCH вакуумні розетки AP239

AP239

AP385

Комплект захисту для Ø 32 7 м

AP388

Комплект захисту для Ø 32 9 м
Цякришказапобігаєутвореннюдрібнихподряпин або слідів,якіможутьбути спричиненішлангомпідчасчищення.
ЗахиснагільзаTubò захищаємеблі,перила,стіни,плінтуси тапідлогу в будинку.Виготовлений зм’якого,міцного імиється
матеріалу,він містить невеликий відсоток лікри,що забезпечуєпотрібнуеластичність длятого,щобстежити зарухом
шланга.Дляполіпшеннявставки рукав забезпечений спеціальнимаксесуаромдляустановки.

Ø32 9м комплектний електрифікований шланг ШВИДКОГО ПОТОКУ з перемикачем для
запуску центрального вакуумного блоку та регулятора швидкості.

Тільки для центральних вакуумних установок: PERFETTO INOX TXA - PERFETTO TPA - PERFETTO TP CLASSIC TC - QB - STUDIO TS - BRAVO - PERFETTO - PERFETTO INOX - C500. Можна використовувати з NEW
AIR - LOGIK NEW AIR - SQUARE - PA455 - ECLETTIS - NEW AIR TOUCH вакуумні розетки.

AP318

Розширений хромований телескопічний подовжувач Ø32

AP320

Пластиковий телескопічний подовжувач Ø 32

Vacuum sockets, Accessories, System components and spare parts

зображення

Максимальна довжина: 99 см

Бездротовий
зображення

код

опис

CM188T

9 м повний гнучкий шланг Ø32 з ергономічною ручкою та передавачем для бездротової
системи для запуску / зупинки монофазного центрального блоку живлення Perfetto Perfetto Inox
- Classic - Studio - Studio TS - Silver - Perfetto Inox TXA - Perfetto TPA - Perfetto TP
- Classic TC- Wall enclosure QB

Mаксимальна довжина: 99 см

Гнучкий шланг з ручкою та передавачем ERGONOMIC.Сумісний тільки для нового покоління
Perfetto Inox TXA - Perfetto TPA - Perfetto TP - Classic TC та Perfetto Inox - Perfetto - Classic
- Studio - Срібні центральні блоки живлення. Застосовується в системах без електричного
підключення до вакуумних розеток як додатковий шланг у поєднанні з бездротовим набором
кодів CM186 і CM187 або CM186T - CM187T - CM189T.Просто гнучкий шланг без приймача.
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Запасні частини
зображення

код

опис

AP305

Ø 32 шла н г7 м

AP307

Ø 32 шла н г9 м

AP306

Ø 32 шл а н г 12м

AP313

Ø 32 поворотний з’єднувач, труба - розетка

AP310

AP315

Провідний матеріал.

Ø 32 щітки та аксесуари
зображення

код

опис

AP331

Ø 32 щітка для одягу

AP334

Ø 32 розширення роз’єму

Використовується для з'єднання двох шлангів. Купується разом з кодом AP313 AP315

Ø 32 вигнутий пластиковий з'єднувач, з регулятором тиску

Eргономічний роз'єм

AP811

Вигнуте з’єднання Ø32 QUICK FLOW із перемикачем

AP911

Вигнуте з’єднання Ø32 QUICK FLOW із перемикачем для
запуску центрального пилососа та варіатором швидкості.
Тільки для електрифікованого шланга швидкого
потоку з варіатором швидкості (код AP234 - AP239)

М’які волокна щітки, роблять її ідеальною для глибокого
очищення без подряпин. Щетини м'якші, ефективніші і
довговічніші, ніж синтетичні волокна.

Ø 32 щітка для пилу з регулюючим нахилом

М’яка щетина на цій щітці ідеально підходить для чищення
дуже делікатних поверхонь або предметів (наприклад,
абажурів), без подряпин. Він ідеально підходить для
чищення невеликих поверхонь, таких як підвіконня та
оббивка. Що дозволяє легше чистити завдяки її обертанню

AP335

Ø 32 щітка для пилу

AP337

Ø 32 щітка для радіаторів

AP340

Ø 32 щітка для матраців та м’якої оббивки

AP341

Ø 32 щітка для матраців та шпалер

AP342

Ø 32 щітка для щілин

Тільки для електрифікованого шланга Quick Flow
з регулятором тиску (код AP233 - код AP238)

Можна використовувати лише з кодом щітки для щілин AP342

Vacuum sockets, Accessories, System components and spare parts

зображення

код

опис

CM183T

Ергономічна ручка для гнучкого шланга Ø32 з регулятором тиску та бездротовим
передавачем (коди AP12PR - AP15PR - CM186T - CM187T - CM188T - CM189T)
Ергономічна ручка з регулятором тиску та бездротовим
передавачем, НЕ ВКЛЮЧЕНО: Приймач і гнучкий шланг

CM184T

Бездротовий комплект для запуску / зупинки для моделей центрального блоку
живлення TXA -TPA -TP- TC (у комплекті з приймачем та ергономічною ручкою)
(Без гнучкого шланга)
Kit complete with receiver and ergonomic handle
Without flexible hose | Just for central power unit models TXA -TPA -TPTC.
Compatible with PRATICO

CM181T

Бездротовий комплект для запуску / зупинки для моделей центрального
блоку живлення TXA -TPA -TP- TC (у комплекті з приймачем та
ергономічною ручкою) (Без гнучкого шланга)

У комплекті з приймачем та ергономічною ручкою. Без гнучкого шланга | Просто для
моделей центрального блоку живлення TXA -TPA -TPTC. Сумісний з PRATICOQ200

CM182T

Vacuum sockets, Accessories, System components and spare parts

Запчастини для бездротових шлангів Ø32

Бездротовий комплект для запуску / зупинки монофазного центрального блоку
живлення PERFETTO - PERFETTO INOX - CLASSIC - STUDIO - STUDIO TS - SILVER
У комплекті з приймачем (Без гнучкого шланга)

Комплект у комплекті з приймачем та ергономічною ручкою. Без гнучкого шланга | Для
центрального блоку живлення PERFETTO - PERFETTO INOX - CLASSIC - STUDIO - STUDIO
TS - SILVER
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зображення

код

AP345

опис

Ø 32 30 см універсальна щітка для підлоги з
коліщатками і щетиною

зображення

код

опис

AP347

Ø32 щітка для полірування й всмоктування,
призначена для деревяних підлог.
Для заміни тканини із мікрофібри
код замовлення AP339

Для заміни щетини код замовлення AP810

AP348

Ø 32 37 см універсальна щітка для підлоги з
коліщатками і щетиною
Для заміни щетини код замовлення AP815

* Ідеальна щітка для очищення плитки та підлоги з ПВХ, керамічної плитки та лінолеуму. Завдяки жорсткій щетині пил очищається від усіх тріщин і прогалин у
підлозі.

AP346

AP353

Ø 32 30 см універсальна щітка для підлоги з
коліщатками і щетиною

Ø 32 щітка для підлоги та килимів з перемикачем,
коліщатками і щетиною в два ряди

Преміум щітка з колесами, підходить для використання на
підлозі та на килимах здовгим та коротким ворсом

AP363

Ø 32щітка із щетиною для тварин, KA

AP366

Ø 32щітка із щетиною для тварин, ST
Використовується із конектором AP370.
Для тварин з короткою шерстю.

AP369

Ø 32 щітка із щетиною для тварин, KAM

AP370

Роз'єм для установки щіток для домашніх тварин
безпосередньо на шланг Ø 32

AP333

Ø 32 30 см щітка для рідин з гумовим скребком,
без колеса
Для використання цієї щітки необхідно підключити її до
рідинної вакуумної фіксації. Код AP372 - AP373

Ø 3226.5см щітка для підлоги та килимів

Ø32 30см Flexible Curves щітка з регульованим кутом
повороту 180° та нахилу

Використовується із конектором AP370.
Для тварин з короткою шерстю.

Застосовується лише для кодів AP220, AP225,
AP305, AP306, AP307.

AP349
AP329

Використовується із конектором AP370.
Для тварин з довгою шерстю.

AP351

Ø 32 28см турбо-щітка для килиму з коліщатками

AP373

Ø 32 16л пластиковий водовідділювальний прилад с /w аксесуари.
Придбання спеціального шланга рекомендується: Код AP220
або AP225.
Містить шланг для підключення до розетки вакууму,
подовжувач пара пластикових труб та щітку для рідин.
Розміри: 41x41x56 см (ШXДXВ) | Вага: 5,8 кг

AP338

Ø 32 30cсм щітка для натуральних дерев’яних підлог,
з натуральною щетиною та коліщатками
Щітка з м’якою натуральною щетиною і фетровими
колесами, особливо добре підходить для очищення
дерев'яних підлог та інших ніжних рівних підлог.

AP350

AP344

Ø 32 турбо-щитка для оббивки

Ідеальна щітка для чищення килимів і килимових виробів.
Обертові щетинки та ремінь приводяться в дію
всмоктуваним повітрям для створення ефекту турбо, який
глибоко очищає. Щетинки мають особливу форму валиків і
здатні піднімати пил, защо глибоко сидить у волокнах
тканин і килимів, не тільки їх чистить, але і робити їх як
нові.

Vacuum sockets, Accessories, System components and spare parts
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Щітка з натуральною щетиною для всіх поверхонь, зокрема
підходить для чищення плитки та дерев’яних підлог. Він
зроблений спеціальним завдяки вбудованій тканині з
мікроволокна, яка одночасно очищає та полірує підлогу.
180 ° стик дозволяє прибирати у вузьких місцях (наприклад,
між меблями).
Для заміни тканини з мікроволокна замовити код AP336

Призначений для всмоктування пилу та рідин TUBÒ
перетворюється на універсальний очисний інструмент,
який підходить для громадських приміщень, туалетів та
зовнішніх приміщень загалом. Його можна
використовувати для всмоктування будь-якого типу
рідини, а також для забезпечення оптимального
очищення після миття підлоги. Завдяки чотирьом
поворотним колесам, він може легко рухатися в будьякому напрямку. Пакет також містить з'єднувальну трубу
до вакуумної розетки, розширення з пластикової труби
та спеціальну щітку для рідин. Його можна
використовувати лише з кодами шлангів AP220 - AP225
(рекомендується придбати спеціальний шланг).

Ø 32 25см щітка для дерев’яних підлог з войлоком
без коліщаток
Для заміни войлоку, код замовлення AP809
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Інші аксесуари та запчастини для щіток і шлангів Ø32

Ø 40 шланг
Use in industrial plants.

Комплект аксесуарів для очищення VROOM
Стандартний шланг Ø 40
зображення

код

опис

AP412

Ø 40 10м шланг

AP406

Ø 40 шланг в бухті 20м (м.паг.)

Для формування комплектного шланга Ø 40 використовуйте: 1 Ø 40 шланга (код AP412 або AP406);
2 Ø 40 з'єднувачів із пластикової труби (код AP407) та 1 Ø 40 хромованих вигнутих з'єднувачів (код
AP411).

Для формування комплектного шланга Ø 40 використовуйте: 1 Ø 40 шланга (код AP412 або AP406);
2 Ø 40 з'єднувачів із пластикової труби (код AP407) та 1 Ø 40 хромованих вигнутих з'єднувачів (код
AP411).

Ø 40 Антистатичний шланг
з о бра же н н я

перегляньте відео
та дізнайтеся, як
працює VROOM

к од

оп ис

AP413

10м Ø 40 антистатичний шланг із заземленим дротом

AP414

10 м Ø 40 антистатичний чорний гнучкий шланг

Для формування повного антистатичного шланга Ø 40 використовуйте: 1 Ø 40 антистатичний
шланг (код AP413) + 2 Ø 40 з'єднувачів з алюмінієвих труб (код AP409) та 1 Ø 40 хромований
вигнутий з'єднувач (код AP411).

Для формування повного антистатичного гнучкого шланга Ø 40 використовуйте: 1 антистатичний
гнучкий шланг Ø 40 (код AP414);2 алюмінієві шлангові з'єднання Ø 40 (код AP409) і 1 хромоване
вигнуте з'єднання Ø 40 (код AP411).

Щітки, аксесуари та запчастини до шлангів Ø 40
Use in industrial plants.

Ø 40 замінні труби

Vacuum sockets, Accessories, System components and spare parts

код

AP407

Vroom - сучасний та зручний аксесуар для чищення, який ідеально
поєднується із системою Tubò. Vroom практичний, безшумний і
непомітний, ідеально підходить для швидкого прибирання невеликих
приміщень і для сильно використовуваних частин будинку, таких як
кухня, ванна кімната та пральня. Його безпосередня доступність
робить надзвичайно корисним для щоденного прибирання. Vroom
автоматично включає та вимикає центральний вакуумний блок
Tubòщоб зробити прибирання ще простіше - просто дістаньте шланг,
згорнутий всередину Vroom, і ви готові до прибирання.
Рекомендується для установки всередині шаф і стандартних шаф, він
може бути прихованим, але він є там, коли вам це потрібно.

AP411

AP410

“VROOM" складається з 5-метрового шланга,
прихованого у спеціалізовану ємність, підключену до
вакуумної системи, подовжувач, пилову щітку та
інсталяційний комплект.

AP409

Складається із:
Монтажний комплект, телескопічна труба, вакуумна щітка.
Сумісний з рамкою розетки сервісу HANDY Ø50 cod. PA050

опис

Ø 40 plastic socket pipe connector

Для формування повного шланга Ø 40 використовуйте: 1 шланг 40 Ø 40 (код AP412 або
AP406) + 2 Ø 40 з'єднувачів із пластикової труби (код AP407) + 1 Ø 40 хромований
вигнутий з'єднувач (код AP411).

Vacuum sockets, Accessories, System components and spare parts

зображення

Код AP286
Комплект аксесуарів для очищення VROOM

Ø 40хромований вигнутий з’єднювач

Для формування повного шланга Ø 40 використовуйте: 1 шланг 40 Ø 40 (код AP412 або
AP406) + 2 Ø 40 з'єднувачів із пластикової труби (код AP407) + 1 Ø 40 хромований
вигнутий з'єднувач (код AP411)

Ø 40 пластиковий подовжувач

Використовується для з'єднання двох шлангів Ø 40. Придбати разом з пластиковою розеткою
з роз'ємом коду AP407plastic socket pipe connector code AP407

Ø 40 алюмінієвий конектор (шланг-розетка)

Використовуйте тільки в поєднанні з антистатичним шлангом Ø 40 із заземленим дротом (код
AP413 (code AP413)

Ø 40 аксесуари
зображення

код

AP470
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Ø 40 адаптер Ø 32

Використовується для адаптації аксесуарів Ø 40 до розширення Ø32 та вигнутий роз'єм
(крім кодів AP442, AP434, AP444)
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зображення

код

опис

AP417

Ø 40 розширення для труби, хром, пара

Socket frames
New Air | Рамки розетки Logik New Air

AP324

Металевий гачок для шланга

AP434

Ø 40 пилова щітка для з'єднувача з розеткою

AP435

Ø 40 пилова щітка для хромованого вигнутого з'єднувача

Ø 40 brushes

AP442

Ø 40 плоска щілинна щітка для з'єднувача трубопроводу

AP443

Ø 40 плоска щілинна щітка для хромованого вигнутого з'єднувача

AP444

Ø 40 щілинна щіткова щітка для хромованого вигнутого з'єднувача

AP480

Ø 40 щітка для труб і балок RB100

AP481

Ø 40 щітка для труб і балок RB200

AP449

Ø 40 37 см універсальна кисть для підлоги з колесами та щетинками

Код PA012

Код PA014

Код PA015

NEW AIR, LOGIK NEW AIR
Ø50 рамка розетки, вбудована з
вигнутим роз’ємом

NEW AIR, LOGIK NEW AIR
Ø40 рамка розетки, вбудована з
вигнутим роз’ємом

Вже налаштовано для встановлення в
мобільні/ гіпсокартонні стіни.

Вже налаштовано для встановлення в
мобільні/ гіпсокартонні стіни.

NEW AIR, LOGIK NEW AIR
Рамка розетки, 2 дюйми, вбудована з
вигнутим з’єднювачем.

Код PA022

Код PA016

NEW AIR, LOGIK NEW AIR
Ø50 і Ø40 рамка розетки, з
вбудованим прямим
з’єднювачем

NEW AIR рамка розетки ø 50 і
ø 40, для гіпсокартону із прямим
з’єднювачем

Вже налаштовано для встановлення в
мобільні/гіпсокартонні стіни.

Код PA017
NEW AIR, LOGIK NEW AIR
рама розетки, 2 дюйми, для
гіпсокартону,
з
прямим
з'єднувачем

Вже налаштовано для встановлення в
мобільні/ гіпсокартонні стіни.

Vacuum sockets, Accessories, System components and spare parts

AP450

Ø 40 37 см універсальна кисть для підлоги з колесами та лопатями для води

Для використання цієї щітки її потрібно поєднувати з рідинним сепаратором коду AP472

Square socket frames

AP458

Ø 40 45 см промислова кисть для підлоги з колесами

AP455

Ø 40 37 см підлогова щітка з колесами та щетинками

Код PA060
SQUARE Ø 50 рама розетки,
вбудована з вигнутим роз'ємом
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Код PA061
SQUARE Ø 40-Ø 50 рама розетки,
вбудована з прямим з'єднувачем

Код PA062

Код PA063

SQUARE Ø 40-Ø 50 каркас для
розетки для стін з гіпсокартону з
вигнутим з'єднувачем

SQUARE рама розетки, 2 дюйми, для
гіпсокартону з вигнутим з'єднувачем
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Рамки для розеток

Труби та з'єднувачі ПВХ

Комплект каркаса сервісної розетки
PA050

PA033

Pipes
HANDY комплект рамок службової розетки Ø50

зображення

Комплект сталевих розеток для кладки стін для розетки Vac Pan.
Сумісний з оздоблювальними рамними кодами PA036 та PA037. Використовується з розетками тріски.
PA410, PA415, PA417 Розміри 36x10x20H смЩоб поліпшити герметизацію штукатурки, рекомендуємо
нанести армуючу сітку. (Без урахування поставок)

ITR083

TUBÒ | ROBÒ Ø 50 рама розетки, вбудована з вигнутим з'єднанням

опис

TR040

Труба з ПВХ Ø 40, 2,1 мм, завтовшки 2м

TR050

Труба з ПВХ Ø 50, 2,1мм,завтовшки 2 м

TR650

Труба з ПВХ Ø 50, 1.7мм, завтовшки 2 м

TR060

Труба з ПВХ Ø 63, 3 мм завтовшки 2 м

TR080

Труба з ПВХ Ø 80, 3 мм завтовшки 2 м

TR100

Труба з ПВХ Ø 100, 3 мм завтовшки 2 м

код

код

TR041

45° MF коліно ПВХ Ø40

TR051

45° MF коліно ПВХ Ø 50

TR061

45° MF коліно ПВХ Ø 63

Коліна
зобрадення

Рамки для гнізд Eclettis
Код PA314

Регульований кронштейн для кріплення рами
розетки ECLETTIS - TUBÒ на гіпсокартоні
Використовувати на стінах з гіпсокартону в
поєднанніз кодом PA080

Код PA080

код

ECLETTIS - TUBÒ комплект рами розетки Ø 50, вбудований

TR081

45° MF коліно ПВХ Ø 80

TR101

45° MF коліно ПВХ Ø100

TR042

45° FF коліно ПВХ Ø 40

TR052

45° FF коліно ПВХ Ø 50

TR062

45° FF коліно ПВХ Ø 63

TR082

45° FF коліно ПВХ Ø 80

TR102

45° FF коліно ПВХ Ø100

TR055

90° FF коліно ПВХ Ø 50

Коліно широкого радіусу - єдине на ринку, яке дозволяє економити час і матеріали коли
встановлюється система.

Vacuum sockets, Accessories, System components and spare parts

Технологічні рамки для розеток
Код PA010
Рамка розетки TECH Ø 50, вбудована
із вигнутим роз'ємом

Код PA020

Рамка розетки TECH Ø 50, вбудована з
прямим роз'ємом

Трійник
зображення

код

опис

TR043 45° MF PVC

Код PA025

Рамка для розеток TECH Ø 50 для
гіпсокартону з вигнутим з'єднувачем

Код PA030
Рамка розетки TECH Ø 50 для
гіпсокартону з прямим з'єднувачем

тØр 40
і йник

TR053 45° MF PVC трійник Ø 50
TR063 45° MF PVC трійник Ø 63
TR083 45° MF PVC трійник Ø 80
TR103 45° MF PVC трійник Ø 100

Підлогові рами для розеток
Код PA040
Алюмінієвий каркас Ø 50 для
підлоги,підлоговий, з вигнутим з'єднувачем
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Код PA045
Алюмінієвий каркас Ø 50 для підлоги,
підлоговий, з прямим з'єднувачем

TR044

45° FF PVC трійник Ø 40

TR054

45° FF PVC трійник Ø 50

TR064 45° FF PVC трійник Ø 63
TR084 45° FF PVC трійник Ø 80
TR104 45° FF PVC трійник Ø 100
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зображення

код

опис

TR056

90° FF PVC трійник Ø 50

Широкий радіус відключення, єдиний на ринку, який дозволяє заощадити час та матеріали при
встановленні системи.

Вентиляційні решітки
зображення

код

опис

TR310

Вентиляційна решітка ПВХ Ø 82

TR315

Вентиляційна решітка ПВХ Ø 100

TR316

Квадратна вентиляційна решітка з перегородкою

код

опис

Муфта
з о бра же н н я

к од

оп ис

TR200

Муфта ПВХ Ø 40

TR210

Муфта ПВХ Ø 50

TR215

Муфта ПВХ Ø 63

TR225

Муфта ПВХ Ø 80

TR230

Муфта ПВХ Ø 100

Ручні кульові крани
зображення

VC110 Ручний кульовий клапан для ПВХ-труби Ø 50
VC120 Ручний кульовий клапан для ПВХ-труби Ø 63
VC135 Ручний кульовий клапан для ПВХ-труби Ø 80

Адаптери

VC140 Ручний кульовий клапан для ПВХ-труби Ø 100
код

опис

TR264

Ексцентричний адаптер ПВХ для конічного збільшення Ø 40 F/50 M

TR265

Ексцентричний адаптер ПВХ для конічного збільшення Ø 50F/63M

TR275

Ексцентричний адаптер ПВХ для конічного збільшення Ø 63F/80M

TR285

Ексцентричний адаптер ПВХ для конічного збільшення Ø 80F/100M

TR250

Адаптер концентраційного збільшення ПВХ Ø 50F/82F для вентиляційної решітки

TR255

Адаптер концентраційного збільшення ПВХ Ø 63F/82F для вентиляційної решітки

TR260

Адаптер концентраційного збільшення ПВХ Ø 50F/82F для вентиляційної решітки

Загальний монтажний матеріал
Кріпильні компоненти
зображення

Vacuum sockets, Accessories, System components and spare parts

Ревізійні елементи
зображення
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код

опис

CF080

Настінний кронштейн для кріплення однофазних центральних вакуумних блоків

CF102

Самоклеючий клей для ПВХ, 60г у тубі

CF103

Самоклеючий клей для ПВХ, 125 г у тубі з дозатором

CF105

Самоклеючий клей для ПВХ, 500 г у тубі з дозатором

CF108

Самогерметизуючий клей для ПВХ, 500г у банці зі щіткою

TR330 Ревізія розбірна ПВХ Ø 50

CF200

Легкий металевий хомут OHM, Ø 50

TR335 Ревізія розбірна ПВХ Ø 50

CF210

Легкий металевий хомут OHM, Ø 50, з жорстким замиканням

TR340 Ревізія розбірна ПВХ Ø 63

CF220

Легкий металевий хомут OHM, Ø 63, з жорстким замиканням

TR350 Ревізія розбірна ПВХ Ø 80

AT260

Системний випробувальний штекер для рамок розеток серії TECH

TR355 Ревізія розбірна ПВХ Ø100

AT261

Системний випробувальний штекер для AIR, NEW
AIR, LOGIK NEW AIR SQUARE, рамок розеток
ECLETTIS та PRATICO

AT250

Розсувна змазка для розеток, 150г упаковка

код

опис
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Електричні компоненти

зображення

TRM051 Коліно 45°,Ø 50, оцинкована сталь

PE130

N07VK 4X1 провідник в пашелі IMQ, Ø 16, 25 м для панеліREMOTE (код CM842), комплект
дистанційного керування (код CM889, CM8890), Динамічний контрольний дисплей (код
CMT800) (м.паг.)*

TRM061 Коліно 45°,Ø 60, оцинкована сталь
TRM081 Коліно 45°,Ø 80, оцинкована сталь
TRM101 Коліно 45°,Ø 100, оцинкована

PE110

N07VK 2X1 провідник в пашелі IMQ, Ø 16, 100 м*

PE111

N07VK 2X1 провідник в пашелі IMQ, Ø 16, 25 м*

PE112
PE115

Трійник
зображення

код

продукт

TRM053

45°трійник із оцинкованої сталі Ø50/50/50

N07VK 2X1 провідник в пашелі IMQ, Ø 16, 50 м*

TRM063

45° трійник із оцинкованої сталі Ø 60/60/60

N07VK 2X1.5 провідник в пашелі IMQ, Ø 16, 100 м*

TRM084

45° трійник із оцинкованої сталі Ø 80/80/60

* Кабелі, що знаходяться всередині попереднього проводу, відповідають нормативним оновленням EN 50575: 2014 + A1: 2016.

PE280

Terminal strips type E23

PE285

Terminal strips type E25

PE310

Внутрішня електрична коробка типу 503

PE320

PE410
PE415

IP55 водонепроникна електрична розподільча коробка з оболонкою:
8x8x4см

PVC хомут 30 см для кріплення електричного провідника, колір синій (упаковка 100 шт)

Vacuum sockets, Accessories, System components and spare parts

To be used for industrial and outdoor systems. To use this pipe, contact the area sales manager or our technical office for technical advice.

зображення

45° трійник із оцинкованої сталі Ø 100/100/80

TRM103

45° трійник із оцинкованої сталі Ø 100/100/100

код

опис

TRM240

адаптер, оцинкована сталь Ø 60/50

TRM255

адаптер, оцинкована сталь Ø 80/60

TRM262

адаптер, оцинкована сталь Ø 100/60

TRM260

адаптер, оцинкована сталь Ø 100/80

код

опис

TR216

Муфта радіатора Ø 60

TR217

Муфта радіатора Ø 63

TR226

Муфта радіатора Ø 80

TR231

Муфта радіатора Ø 100

код

опис

Кришка
зображення

TRM340 Оцинкована сталева кришка Ø 60

Труби

TRM350 Оцинкована сталева кришка Ø 80
код

опис

TRM355 Оцинкована сталева кришка Ø 100

TRM050 Алюмінієва труба Ø 50 2.0 мм завдовжки 3 м
TRM060 Алюмінієва труба Ø 60 2.0 мм завдовжки 3 м

Затискач

TRM080 Алюмінієва труба Ø 80 2.0 мм завдовжки 3 м

зображення

TRM100 Алюмінієва труба Ø 100 2.0 мм завдовжки 3 м

Коліна

100

45° трійник із оцинкованої сталі Ø 80/80/80

TRM104

Муфта

PVC хомут 36 см для кріплення електричного провідника, колір білий (упаковка 100 шт)

Металеві труби та з'єднувачі

TRM083

Адаптер
зображення

зображення

опис

опис

* Кабелі, що знаходяться всередині попереднього проводу, відповідають нормативним
оновленням EN 50575: 2014 + A1: 2016

зображення

код

код

Vacuum sockets, Accessories, System components and spare parts

зображення

код

опис

TRM052

Коліно 90° Ø 50, товщиною 1.2мм, оцинкована сталь

TRM062

Коліно 90° Ø 60, товщиною 1.2мм, оцинкована сталь

TRM082

Коліно 90° Ø 80, товщиною 1.2мм, оцинкована сталь

TRM102

Коліно 90° Ø 100, товщиною 1.2мм, оцинкована сталь

General catalogue Socket frames

код

опис

CF450

Металевий затискач Ø 50

CF460

Металевий затискач Ø 60-63

CF480

Металевий затискач Ø 80

CF410

Металевий затискач Ø 100

код

опис

TR218

Втулка для труб Ø60 та Ø 63

Різне
зображення

General catalogue Socket frames
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Інструмент
зображення

Запчастини для житлових систем
код

опис

AT010

Вакууметр з протиударним захистом для тестування системи

Мішки
зображення

AT100

AT120

Труборіз для труб PVC до Ø 63

Труборіз для труб PVC доØ 100 з елементом для зняття фаски

код

опис

CM807

Мішки із застібкою для M03/1, M03/1TF, SM20FD, SX20FD, SM30TD, SX30TD

CM812

Мішки із застібкою для SC20FC, SX20FC, SC30TC, SC40TB, SX40TB, SC60TB, SC70TB,
M04/2 (упаковка 10 шт)

CM818

Мішки із застібкою для SC40TA, SC60TA, SC70TA, SX70TA, M05/2, M05/3, M05/4, LT40

(упаковка 10 шт)

(упаковка 10 шт)

* Містить захисний комплект з маскою та рукавичками

AT800

Запасний різак до труборізу код AT100

AT810

Запасний різак до труборізу код AT110

AT820

Запасний різак до труборізу код AT120

AT390

Набір інструментів TUBÒ systems

Складається із:
• Вакуумметр n. 1
• Тест-ковпачки для імплантатів для AIR, NEW AIR, NEW AIR LOGIK, SQUARE, ECLETTIS №10
• естові пробки для імплантатів для пробок TECH - PRATICO серії 5
• Адаптер для лічильника PRATICO № 1
• Симулятор № 1
• Валіза № 1
Ми рекомендуємо використовувати портативний пилосос Force PRO (код AF375)

AF375

Мішки із застібкою та затяжками P80, PX80

CM808

Мішки із застібкою та затяжками PX85

CM811

Мішки із застібкою та затяжками P150, P250

CM813

Мішки із застібкою та затяжками PX150, PX250

CM817

Мішки із застібкою та затяжками P350, P450, PX450

(упаковка 10 шт)
(упаковка 10 шт)
(упаковка 10 шт)
(упаковка 10 шт)

(упаковка 10 шт)

* Містить захисний комплект з маскою та рукавичками

Мішки для пилу
зображення

TUBÒ Force PRO

CM806

Пилосос - Миючий пилосос - Вентилятор Професійний портативний мокро-сухий
прилад, TUBÒ | Форси PRO з розеткою електроінструменту та системою

код

опис

CM984

Мішки для пилу СLEAN BAGS для TX1A, TP1A, TP1,
TX2A, TP2A, TP2
(упаковка 5 шт)

Мішки для пилу СLEAN BAGS для TX3A, TP3A, TP3,
TX4A, TP4A, TP4

Vacuum sockets, Accessories, System components and spare parts

Vacuum sockets, Accessories, System components and spare parts

CM985

(упаковка 5 шт)

* Герметичне закриття герметичного пакета дозволяє уникнути прямого контакту з пилом.

Полістерові картриджні фільтри
зображення

Технічна таблиця для AF375 Force
Codice

AF375
V

220-240

Hz

50-60

W

1400

Intake depression

mbar

235

Air flow rate

m3 /h

252

l

27

Dimensions

cm

51x36x56

Weight

kg

Power supply
Frequency

1

No. of motors
Motor power (max)

Dust/liquid container capacity

Self-cleaning filter
Liquid vacuum cleaner
AUTOMATIC Power Tool Socket
Blower

102
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код

опис

CM830

Миючий поліестровий катриджний фільтр для PX450, P350, P450, SC40TA, SC60TA,
SC70TA, SX70TA

CM831
CM832

YES
YES (Max. 2200 W)
YES

і

44

H

Ø18

Миючий поліестровий катриджний фільтр для M05/2,
M05/3, M05/4
Миючий поліестровий катриджний фільтр для PX80, PX85, P80, C80, S80, TS1,
TS85, SM20FD, SX20FD, SM30TD, SX30TD

Розмір: 18 см H x Ø13.2 см

CM828

Миючий поліестровий катриджний фільтр для S100, S150, S250, TS2, TS4, TS105,
SC20FC, SX20FC, SC30TC, SB20FE, SB30TE, SB60TE, M03/1, M03/1TF, M04/2,
32U/31, 32U/42, 32U/43, 32U/53, 32U/54
Розмір: 34 см H x Ø13.5 см

11
YES - pulsed

Р

CM829

Миючий поліестровий катриджний фільтр для PX150, PX250, P150, P250, C150,
C250, C500, SC40TB, SX40TB, SC60TB, SC70TB
Розмір: 34 см H x Ø18 см

* Містить захисний комплект з маскою та рукавичками

General catalogue System components and spare parts
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Поліестрові картриджні фільтри для лінії TC PRECISION
зображення

код

CM981

CM982

зображення

опис

Миючий поліестровийкартриджнийфільтр PRECISION для TX1A, TP1A, TP1, TC1

Розмір: 10 см H x Ø16 см

код

опис

CI884

Миючий поліестровий картриджний фільтр X-pert RT RT1A, RT2MA, RT2A
Розмір: 61.3 см H x Ø22 см

* Містить захисний комплект з маскою та рукавичками

Миючий поліестровий картриджний фільтр PRECISION для TX2A, TP2A, TP2, TC2
Розмір: 20 см H x Ø16 см

CM983

PRECISION Миючий поліестровий картриджний фільтр для TX3A, TP3A, TP3, TC3,
TX4A, TP4A, TP4, TC4
Розмір: 30 см H x Ø16 см

Запчастини до Tertiary
Мішки

*Містить захисний комплект з маскою та рукавичками

зображення

Поліестровий картриджний фільтр для BRAVO та QB
зображення

833Q

код

опис

Миючий поліестрови й картриджний фільтр для QB Q200

опис

Мішки для сепараторів LT70/A, LT70/B (20 pack)

CI816

Мішки для сепараторів LT100/A, LT100/B, LT90/B і центральних вакуумних блоків K100,
K100A, K200, K200A (упаковка 20 шт)

CI820

Мішки для сепараторів LT150/A, LT150/B and KOMPATTA KT і центральних вакуумних
(упаковка 20 шт)

* Містить захисний комплект з маскою та рукавичками

*Містить захисний комплект з маскою та рукавичками

CM814Q

код

CI810

ECOBOX ECOBOX картонний контейнер для пилу для QB Q200 (упаковка 5 шт.)

Катриджі

*Містить захисний комплект з маскою та рукавичками

Vacuum sockets, Accessories, System components and spare parts

зображення

код

опис

CM980

Фільтр для BRAVO (упаковка 5шт.).

код

опис

CI880

Миючий поліефірний фільтр-картридж для сепаратора LT40/A, LT70/B, LT 70/B

CI870

Миючий поліефірний фільтр-картридж для сепаратора LT100/A, LT100, LT 100/B

CI864

Миючий поліефірний фільтр-картридж для сепаратора LT150/A, BIA USGC, LT200

CI881

Миючий поліефірний фільтр-картридж для сепаратора
LT90/B, LT90/B, K100, K100A, K200, K200A, KOMPATTA KT line

CI882

Миючий поліефірний фільтр-картридж для сепаратора LT150

CI883

Миючий поліефірний фільтр-картридж для сепаратора LT150/A

Розмір: 61.3 см H x Ø22 см

Розмір: 61.3 см H x Ø27 см

Vacuum sockets, Accessories, System components and spare parts

зображення

Розмір: 61 см H x Ø32.5 см

Розмір: 40 см H x Ø32 см

Запчастини для Professional
Мішки
зображення

Розмір: 50 см H x Ø32 см

Розмір: 68,3 см H x Ø35 см

* Містить захисний комплект з маскою та рукавичками
код

опис

CI825

Мішки для центральних блоків X-pert RT RT1A, RT2MA, RT2A (упаковка 20 шт.)

* Містить захисний комплект з маскою та рукавичками
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Прибирання? Так просто, як дихати.

Основні переваги
• Автоматична база встановлена з технологією Plug and
Play для негайного використання, вона була розроблена
для використання в її спеціальній конфігурації TUBÒ, але
не тільки в цій, вона також може бути встановлена на
всіх існуючих пилососах TUBÒ, але також на інші марки.
Просто розмістіть зарядну станцію на спеціальному сидінні
основи для самоочищення, потім вставляйте активуючий
роз'єм у відсмоктувальну розетку і підключіть зарядний

По-справжньому
надійний помічник .

пристрій до розетки та за допомогою конкретної труби
закрийте

з'єднання між всмоктувальним

гніздом

та

самоочищенням.

Автоматичне спорожнення пилу з
підключенням до центральної
вакуумної системи.
Після закінчення роботи ROBÒ повертається до основи для самоочищення, розміщується на
з'єднаннях підзарядного пристрою та здійснює внутрішнє самоочищення. Це активізує процес, який
обертає основну щітку з синхронізованими ривками та вмикає центральний вакуумний блок системи
TUBÒ досить довго, щоб забезпечити спорожнення пилового контейнера, відновлення фільтрів і
щіток. * Спеціальний внутрішній відбійник, поєднаний з ексклюзивною системою трубопроводу.
ROBÒ завжди буде готовий до використання, уникаючи будь-якого контакту з пилом..

• Ексклюзивна система самоочищення SCR (Self-Cleaning
сформованого
набору
ROBÒ
та
ROBÒ),
самоочищувальна
основа,
підключена
до
мультисервісного пристрою TUBÒ (або до будь-якої
іншої центральної вакуумної системи), різко знижує
підтримку роботи, що розряджається безпосередньо до
центральної вакуумної системи, зібирає пил і мікродуст,
видаляючи їх повністю з очищених поверхонь. Таким
чином ніхто ніколи не контактуватиме з брудом
Система самоочищення (SCR) ROBÒ, не обмежує себе
спорожненням пилового контейнера, але в той же час
очищує фільтри та основну щітку, яка під час циклу

Підключення до вакуумних розеток
Підключення самоочищеної основи KIT ROBÒ до мультисервісного пристрою TUB in завжди відбувається
однаково, шляхом підключення самоочисної основи до спеціально виготовленої або існуючої вакуумної
розетки. Однак у випадку існуючих установок існують деякі невеликі зміни, які залежать від різних
моделей відсмоктувальних розеток, наявних на ринку, та їх типу підключення до центрального вакуумного
блоку.
База самоочищення KIT ROBÒ створена для адаптації до різних типів моделей вакуумних розеток,
доступних на ринку **.

самоочищення вводиться в дію з мікроротаціями, що
мінімізують накопичення. бруду, що полегшує видалення
матеріалу, присутнього в контейнері для пилу. Таким
чином, система самоочищення ROBÒ (SCR) гарантує
оптимальну роботу ROBÒ протягом тривалих періодів, а
також підтримує його до використання з максимальною

База
самоочищення
із станцією
підзарядки

Robò activating connector
Vacuum socket
with connections

ефективністю. Основна щітка з щетинками і шпателями
має гелікоїдну форму, яка зменшує обгортання волокон,
волосся тощо.

Docking Station

• ROBÒ невеликий: його висота дозволяє проходити під
проміжками 8 см. У той час як його висота на базі підзарядки
становить 13 см, ідеально підходить для установки в
приміщеннях з мінімальними висотами, не меншими за цю
(під кухонні меблі, шафи тощо).

Ідеальний партнер
для всіх центральних
вакуумних систем.

Vacuum
socket
cover
Automatic
recharge base

Особливості незамінного помічника.

Tubò ROBÒ TR800

KIT ROBÒ TR800 - новий
кордон TUBÒ

Це єдиний робот для вакуумного
очищення та миття підлоги з
автоматичним спорожненням
пилу безпосередньо в
центральну вакуумну систему.

KIT ROBÒ - ідеальне доповнення для будьякої
центральної
вакуумної
системи.
Автоматична база з технологією Plug and Play
сумісна з усіма вакуумними розетками ** в
будинку, від верхнього до нижнього поверху.
Прибирання завжди під контролем!
Це найкращий помічник будинку
Це той, який не дає відчути свою присутність.
Для цього було створено ROBÒ: його можна
активувати також за допомогою дистанційного
керування завдяки спеціальній програмі, його
графік очищення можна запрограмувати в будьякий час дня та можна залишати діяти повністю

автономно і тихо, навіть коли вдома нікого
немає. Його акумулятор гарантує тривалий
термін експлуатації.
ROBÒ - справді надійний помічник: адже час
дорогоцінний.

А у випадках існуючих будівель без центральних
вакуумних агрегатів?
У багатьох випадках можна скористатись великими перевагами, які надає TUBÒ та її сполучення з ROBÒ,
насамперед, стосується здоров’я, з мінімальними втручаннями також у існуючі та не заздалегідь влаштовані
будинки. Багато резиденцій та квартир мають будівельні характеристики, які включають балкони, найкраще
для обслуговування кухонних приміщень, але й інших областей, які за допомогою простого наскрізного отвору
на зовнішній стіні дозволяють встановити центральний вакуумний пристрій на вулиці та використовувати
вакуумну розетку в приміщенні, різні рішення, які в будь-якому випадку повинні бути перевірені у кожному
конкретному випадку.Таким чином, окрім відомих переваг центральної вакуумної системи TUBÒ, ви також
можете скористатися всіма перевагами абсолютно нового ROB the KIT.Праворуч видно приклад того, як могла
бути зроблена установка за допомогою простого наскрізного отвору на зовнішній стіні. wall.
Існують центральні вакуумні установки TUBÒ для будь-яких потреб, також менші, ідеальні для
зовнішнього використання.

Tubò ROBÒ TR800

Сумісний з усіма центральними вакуумними системами

Recharge connections

AGAINST MICRO WASTE
AND ALLERGENS

Rotating wheels

DOWNLOAD
THE APP

COMPATIBLE WITH ANY CENTRAL
VACUUM SYSTEM

The suction power and the accuracy of
ROBÒ's edge cleaning brushes enable
to remove even the smallest waste like
crumbs or animal hair.
The air inside the home will be free from
potential allergens.

KIT ROBÒ discharges the collected dust and microdust
directly into the central vacuum system.
Rotating wheels In this way one never comes into
contact with the dirt.

TECHNOLOGY
WITHOUT
OBSTACLES

APP TUBÒ|ROBÒ

Via the special APP, you can
• start or end the cleaning also
when you are are not at home;
• view the cleaning cycles’ history;
• programme the cleaning
(daily or weekly);
• adjust suction power.
• adjust the quantity of water released
during cleaning;
• activate or deactivate the automatic
• self-cleaning function;
• search for the ROBÒ when it has not
returned to the recharging station;
• select the cleaning mode.

Robot is equipped with shock and
fall arrest sensors which enable it
to detect any obstacles or danger
zones.
You just have to let it work!

Fall arrest sensors

ON EVERY SURFACE

ROBÒ is a friend of all surfaces and
with its wheels allowing movement it
passes fearlessly on carpets and floors of
all kinds: tiles, stone, linoleum. With the
certainty of an ever accurate cleaning.

INTELLIGENT NAVIGATION

BRUSHES FOR ANY
REQUIREMENT

Thanks to the magnetic tape
it is possible to delimit the areas to
which ROBÒ must not have access.

The main roller brush, with rubber
bristles and spatulas has a helicoid
shape in order to avoid the wrapping
around of fibres, hair, etc.
Moreover, it is not necessary to change
it to clean different types of floors.

ALL-ROUND CLEANING

It is ROBO’s high efficiency HEPA and
Sponge filter and dust container that
are truly responsible for the cleaning
operations. For this reason, they both
self-clean automatically at the end of
each cycle.
Thanks to the integration with the TUBÒ
central vacuum system, cleaning well
also means breathing clean air!

INTEGRATED FLOOR
WASHER

Microfibre Mop
for floor washing

A

ROBÒ TR800 Robot vacuum cleaner
and floor washer

B

Docking Station

C

Water tank for floor washer
+ 1 spare microfibre Mop

D

2 additional edge cleaning brushes

E

ROBÒ magnetic tape

F

Battery charger

G

HEPA filter + sponge filter

H

Cutter-comb for brush maintenance

B

Water tank
for floor washer

D

F

A

Tubò ROBÒ TR800

Tubò ROBÒ TR800

In the TUBÒ | ROBÒ TR800 package you will find:

Double function, perfect cleaning of
the home and of the air.
After vacuum cleaning, simply replace
the dust container with the
floorwashing water tank to allow
ROBO’ to clean the floors.
The Mop can be safely washed in the
washing machine.

H

350 mm

C

E

G

75 mm

The kit interfacing with the central vacuum system must be purchased separately (connectors and flexible hose for the vacuum socket and ROBÒ's recharge base).
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TUBÒ® | ROBÒ

Model
Code

TR800
KTR800A

Technical Specifications
Power supply
Motor power
Frequency
Suction power
Noise level
Working time
Surface area coverage (*)
Fall arrest sensors
Shock sensors
Climbing angle
Maximum height obstacles
Minimum operating height
Dust container capacity
Water tank capacity

Volt (Vac)
Watts (W)
Hz
pa
dB
min
mq/ora
nº
nº
°
mm
mm
ml
ml

120 / 240
28
50/60
1800
< 65
100
60
Sì | 4
Sì | 11
15°
15
80
600
150

Коди замовлення
Комплект ROBÒ TR800Автоматична
функція Plug and Play для традиційної
вакуумної системи
Код KTR800A Для центральних вакуумних систем
TUBÒ
Комплектація:
ROBÒ TR800

11 Контейнер для пилу з очищувачем і щітками
1 Резервуар із дозатором для води

Characteristics
Dust disposal and cleaning of ﬁlters
Artiﬁcial intelligence and navigation
App operating systems
Compatibility with voice commands
Wi-Fi connection
Recharge and automatic restart of operations
Vacuum cleaner
Floor washer
Water tank
MOP material
Suction Filter
Main Brush
Side brushes
Types of surfaces

Automatic with connection to the TUBÒ systems
and to other Central Vacuum Systems.
Wall Following | Gyro Mapping Technology
iOS - Android
Amazon Alexa and Google Assistant
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Microﬁbre cleaning cloth
HEPA and Sponge + Main Filter
1 rubber brush + contra-rotating bristles + diaphragm
2 multisurface brushes with edge cleaning bristles
Multisurface: wood, tiles, moquette, stone, linoleum

RTR804 Контейнер для пилу з дефлектором і фільтрами
RTR806
Резервуар із дозатором для води

ATR802 Magnetic tape 1m
RTR807 Battery recharging station including charger
RTR808 Battery

Spare parts
Consumables

1 Зарядна станція

RTR801 Cutter comb for brush maintenance

1 Зарядний пристрій

RTR802

1 Гребінець для обслуговування щіток
1 Магнітна стрічка 1 м
1 Інструкція з експлуатації і обслуговування

Spare brushes kit for Robò:
1 main brush + 2 side brushes

RTR805 Microfibre cloth for floor washing (Mop), 3 pcs.
RTR809

Spare parts kit for filters 1 main filter
+ 1 sponge filter + 1 HEPA filter

1 Самоочистна станція
1 Захистна кришка розетки
1 Вигнута рамка (комплект)
1 Універсальний роз’єм підключення

1
1
1
1
2
1
1
1
1m

1 Гнучкий шланг d.25 для з’єднання 1.35m

4,00
350
75

Схема потоку пилу
з ROBÒ до
самоочисної бази

1 Прокладка базової труби
1 З’єднювальна прокладка
1 Посібник з установки KIT KTR800A

Self-cleaning base
Automatic suction

Robò weight and size
Weight
Diameter
Height

kg
mm
mm

Weight and size self-cleaning base
Weight
Width
Height self-cleaning base
Length
Height with column min/max

kg
mm
mm
mm
mm

2,00
300
55
540
130/480

Dust sucked by the vacuum unit

All images shown in this document are the property of Aertecnica SpA. Their reproduction is forbidden by law. All the distinctive features (trademarks, slogans, drawings)
mentioned are owned by Aertecnica SpA, which holds exclusive rights over the same. All data and technical information mentioned in this publication are indicative.
The company reserves the right to modify them with no advance warning.
Amazon®, Alexa® and the respective logos are registered trademarks of Amazon.com Inc. or of the related subsidiaries. - Apple®, App Store® , iOS® and the respective logos are
trademarks of Apple Inc. registered in the United States and in other countries. - Google Assistant™, Google Play™, Android™ and the respective logos are trademarks of Google, Inc.
registered
in
the
United
States
and
in
other
countries.

Tubò ROBÒ TR800

Tubò ROBÒ TR800

1 HEPA фільтр

ATR801 Пульт дистанційного керування

1 Проввід з’єднання 1 м

Accessories and spare parts supplied
Complete self-cleaning base
Adjustable hose covering protection column
Recharge base with charger
Charger
Edge cleaning brush
Dust container
Water tank
Microﬁbre MOP
Magnetic tape

1 Тканина
з мікрофібри
підлоги
Тканина
з мікрофібри для
для миття
миття підлоги
Шітки для
чищення
краївкраїв
(1 rt + 1 lt)
1 Комплект
щіток
для чищення
1 Губчастий фільтр

Технічні запасні частини
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