Koulutusaineisto

JÄRJESTELMÄ SOVELTUU KÄYTETTÄVÄKSI
Omakoti-, rivi- ja paritalot, kerrostalokohteissa, mökeillä, sauna- ja
piharakennuksissa sekä julkisissa rakennuksissa

UUSI Z- ja X-sarja

Uudet Z- ja X-sarjan keskuspölynimurit,
modernia ja toimivaa designia
nykyaikaiseen kotiin.

Allawayn uusissa keskuspölynimureissa
yhdistyy laatu, design sekä älykkäät
ominaisuudet. Valitsemalla kotiisi Allaway
keskuspölynimurin, teet ekologisen ja
järkevän ratkaisun.
Jokaiseen yksityiskohtaan on kiinnitetty
erityistä huomiota - sekä ulkonäön, että
toiminnallisuuden näkökulmasta.
Uusia keskuspölynimureita
suunniteltaessa haluttiin yhdistää
käyttömukavuus, kestävyys,
skandinaavinen design ja tehokas keskuspölynimuri. Siitä syntyivät Z- ja X-sarjat.

Esittelyvideo https://youtu.be/oBMVJ0U0tfw

Suodatin Z & X sarjaan hyödyt

Polyesteri filtteri
Laadukas suodatin koostuu monesta tekijästä: riittävä optimaalinen lamellien määrä,
tuki- ja päätyjen materiaali. Suodatinta voi puhdistaa harjaamalla sekä varovasti
huuhdellen, varmista että suodatin on kuivanut ennen sen paikoilleen kiinnittämistä.
Suodatin on syytä vaihtaa mikäli se on vaurioitunut tai tukossa.

Pölypussi optiona
Allaway Z- ja X-sarjan keskusyksikköjä voidaan käyttää myös pölypussin kanssa.
Käytettäessä pölypussia suodatin pysyy puhtaana ja suodattimen vaihtoväli pitenee
huomattavasti ja keskusyksikön huolto ja roskien tyhjennys on hygieenistä.
Pölypussin asentaminen on helppoa ja se voidaan asentaa keskusyksikköön jälkitäteen.

Z45i mallissa on omat siivousvälineet
Käsikahvassa radio-ohjaus & tehonsäätö, Service
Power Control
Radio Control

Service Indicator

UUTUUS

Zi mobiiliapp https://youtu.be/VgdJbchl710

Allaway Z45i- sarjassa applikaatio

Imuroinnin suunnannäyttäjä
•
•
•
•
•

Pölypussi täynnä
Roskasäiliö täynnä
Huoltoilmoitus
Käyttöaika
Tuotteen tiedot QR koodilla

Lisäksi saat tietoa
•
•
•

Seuraa kalenterista million ja minkä verran
olet imuroinut, ajasta viikottaiset
imurointikerrat
Kalorinkulutus
Siivousvinkkejä

Keskusyksikön yhdistäminen
osaksi talotekniikkaa
Z45i malli

Modbus
kotiautomaatiojärjestelmille

Modbus RTU
(over RS 485)

Register
CVC running

Description
Binary on/off – the device running - read register

Filter alarm

Binary on/off – filter alarm - change the filter

Dust bin full

Binary on/off – full dust bin - empty the dust bin

Motor service alarm

Binary on/off – service alarm

Running time counter

running time 1…1000 hours

Filter level

0…100%

Dust bin level

0…100%

…

…

* Kaikkien Z- ja X-sarjan imurimallien käyntitieto voidaan välittää ilmanvaihtokoneelle,
jolloin se säätää ilmamääriä automaattisesti aina imuroitaessa

Uudet Z ja X-sarjan keskusyksiköt
tekniset tiedot
Z 45i

Z 55

Z 45

Z 35

X 30

Imuputken pituus m 45

55

45

35

30

Teho max W
Ilmateho max W
Jännite min.max.V
50Hz
Äänenvoimakkuus
Lp Dp (A) +2dp

1600
680

1900
770

1600
680

1600
620

1300
520

207-224

207-224

207-224

207-224

207-224

64

64

64

64

64

Roskasäiliön koko
Takaiskuventtiili
Integroitu imurasia
Pölypussivalmius

20
X
X
X

20
X
X
X

20
X
X
X

20
X
X
X

14
X

345 x 780

345 x 780

345 x 780

345 x 780

375 x 575

9
X
X

8,5
X
X

8,5
X
X

8,5
X
X

7
X
X

X

X

X

X

Soft Start käynnistys
Mitat mm (leveys x
korkeus)
Paino kg
Ylilämpösuoja
Ylivirtasuoja
Sisältää
siivousvälineet
Modbus-RTU
rajapinta
Yhteys
ilmanvaihtojärjestel
mään

X

X

X

X
X

Z-sarja hyödyt

Esittelyvideo https://youtu.be/Qo2VV7vwgFo

360o

Asennossa kiinnittyvä roskasäiliö
Ei häiritseviä tiivisteitä
Nopea avaus ja kiinnitys kaksoiskuorirakenne
Suuret integroidut kädensijat

Esittelyvideo https://youtu.be/qr8p_c7bL8c

Integroitu imurasia
Etuosan imurasia mahdollistaa imurin
käytön keskusyksikön
asennuspaikassa

Esittelyvideo https://youtu.be/9W2ZhSJYTzc

Uusiksi ajateltu seinätelineen kiinnitys
Tulo- ja poistoilma voidaan tuoda seinätelineelle kummasta
suunnasta tahansa
Nopea keskusyksikön kiinnitys, seinätelineeseen uuden
click-kiinnityksen avulla

Z- ja X-sarjan seinäteline
ja kiinnitys putkistoon

Z-ja X-sarjan koneiden mukana toimitetaan seinäteline, joka
mahdollistaa tulo- ja poistoilman tuonnin seinätelineelle kummasta
suunnasta tahansa. Kiinnitys itse putkistoon onnistuu mukana
tulevien kulmakappaleiden tai Flexit letkuliitokset avulla.

Keskusyksikön mukana toimitetaan
ilmainen keskusyksikön
vaihtopaketti. Se soveltuu
käytettäväksi Allawayn vanhojen
KP-sarjan, A-sarjan, DV 30 sekä
Combo-koneiden sekä useimpien
muiden valmistajien
keskuspölynimureiden
vaihtamiseen.

Z- ja X-sarjan seinäteline
Asennustila

X-series: IP x4
Z-series: IP x0

+5°C… +35 °C

Z- ja X-sarjan asennus

1.

2.

3.

No

Signal

1

RS485 B

2

RS485 A

3

GND

4

to Wall inlet

5

from Wall inlet

6

to AHU

7

to AHU

8

GND

4.

Asennusvideo https://youtu.be/kq0gz0OHvGQ

Z- ja X-sarjan
asennus
X-series

Z-series

C-sarja
Pieniin ja keskisuuriin koteihin hyvin soveltuva keskuspölynimuri.
Pieniin ja keskisuuriin koteihin hyvin soveltuva
keskuspölynimuri.
Hiljaisuutensa ja roiskevesitiiveyden ansiosta C-sarja sopii
asennettavaksi sisätiloihin kuten esimerkiksi siivouskomeroon
tai kosteisiin tiloihin. Markkinoiden hiljaisin käyntiääni, vain 57
dB. C-sarjan keskusyksiköt soveltuvat hyvin omakotitaloihin,
rivi- ja kerrostalohuoneistoihin.
Teräksinen rakenne ja suuri 13 litran roskasäiliö, voidaan
varustaa pölypussilla tai käyttää ilman.
KESKUSYKSIKÖT

C 30

C 40 / C 40 LCD

Sähköteho W*
Alipaine max kPa*
Ilmateho max W*
Äänitaso Lp dB(A)+/-2dB**

1800
30
610
57

1700
32
670
57

Roskasäiliö litraa
Imuputkiston pituus max. m.
Leveys mm
Korkeus mm
Paino kg

13
35
350
595
8

13
45
350
595
8

Roiskevesitiivis
Ylivirtasuoja
Ylilämpösuoja

Kyllä
Kyllä
Kyllä

Kyllä (C40)
Kyllä
Kyllä

C-sarjan
asennus
Keskusyksikkö lukitaan
kannatinorsien varaan ja samalla
laitteen imu- ja poistoyhde liittyy
tiiviisti seinätelineeseen
Keskusyksikön voi
irrottaa
vaivattomasti

Putket pysyvät paikoillaan vaikka
keskusyksikkö irrotetaan
Pienjänniteliitin keskusyksikölle
Voidaan toteuttaa pinta- tai
uppoasennuksena

Kumit vaimentavat
runkoääniä

C-sarjan keskusyksikkö uppoasennettuna. Pinta-asennus myös mahdollista.

C-sarjan keskusyksikön seinäteline voidaan asentaa joko seinän tasalle, uppo- tai pintaasennuksena. Mikäli putket asennetaan pinta-asennuksena on seinätelineeseen
saatavana erilliset pinta-asennusraudat. C-sarjan keskusyksikkö mahtuu myös 500mm
leveään siivouskomeroon. Keskusyksikön läheisyydessä tulee sijaita pistorasia.

M-1000
vaativaan käyttöön
M 1000 keskuspölynimuri on tehty
kovaan ammatti- ja
puoliammattikäyttöön, sekä suuriin
ok-taloihin, huviloihin, joissa
siivottavat pinta-alat ja käyttötunnit
ovat suuria.
Tehokas kokonaan teräskuorinen
M1000 keskusyksikkö on
varustettu soft start –
ominaisuudella, joka säästää
moottoria käynnistämällä sen
asteittain.
Kestävä M1000 keskusyksikkö on
varustettu hiilipölysuodattimella
sekä polyesterisuodattimella, joka
suojaa koneen moottoria
kovassakin käytössä. M1000
keskusyksikkö soveltuu kokonsa
ansiosta hyvin pienempiin
sijoitustiloihin.

M 1000 asennus

M 1000 asenne-taan pikakiinnityksellä seinätelineeseen joka yhdistää keskusyksikön
pölyputkistoon. Teräksinen seinäteline soveltuu asennettavaksi kaikkiin seinärakenteisiin.
M1000:n keskusyksikön roskasäiliön koko on 20 litraa ja sitä voidaan käyttää käyttäjän
toiveiden mukaisesti pölypussilla tai ilman.
M 1000 video Youtubessa https://youtu.be/i1OXJopAMAQ

DUO

Pieni keskuspölynimuri
kerrostaloihin, rivitaloihin, vapaaajan asuntoihin sekä
asuntoautoihin.
Laite soveltuu ahtaisiinkin tiloihin,
sillä Duon voi asentaa pystyyn tai
vaakaan.
Tehot riittävät imuroimaan noin
100 m2 asunnon. Roskasäiliö 10 l.
Rivitaloihin, vapaa-ajan
asuntoihin, veneisiin ja
asuntoautoihin. Vakiona
mikrokuitupölypussi.

Vanhan keskuspölynimurin
vaihto uuteen

Keskusyksikön mukana toimitetaan
ilmainen keskusyksikön vaihtopaketti, sekä
uusi seinäteline.
Se soveltuu käytettäväksi Allawayn
vanhojen KP-sarjan, A-sarjan, DV 30 sekä
Combo-koneiden sekä useimpien muiden
valmistajien keskuspölynimureiden
vaihtamiseen.

C-sarjan keskusyksiköt soveltuvat
suoraan vanhojen CV koneiden tilalle.
C-sarjan keskusyksikön vaihtoa varten ei
tarvitse vaihtaa koneen seinätelinettä.
Uudet kiinnitysorret toimitetaan C-sarjan
keskusyksikön mukana.

Putkisto
asennus
• Allaway-keskuspölynimurijärjestelmissä käytetään omaa,
erityisesti pölyn ja lian kuljettamiseen suunniteltua
putkistoa.
• Allawayn pölyputkiston ulkohalkaisija on 44 mm ja
sisähalkaisija 40 mm.
• Putkisto voi kulkea kaikissa lämpimissä tiloissa, eli
yläpohjassa, alaslaskussa, väliseinissä ja lattiavaluissa.
• Putkiston voi asentaa keskusyksiköltä imurasioille päin tai
kauimmaiselta imurasialta kohti keskusyksikköä.
• Asennettaessa putkistoa kylmiin tiloihin tulee se eristää
vähintään 50mm paksulla lämpöeristeellä.
• Eri palo-osastojen välillä tulee käyttää tyyppihyväksyttyjä
palokatkotuotteita.
• Palo-osastoivan rakennusosan läpiviennissä tulee käyttää
hyväksyttyä palokatkotuotetta esim. palomansettia tai –
massaa.

Putkien liittäminen toisiinsa https://youtu.be/lurR6-lJuSQ

Putkisto
asennus

• Putket on kannakoitava tukevasti – kannakointivälin
tulee olla 1200-1800 mm
• Putkisto voi kulkea kaikissa lämpimissä tiloissa, eli
yläpohjassa, alapohjassa, väliseinissä ja
lattiavaluissa.
• Putkisto voidaan asentaa myös kylmään tilaan (esim.
ullakolle). Se on kuitenkin eristettävä noin 50mm
vahvuisella eristekerroksella.
• Poistoilma voidaan ohjata myös katolle. Läpivienti on
tällöin tehtävä katevalmistajan ohjeiden mukaisesti.
• Palo-osastoivan rakennusosan läpiviennissä tulee
käyttää hyväksyttyä palokatkotuotetta esim.
palomansettia tai –massaa.

Tarvikkeet
Z 30 keskusyksikkö, putkea 22m, kulma 90 kpl, kulma 45 3 kpl,
imurasia 3 kpl, haara 2 kpl, siivousvälinesarja 9-10m,
äänenvaimennin

Esimerkki kotitalo
järjestelmän suunnitelma
yläkerta

Putkisto

imurasia

Putki ylös

Putki alas

Keskusyksikkö

rikkaluukku

Optio

Ulospuhallus

alakerta

poistoäänenvaimennin

https://youtu.be/DRO7q9LaJVk

Putkisto
osat

ÄÄNENVAIMENTIMET

Kulma 45°

Kulma 90°

Äänenvaimennin sijoitetaan
mahdollisimman lähelle
poistoputken päätä.

Kulma 15°
Putkikiinnike
Putkistotiiviste

Haara 45°

Pienjännitejohdin

Muunnosholkki 41/44

Poistoputki on suositeltavaa
sijoittaa mahdollisimman kauas
ikkunoista, tuuletusluukuista,
ilmanvaihdon korvausilmaaukosta sekä pihan
oleskelualueesta.

Putki 0,6m, 1,2m ja 2,4m
xxxxx

Ulospuhallusventtiili

Muunnosholkki 44/75/80

Jatkoyhteellä yhdistät
kaksi katkaistua putkea.
Myötämuhviliitos toteutuu
jatkoyhdettä käytettäessä,
sen innovaatisen
rakenteen ansiosta.
Jatkoyhde tiivistyy tarkan
sovitteensa ansiosta ilman
putkistotiivisteitä.
Jatkoyhteen käyttö https://youtu.be/eh8FSgBG_Bg

Perusäänenvaimennin vaimentaa
ulospuhallusääntä n. 14 LpA(db)
Tehoäänenvaimennin vaimentaa
ulospuhallusääntä n. 20 LpA(db)
Käytettäessä kahta
tehoäänenvaimenninta n. 30 LpA
(dB)

Putkisto
putkipaketit
SISÄLTÖ

PPK

Imurasia asennelma Optima valk 2

PPC

PPL

2

1

Pölyputki 44mm 0,6m

3

Pölyputki 44mm 1,2m

16

16

4

Kulma 90

5

5

2

Kulma 45

4

4

2

Haara 45

1

1

1

Jatkoyhde

3

3

C-sarjan seinäteline

1

Ulospuhallusventtiili

1

1

Metallipanta

5

5

1

Putkistotiiviste

30

30

15

Pienjännitejohdin 30m

1

1

Pienjännitejohdin 10m
Asennusohje

1
1

1

1

Allaway imurasiat
Imurasiat sijoitetaan yleensä
valokatkaisijoiden korkeudelle.
Optima-kansiasennelmia on
saatavana muovisenä sekä
metallisena.
Metalliset Optima-kansiasennelmat
voit lisäksi valita lukollisena tai
lukottomana, värivaihtoehdot:
valkoinen, antrasiitti musta, harjattu
hopea ja satiini.
Allaway Optima pohjarasian avulla
imurasian kansi voidaan asentaa
aukeamaan haluttuun suuntaan

Allaway imurasiat

Levyseinäasennus

Tiiliseinäasennus

Asennus seinän lävitse

Pinta-asennus

Asennus kiviseinään https://youtu.be/btlI-roQQ1k

Pienjännitejohtimien asennus https://youtu.be/6vyNd2oqzvE
Tiivisteurien lyhentäminen https://youtu.be/BED3d3pmW4Y

Optima pohjarasia on helppo ja
nopea asentaa kaikkiin
seinämateriaaleihin, koska rakenne
mahdollistaa useita
kiinnitysvaihtoehtoja. Pohjarasian
symmetrisyyden ansiosta kannen
voi avata haluttuun suuntaan.
Pinta-asennuskotelon avulla
imurasia voidaan asentaa myös
seinän pintaan.
Valikoimasta löytyy myös Rosterisia
RST kansiasennelmia, joita on
myös saatavana lukollisena ja
lukottomana; valkoisena ja
rosterina. RST-rasia voidaan
asentaa myös lattiatasoon.

Käynnistysvirtapiiri toimii n. 24
V jännitteellä. Pienjännitejohdin
kytketään jokaiseen imurasiaan
ja mahdollisen rikkaluukun
liittimille.

Takana olevia tiivisteuria
voidaan lyhentää tarvittaessa
seinämateriaalista riippuen.

Suojatulppa toimii myös
holkkina 16mm suojaputkelle

Allaway imurasiat

Kannen tiivisteet
varmistavat, että
kansi ei vuoda
imuroitaessa
asunnon muilta
imurasioilta.

Leikattavat
kiinnityskorvakkeet

Mahdollistaa
pienjännitejohdotuksessa 20mm
suojaputken käyttämisen

Kahvakäynnisteisillä
imuletkuasennelmilla
voidaan imurointi aloittaa ja
lopettaa suoraan
käsikahvalta

Patentoidut siepparit, estävät
suurten esineiden kuten lasten
rakennuspalikoiden pääsyn
putkistoon.

Imuletkun holkit
lukittuvat tiiviisti
rasian molemmin
puolin, jolloin
imuletku ei pääse
irtoamaan rasiasta.

Lukuisia
kiinnitysmahdollisuuksia
erilaisiin asennustarpeisiin

Optima imurasioissa on patentoidut siepparit,
jotka estävät sukkien ja suurten esineiden
kuten lasten rakennuspalikoiden pääsyn
imuputkistoon.

Useiden kiinnitysreikien
avulla kansiasennelma
saadaan kiinnitettyä
suoraan

Vanhan Imurasian päivittäminen
Imurasioiden päivittämisellä
uusia ominaisuuksia
Voit ottaa käyttöösi Allawayn
kahvakäynnisteiset
Siivousvälinesarjat myös
vanhemmissa järjestelmissä.
Vaihtamalla imurasiat uudempiin
Classic- tai Optima-imurasioihin
mahdollistat kätevän
kahvakäynnisteisen
Siivousjärjestelmän käyttämisen
myös vanhemmissa
keskusyksiköissä.
Kahvakäynnistys-ominaisuuksien
käyttäminen ei vaadi
keskuspölynimurin päivittämistä
uuteen.

Vanha Classic
1987-

80175 Classic-

80205 Koho-

kansiasennelma

asennuskehys

Voit käyttää
Myös uppoasennuskehystä 80195

+

+

vaihda

Vanha puurasia
1982-

/

+

vaihda

80175 Classic-

80205 Koho-

80214 Jatke +

kansiasennelma

asennuskehys

tiiviste

Puukannen päivitys uuteen Youtubessa https://youtu.be/brUBw4ZBwkE
Vanhan muovisen kannen päivitys uuteen Youtubessa https://youtu.be/cdV2tPKPtHc

Rikkaluukut

Rikkaluukku on helppo asentaa esimerkiksi
keittiökalusteiden sokkeliin. Rikkaluukku
käynnistyy luukun avauksella.

Siivousvälinesarjat

Premium siivousvälinesarjat

Standard siivousvälinesarjat

Kahva- ja imurasiakäynnisteinen

Kahva- ja imurasiakäynnisteinen

Sisältää monipuolisen valikoiman siivouksessa
tarvittavia välineitä sekä kätevän
säilytystelineen. Alumiinistä valmistetun sarjan
ergonomia on suunniteltu huolella ja sitä on
kevyt käsitellä. Kahvan kulman muoto ja kulma
on määritelty yhdessä työterveyslaitoksen
tutkijoiden kanssa.

Sisältää siivouksessa tarvittavat perusvälineet.
Laadukkaat perusvälineet kattava, teräksinen
Standard-siivousvälinesarja sisältää Standard
imuletkuasennelman (saatavana eri mittaisina),
teräksisen teleskooppijatkovarren, lattia/mattosuulakkeen, tekstiilisuulakkeen, –
kapeakärkisuulakkeen sekä telineen letkun
säilytystä varten.

Sisältää Premium-imuletkuasennelman
(saatavana eri mittaisina), alumiinisen
teleskooppijatkovarren, lattia-/mattosuulakkeen
isolla irroitettavalla puhdistettavalla pyörällä,
huonekalukaksoissuulakkeen, kapean
kärkisuulakkeen sekä säilytystelineen.

Suulakkeet
tekstiilisuulake pyöreä

kapeakärkisuulake

Lattia-mattosuulake 300
pyörällä

mattotamppari

lattia-mattosuulake 270

huonekalukaksoissuulake

huonekalutamppari

moppisuulake ja irtomoppi

rakoharjasuulake

lattia-mattosuulake matala
Pitkä joustava
kapeakärkisuulake harjalla

parkettisuulake 300

parkettisuulake 370

tekstiilisuulake

lattia-mattosuulake pyörätön

Tarvikkeet

suulakepidike

Jatkovarsi, alumiini,
teräs, premium
letkuteline

Letkunsuoja
letkun sivupidikkeet

Standard imuletku kahva- ja
ja imurasiakäynnisteinen

Teräskahva, Premium kahva,
muovikahva, Zi kahva
Imuletku eri mittaisia

Premium imuletkuasennelma kahva- ja
imurasiakäynnisteinen (eri mittaisia)

jatkovarrenpidike

Rikkaimuri

Rikkaimurin letku venyy metristä
neljään metriin.
Rikkaimuri on oiva apu
pikasiivoukseen esimerkiksi
keittiössä tai eteisessä. Letkua on
helppo säilyttää
koska se menee pieneen tilaan.

Esierottelija

Esierottelija soveltuu veden, tuhkan, hiekan
ja muiden karkeiden roskien imuroimiseen.
Imuroitaessa hienojakoista pölyä kuten
tuhkaa on Esierottelijassa käytettävä
pölypussia.
Imuroitaessa vettä, ei pölypussia käytetä
(oik. puoleinen kuva).

Imuletkuholkki
Kansi

Saatavana teräs tai muovi roskasäiliöllä.

Ylitäytönestin

Metalliputki +
suulake

Roskasäiliö

Pölypuss
i

Imuletku

Lisätarvikkeet

Jatkoletku https://youtu.be/jBgMzYRp45I

Siivoa vaivattomasti mm. auto, autotalli, varasto,
kaapit, kellaritilat, parvekkeet ja terassit.
Jatkoletku toimii Allawayn kahvakäynnisteisissä
malleissa, joissa on click-holkki. Soveltyy myös
click-holkilla varustettuihin imurasiakäynnis-teisiin
malleihin.
Jatkoletkun pituus 2 m ja 4m

Autokit https://youtu.be/Kpu5zXS94LY
Allaway Premium Auto-Kit sisältää viisi
suulaketta auton imurointiin sekä Allaway
mikrokuituliinan.
Laatikkoon on painettu selkeät
käyttötilannekuvat kunkin suulakkeen käytöstä.
Käyttötilannevideo

Letkukela maksimissaan 12 metrin letkulle,
voidaan kiinnittää seinään.
Seinään kiinnitettävä kammesta pyöritettävä
letkukela. Kelaan mahtuu Allawayn imuletkun
aina 12 metriin saakka.

KIITOS!

