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Keskuspölynimurit
Allaway Oy
Allaway Oy on suomalainen keskuspölynimurivalmistaja. Allawayn valikoimasta löytyy jokaiseen imurointitarpeeseen sopiva ratkaisu. Erilaisia keskuspölyimuri vaihtoehtoja on runsaasti saatavilla.
Käyttökohteet: omakoti-, rivi- ja kerrostalot sekä hotellit, toimistot, päiväkodit, palvelutalot sekä muut julkiset rakennukset.

OMAKOTITALOT, RIVITALOT JA PARITALOT
Allawayn uudet Z- ja X-sarjan imurit
Z-sarjan mallit: Z 35, Z 45, Z 55 ja Z 45i
X-sarja: X 30
Kaikkien Z- ja X-sarjan imurimallinen käyntitieto voidaan välittää ilmanvaihtokoneelle, jolloin se säätää ilmamääriä automaattisesti aina imuroitaessa. Kaikki Z-sarjan keskuspölynimurit on varustettu suurella 20 litran
roskasäiliöllä sekä etupaneeliin integroidulla imurasialla. Pienempikokoinen X-sarjan imuri on varustettu 14-litran roskasäiliöllä.
Keskusyksikkö voidaan asentaa tekniseen tilaan, varastoon, lämpimään autotalliin tai sisätiloihin, kuten kodinhoitohuoneeseen tai siivouskomeroon.
Koneen mukana toimitetaan seinäteline, jonka avulla yksikkö kiinnitetään
vaivattomasti ja tukevasti seinään. Seinätelineen uuden ominaisuuden
ansiosta imurille tulevat imu- ja poistopuoli voivat tulla seinätelineelle
kummasta suunnasta tahansa, tällä helpotetaan asentamista.
Imuria voidaan käyttää pölypussin kanssa tai ilman.
Z 45i -malliin on tämän lisäksi tuotu muita älyominaisuuksia.

Suunnittelu
Omakoti-, pari- ja rivitaloissa keskuspölynimurijärjestelmä suunnitellaan huoneistokohtaisesti. Järjestelmän suunnittelun lähtökohta on keskusyksikön
sijoituspaikka. Keskusyksikkötyyppi valitaan sijoituspaikan mukaan ja keskusyksikön koko valitaan pisimmän imuputkilinjan mukaan.
Keskusyksikön sijoitustila voi olla keskusyksikkötyypistä riippuen asuintiloissa (esim. siivouskomero,
kodinhoitohuone), teknisessä tilassa tai varastossa.
Keskusyksikön välittömässä läheisyydessä on oltava
pistorasia (10 A:n hidas tulppasulake tai 16 A:n automaattisulake).
Imurasiat sijoitetaan siten, että järjestelmä kattaa kaikki siivottavat tilat. Imurointiletkun pituus on 8, 9, 10 tai
12 metriä. Huomioitava myös lisävarusteiden, kuten
esierottelijan, rikkaluukun tai rikkaimurin käyttö.
Putkisto voi kulkea kaikissa lämpimissä tiloissa: yläja alapohjassa, väliseinissä ja lattiavalussa. Putkisto
voidaan asentaa myös kylmään tilaan, jolloin se on
eristettävä 50 mm:n vahvuisella eristekerroksella.
Poistoilma voidaan johtaa myös katolle. Palo-osastoivan rakennusosan läpiviennissä tulee käyttää hyväksyttyä palokatkotuotetta.
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KERROSTALOT
Kerrostalojen keskuspölynimurijärjestelmä suunnitellaan samojen periaatteiden mukaan kuin omakotitalojenkin järjestelmä. Kun poistoilmaa ei puhalleta takaisin asuintiloihin, kotona on helpompi hengittää. Kerrostaloissa käytetään yhteistä poistoilmakanavaa.

Muunnosholkki
44/100 mm

Poistoilmakanava
Imuputkisto
44 mm

Keskusyksikkö

Imurasia

Kerrostaloasennuksissa käytetään Allawayn C-sarjan keskusyksiköitä. Yksikkö on kätevä
sijoittaa esimerkiksi 500 mm
leveään siivouskomeroon.

MANTA-AMMATTISIIVOUSJÄRJESTELMÄ
Allaway Manta on tehokas keskussiivousjärjestelmä ammattikäyttöön kohteissa, joissa siivottavat pintaalat ja käyttötuntimäärät ovat suuria tai järjestelmällä on useita yhtäaikaisia käyttäjiä. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. hotellit, toimistot, päiväkodit, palvelutalot sekä muut julkiset rakennukset. Oheisessa
kuvassa on yhdessä kerroksessa kaksi siivousaluetta, jolloin kaksi käyttäjää voi siivota yhtäaikaisesti.

Siivousalue 1

Manta-keskusyksikkö
Siivousalue 2
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M 1000 keskusyksiköt soveltuvat pienempiin
ammattikäyttökohteisiin, kuten päiväkoteihin.
Manta-sarjasta löytyvät keskusyksiköt isompiin
kohteisiin.

