Allaway keskuspölynimurijärjestelmän
asennusohje

13347/FIN

Ohjeen käyttäjälle
Tämä ohje koskee kotikäyttöön tarkoitettuja Allaway-järjestelmiä.
Tutustu tähän ohjeeseen huolella ennen asennustyön aloittamista.
Asennettuasi järjestelmän, varmista että keskusyksikköpakkauksessa oleva
käyttö- ja huolto-ohje jää käyttäjän haltuun.
Noudattamalla ohjeita ja käyttämällä vain alkuperäisiä Allaway-putkiston
osia ja tarvikkeita saat toimivan, tehokkaan ja pitkäikäisen keskuspölynimurijärjestelmän sekä varmistat Allaway Oy:n myöntämän laitetakuun
voimassaolon.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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1.OSALUETTELO

16. Imurasian kansiasennelma
17. Jatke
18. Pinta-asennuskehys
19. Uppoasennussuoja
20. Kohoasennussuoja
21. Imuletkuasennelma
22. Letkuteline
23. Ulospuhallusritilä
24. Pinta-asennusraudat (C-sarja)
25. Poistoäänenvaimennin
26. Seinäteline (A-sarja)
27. Putkikiinnike 44/41 mm

Huom! Kaikki tässä osaluettelossa esiintyvät komponentit eivät sisälly vakiona putkipaketteihin tai keskusyksikköpaketteihin.

1. C-sarjan keskusyksikkö
2. C-sarjan seinäteline
3. A-sarjan keskusyksikkö
4. Pienjännitejohdin
5. Pölyputki ø 44 mm
6. Haara 45°
7. Kulma 45°
8. Kulma 15°
9. Kulma 90°
10. Putkistotiiviste
11. Muhviton putki 0,5 m
12. Imurasian kulmayhde
13. Pohjarasia
14. Kohoasennuskehys
15. Uppoasennuskehys

2. SUUNNITTELU
Imurasioiden sijoitussunnitelma on helpointa tehdä työpiirustukseen (pohjakuva) 1:50. Suunnittelun apuna on hyvä
käyttää esim. langan tai sähköjohtimen pätkää, jonka pituus vastaa imurointiletkun pituutta ko. mittakaavassa, esim.
1:50 = 16 cm, 1:100 = 8 cm (vastaa 8 m imurointiletkua). Imurointiletkun pituus on 8, 9 tai 10 m keskusyksikön
mallista riippuen.

2.1 Imurasioiden sijoitus
Imurasiat sijoitetaan kalustus huomioiden siten, että järjestelmä kattaa
kaikki siivottavat tilat. Tällöin kannattaa huomioida myös Allaway lisävarusteiden, kuten NOKIPOIS-esierottelijan ja rikkaimurin, käyttö.
Esierottelijaa varten tulisi asentaa imurasia lähelle tulisijaa (-sijoja) ja
rikkaimurille tarvitaan imurasia tuulikaapin, keittiön ja kodinhoitohuoneen
välittömässä läheisyydessä. Imurasiat on helpointa asentaa puu- tai
metallirunkoisiin levyrakenteisiin väliseiniin (kuva 1). Myös muurattavat
seinät ja valetut lattiat ovat mahdollisia sijoituspaikkoja. Imurasiat sijoitetaan tavallisesti valaisinkytkimien korkeuteen tai seinän alaosaan
sähköpistorasioiden korkeuteen.

Kuva 1

2.2 Putkiston suunnittelu
Runkoputki on helpointa asentaa yläpohjaan tai useampi kerroksisessa
talossa kerrosten väliseen pohjaan. Yläpohjassa putki peitetään eristeeseen. Kylmiin tiloihin asennettaessa putki suojataan lämpöeristeellä. Putkiston asentamista saunatilojen ylärakenteisiin ja lämmityselementtien
läheisyyteen tulee välttää, muussa tapauksessa eristä putket kuumenemiselta.
Asennettaessa keskusyksikkö ylempään kerrokseen on suositeltava kertanousu enintään 4 m. Nousuja voi olla useampia kun niiden välillä on nousun suuruinen vaakaosuus.

2.3 Keskusyksikön sijoitus
Keskusyksiköt (kuva 2) on tarkoitettu sijoitettavaksi huoneenlämpöiseen
tilaan, niitä ei tule sijoittaa tilaan jossa lämpötila voi laskea alle +5ºC tai
nousta yli +35°C:een, koneen käydessäkään. Keskusyksiköissä oleva
liitäntäjohto on noin 1 metrin pituinen ja se liitetään vähintään 10 A:n
hitaalla tulppasulakkeella tai 16 A:n automaattisulakkeella suojattuun
pistorasiaan. Keskusyksikön moottorin synnyttämä lämpö vapautuu
sijoitustilaan, siksi tulee varmistaa, että laitteen ympärillä pääsee ilma
esteettä vaihtumaan ja sijoitustilan ilmanvaihto on riittävä.

A-sarjan mallit sijoitetaan pois varsinaisista asuintiloista esim. tekniseen
tilaan tai varastoon. A-sarjan malleja ei saa sijoittaa komeroon eikä
märkään tilaan, kotelointiluokka tippuvedenpitävä IPX2, suojausluokka
I, suojamaadoitettu.

C-SARJA

A-SARJA

Kuva 2

C-sarjan pienikokoiset ja hiljaiset keskusyksiköt voidaan sijoittaa (Asarjan laitteille sopivien sijoitustilojen lisäksi) asuintiloihin esim. kodinhoitohuoneeseen, askartelutilaan tai siivouskomeroon. Ne voi sijoittaa
myös kosteisiin ja jopa märkiin tiloihin esim. pesuhuoneeseen, korkean
kotelointiluokkansa (roiskevedenpitävä IPX4) ansiosta. CV on
kaksoiseristettyjä (suojausluokka II) CX on suojamaadoitettu (suojausluokka I).
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Keskusyksikön sijoitus komeroon
Komeroasennuksessa käytetään vain C-sarjan keskusyksikköä. Koska komeroasennuksessa jäähdytysilman vaihto estyy, on komeroon
tehtävä jäähdytysilma-aukot keskusyksikön pohjan tasalle tai sen alapuolelle sekä keskusyksikön yläpuolelle ja mahdollisiin välihyllyihin
(kuva 3). Tarvittava koko on vähintään 6 x Ø 50 mm tai esim. 30 x
400 mm (tai oviaukon leveys). Komeron vapaan leveyden on oltava
vähintään 500 mm, korkeuden 700 mm ja syvyyden väh. 450 mm.
Aukkoja ei saa peittää säilytettävillä tavaroilla tms.
Kuva 3

2.4 Palomääräykset
Autotallin ja muiden palo-osastoivien seinien läpivienneissä käytetään tyyppihyväksyttyjä palomansetteja (esim. kuva 4). Palomansetti
asennetaan mansetin valmistajan ohjeen mukaisesti. Varmista
että keskusyksikön suojausluokka ja kotelointiluokka vastaavat sijoitustilan ja sen varusteiden asettamia vaatimuksia (sähköturvallisuus
sähkölaitokselta ja paloturvallisuus palolaitokselta). Keskusyksikön
hiiliharjamoottorista johtuen on palovaarallisten aineiden varastointi
ja käsittely samassa tilassa kielletty.
A
B
C
D
E

A
B

C

D
Kuva 4

E

Paloseinä
Tiivistys palamattomasta materiaalista
Pölyputki Ø 44 mm
Palomansetti
Kevyt väliseinä

3. PUTKISTON ASENNUS
3.1 Putkien liittäminen
Tarkista osien moitteettomuus sisä- ja ulkopuolelta ja puhdista ne
mahdollisista epäpuhtauksista. Asenna keltainen lukitustiiviste muhvin
sisään. Paina putki muhviin kohtisuorassa asennossa niin pitkälle, että
putkenpää tiivistyy muhvin pohjaan kuva 5 (valkoinen merkki putkessa jää hieman näkyviin). Lukitustiiviste varmistaa ja lukitsee liitoksen. Haaroituksen tulee liittyä runkoputkeen aina sivulta tai yläpuolelta. Valuun sijoittaminen ks. sivu 13.

Kuva 5

3.2 Putkien katkaisu
Putkien katkaisupinnan on oltava kohtisuorassa ja jäyste on aina poistettava (kuva 6). Putkien sahauspinnan poistamaton jäyste aiheuttaa
virtausvastusta, vuotoa ja tukkeumavaaran.

Kuva 6
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HUOM!
Jotta putkistoon ei jää törmäyspintoja, joihin lasinsirut, hammastikut,
naulat, tms. voisivat tarttua kiinni, Liitosten on oltava ehdottomasti oikeinpäin. Imurasian kulmayhteeseen liitettävässä ensimmäisessä putken osassa (kuva 7; B) ei saa olla muhvia kummassakaan päässä.
Tästä eteenpäin jatkettaessa jokaisessa putken osassa pitää muhvin
olla aina imurasian puoleisessa päässä. Kulmakappaleissa olevat
nuolet osoittavat aina virtaussunntaan (kuva 7).
A
B
C
D

Pölyputki
Muhviton pölyputki
Imurasian kulmayhde
Pohjarasia

Kuva 7

Varmistaaksesi putkiston moitteettoman toiminnan, käytä asennuksessa vain alkuperäisiä Allawayn pölyputken osia (kuva 9).

3.3 Kannakointi

Kuva 8

Kannakointiin tulee käyttää riittävän tukevia putkikannakkeita tai putkipaketin mukana seuraavia metallipantoja. Kannakointi tehdään seinän, lattian ja yläpohjan runkorakenteisiin (kuva 9). Kannakointiväli
valitaan rakenteiden mukaan. Jos koolausväli on 600 mm, kannakoidaan putki 1200 mm tai 1800 mm välein.

3.4 Poistoputken, poistoäänenvaimentimen ja ulospuhallusritilän asennus

Kuva 9

Poistoputki johdettaan aina ulos ja ulospuhallusritilä asennetaan seinän ulkopuolelle. Seinän läpi menevä poistoputki katkaistaan siten,
että ulospuhallusritilän (A) ja poistoputken väliin jää 20–30 mm vapaata tilaa (kuva 10). Mikäli poistoilma johdetaan katolle käytetään
ko. katteeseen sopivia läpivientejä. Sadeveden pääsy poistoputkeen
on estettävä.
Suositeltava poistoputken pituus pölyputkella on alle 5 m, muussa
tapauksessa tulee käyttää halkaisijaltaan isompaa sileäpintaista putkea, esim. 75 mm, putken kokoa muutetaan muunnosholkilla 44/
75/80 (tuotenumero 80934).
Paras poistoäänenvaimentimen paikka on mahdollisimman lähellä
poistoputken loppupäätä. Poistoäänenvaimenninta ei saa asentaa imupuolelle. Poistoäänenvaimennin on lisävaruste (tuotenumero
80965). Suosittelemme poistoäänenvaimentimen käyttöä kaikissa
asennuksissa.
A
B

Ulospuhallusritilä 140x140 (kuva 10)
Poistoäänenvaimennin Ø 85x320 (kuva 10)

Kuva 10
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3.5 Pienjännitejohdin
Käynnistysvirtapiiri toimii noin 24 V jännitteellä, joten sen asentajalta ei edellytetä sähköasennusoikeuksia. Pienjännitejohdin vedetään A-sarjan tai C-sarjan pienjänniteliittimestä imurasioiden/
rikkaluukun liittimille. Imurasiat rinnankytkentänä ks. kuva 11.
(pienjännitejohtimen asennus 4.1.1 sivut 10 - 11)
Asennettaessa pienjännitejohdin valuun tai muuraukseen on käytettävä suojaputkea. Muissa tapauksissa seinän sisällä tai yläpohjassa johdin voidaan kiinnittää pölyputken kylkeen esim. nippusiteillä, mutta se voidaan vetää myös helpointa mahdollista reittiä.
Allaway rikkaimurin ja Nokipois-esierottelijan käyttö edellyttää
johdotusta niin, että keskusyksikkö voidaan käynnistää imurasian
kannesta (ks. mikrokytkin -käynnistys sivu 10).

Kuva 11

Allaway-rikkaluukku (kuva 12)
Allaway-rikkaluukku on kätevä kevyttä lakaisua vaativissa kohteissa
esim. keittiössä.
Rikkaluukku asennetaan kaapiston sokkeliin tai tarpeeksi leveään
seinään (korkeus min. 100 mm, syvyys min. 110 mm) pakkauksessa
tulevan oman asennusohjeen mukaisesti.

4. IMURASIOIDEN ASENNUS
A
B
C

Kuva 12

Kohoasennus (kuva 13)
Uppoasennus (kuva 13)
Pinta-asennus (sivu 13, kuva 37)

4.1 Levyrakenteiset väliseinät
Ensisijaisesti imurasia kannattaa asentaa valaisinkytkimen korkeuteen. Tällöin imurasian kansi suositellaan asentamaan siten, että
se aukeaa alareunastaan. Jos imurasia asennetaan pistorasioiden
korkeudelle, on käyttäjän helpompi avata imurasian kansi yläreunasta. Tarvittaessa imurasia voidaan asentaa myös sivuttain.
Kuva 13

Huom! Kannen avautumissuunta määrää myös pohjarasian asennussuunnan.
Valitse kannen aukeamissuunta. Sovita pohjarasia oikealle paikalleen. Mittaa haluamasi sijoituskorkeus joko putken keskelle tai
imurasian kehyksen ylälaitaan. Ulkonäön kannalta on eduksi, jos
imurasioiden yläreunat ovat samalla korkeudella sähkökytkinten
tai -pistorasioiden yläreunojen kanssa.

Kuva 14
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A) Kohoasennuksessa pohjarasian etupinnan tulee olla valmiin
seinäpinnan kanssa samalla tasolla (ks. kuvista 13, 14 ja 15 kohta
A).
B) Uppoasennuksessa pohjarasia asennetaan n. 15 mm syvempään kuin valmiin seinän pinta (ks. kuvista 13, 14 ja 15 kohta B).
Kiinnitä pohjarasia yhdellä ruuvilla pohjarasian sen pään kannakkeesta, johon suuntaan imuputki lähtee (kuva 16; 1). Putki voi
pohjarasialta lähteä vaihtoehtoisesti neljään eri suuntaan (ks. kuva
17). Työnnä imurasian kulmayhde paikalleen pohjarasian etupuolelta (ks. kuva 17) ja huomioi kulmayhteen syvyydensäätövara
0...10 mm taustalevyn etäisyydestä riippuen. Vastakkainen pää
kiinnitetään molempien korvakkeiden läpimenevällä (100 mm)
naulalla tai ruuvilla seinärankaan (kuva 16; 2). Paras tukevuus saadaan kiinnittämällä pohjarasia molemmin puolin käyttämällä n. 500
mm lisärankaa (kuva 18).
Mikäli rankavahvuus on riittävä, voit käyttää pohjarasian kiinnittämiseen erillistä levyä, jonka voit ruuvata kiinni taustalevyyn (kuva
19). Tarvittaessa peitä pohjarasia suojakannella jatkotyövaiheiden
ajaksi.

Kuva 15

Kuva 16

Liitosten on oltava ehdottomasti oikeinpäin. Imurasian kulmayhteeseen liitettävässä ensimmäisessä putken osassa ei
saa olla muhvia kummassakaan päässä. Tästä eteenpäin jatkettaessa jokaisessa putken osassa pitää muhvin olla aina
imurasian puoleisessa päässä (kuva 20). Kulmayhde estää
pitkien esineiden pääsyn putkistoon.
Kuva 17

Kuva 18

Kuva 19
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4.1.1 Pienjännitejohtimen asennus
Poista pohja siitä (1 tai useampi) sähkösuojaputken läpivientipaikasta, johon pienjännitejohdin tulee (kuva 21). Asenna tarvittaessa sähköputket (Ø16 mm) paikoilleen (kuva 22).
Erota pienjännitejohtimia toisistaan n.10 cm:n matkalta ja poista
eristettä n. 10 mm. Jätä pienjännitejohtimien liitäntää varten n. 30
cm johdinta (kuva 23). Yhdistä johdinpäät imurasian kansiasennelman takana olevien kytkentäruuvien alle (kuva 24). Mikäli jatkat
pienjännitejohdinta muualla kuin imurasialla, huolehdi liitosten luotettavuudesta.

Kuva 20

Kuva 21

Kuva 22

Kuva 23

Mikrokytkin -käynnistys (kuva 24)
Imurasian mikrokytkinkäynnistyksessä (kuva 24) keskusyksikkö
käynnistyy, kun imurasian kansi avataan täysin (“naksahtavan” vaiheen yli) ja kansi lukkiutuu auki -asentoon. Keskusyksikkö pysähtyy, kun kansi käännetään takaisin naksahtavan vaiheen yli.

Magneettikytkin -käynnistys (kuva 25)
Magneettikäynnisteisessä imurasiassa imuletkuholkki työnnetään
imurasiaan ja käynnistysholkki käännetään saranasivua kohti (kuva
25; kohta B)
Kuva 25; kohta A magneettikäynnisteinen imurasia takaa.

Kahvakäynnistys (kuva 26)
Kahvakäynnistystä varten kytketään pienjännitejohtimet kuvan 26
mukaan (C; mikrokytkinrasia/D; magneettikytkinrasia). Kierrä ylimääräinen johdin siististi pohjarasian pohjalle.

Kuva 24

Kahvakäynnistyksessä ohjausvirta kulkee imurasian kontaktitappien
kautta imuletkuun asennettuja johtimia pitkin kahvan kytkimelle
(kuva 27 E; pienjännitekoskettimet). Tällöin mikrokytkin tai magneettikytkin eivät ole käytössä.
B

Huomioi, että rikkaimurin sekä tavallisen imuletkun käyttö edellyttää imurasialla kaksoiskäynnistys -asennusta keskusyksikön käynnistämiseksi.

A

Kuva 25

Kaksoiskäynnistys (kuvat 28 ja 29)

C

Jos imurasian kontaktitapit on kytketty (kuva 28;F) mikrokytkinohjauksen rinnalle, käynnistyy keskusyksikkö, kun kansi avataan täysin auki ja edelleen naksantavan kynnyksen yli. Deluxemallien kahvaohjaus toimii, kun holkki on oikein imurasiassa eikä
kansi ole lukitusasennossa. Imurasian kannen ohjaus ohittaa kahvaohjauksen.

D

Kuva 26
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Pienjännitejohtimien asennus magneettikäynnistysrasialla kaksoiskäynnistys vaihtoehdossa (kuva 29; G). Kaksoiskäynnistys edellyttää kahden eri letkun käyttämistä (käynnistys kahvakytkimestä
tai käynnistys magneettiholkilla).
Katso rasian ohjauksen vaihtoehdot myös keskusyksikkösi mukana
tulleesta käyttö- ja huolto-ohjeesta.

E
Kuva 27

CX-mallien pienjännitejohdot
Keskusyksiköt käynnisyvät pääsääntöisesti radiolähettimellä, eivätkä siten välttämättä tarvitse pienjännitejohtimia. Pienjännitejohtimien asennus mahdollistaa CX -mallien käynnistämisen
ilman lähetintä imurasiasta, esim. rikkaluukusta. Tällöin myös
rikkaimuria tai esierottelijaa voidaan käyttää ilman radiolähetintä.

Langaton kaukokäynnistin DR2
Radiotoiminen kaukokäynnistin DR 2 muodostuu imuletkun kahvaan asennettavasta lähettimestä ja keskusyksikölle varattuun
pistorasiaan asennettavasta vastaanottimesta, johon keskusyksikön
verkkojohto kytketään. Järjestelmään on asennettava pienjännitejohtimet, pienjännitejohtimet toimivat varolaitteena ja estävät keskusyksikön tahattoman käynnistymisen imurasioiden ollessa suljettuina.

Kuva 28

G

G

Kuva 29

4.1.2 Kansiasennelman asennus
Kun seinäpinta on maalattu, tapetoitu tai muuten viimeistelty, asenna kansiasennelma ja kehys paikoilleen seuraavasti:
1.

Poista pohjarasian suojakansi

2.
Sovita imurasian kansiasennelma paikalleen siten, että kehys jää seinäpinnan ja kansiasennelman väliin.
3.
Mikäli kansiasennelman holkki (X) ottaa kiinni imurasian kulmayhteen (Y) rajoittimiin (Z) (kuva 30) siten, että
kehys ei puristu seinän ja kansiasennelman väliin, lyhennä
kansiasennelman holkkia kuvan 31 mukaiseksi seuraavasti:

Kuva 30

3.1 Siirrä holkin urassa oleva tiiviste lähellä kantta olevaan uraan (kuva 32).
3.2 Lyhennä holkki terävällä veitsellä tai sahalla katkaisuuraa pitkin (kuva 32).
Kuva 31
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Kiinnitä kansiasennelma ruuveilla pohjarasiaan siten, että kehyksen kaikki reunat puristuvat tasaisesti seinäpintaan. Huolehdi, että
kaikki ruuvit ovat yhtä kireällä. Epätasainen tai liian tiukka kiristys
voi vääntää kansiasennelmaa ja estää kannen moitteettoman toiminnan (kuva 33).
Mikäli kansiasennelman holkki ei ylety imurasian kulmayhteeseen
asti, käytetään apuna jatketta (kuva 34), jonka voi lyhentää sopivan mittaiseksi, jatkeita voi myös käyttää useampia peräkkäin.

Kuva 32

Jatketta käytettäessä kansiasennelma joudutaan kiinnittämään pidemmillä ruuveilla, kansiasennelman mukana seuraavat standardiruuvit eivät välttämättä sovellu ko. kiinnitykseen.

Kuva 33

Kuva 34

4.1.3 Levyseinäasennus ilman pohjarasiaa
Poraa seinälevyyn halkaisijaltaan n. 50 mm reikä. Paina imurasian
kulmayhde muhvittoman putken päähän. Katkaise jatke sopivan
mittaiseksi ja paina kulmayhde ja pölyputki jatkeen avulla tiukasti
seinälevyä vasten (kuva 35) tai kiinnitä kulmayhde levyn pintaan
metallipannalla ilman jatketta (kuva 36). Nyt putki pysyy paikallaan, kun imurasia painetaan imurasian kulmayhteeseen (jatkeita
voi käyttää tarpeen mukaan useampia peräkkäin).

Kuva 35

Liitä pienjännitejohtimet ja paina kansiasennelma
kohoasennuskehyksen kanssa paikoilleen sekä kiinnitä
ruuvit. Kipsilevyyn kiinnitettäessä on käytettävä ko. materiaalille tarkoitettuja kiinnitystarvikkeita.

Kuva 36
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4.2 Imurasian pinta-asennus

Pinta-asennuskehys

Asennettaessa putkisto pinta-asennuksena käytetään lisätarvikkeena saatavaa pinta-asennuskehystä (tuotenumero 80219) kuva
37.
Huomioi kansiasennelman holkin oikea pituus ja tiivisteen
paikka (ks. kuva 32)
Kuva 37

4.3 Valettavat ja muurattavat rakenteet
Kun imurasia asennetaan valuun tai muuraukseen, on käytettävä
pohjarasiaa ja uppo- tai kohoasennussuojaa. Imurasian kulmayhde,
pienjännitejohtimen suojaputket ja uppo- tai kohoasennussuoja
asennetaan pohjarasiaan, joka kiinnitetään siten, että etupinta tulee valmiin pinnan tasalle. Kiinnityksen tulee olla niin tukeva, että
putkisto ja pohjarasia pysyvät paikoillaan valun tai muurauksen
aikana.Valuun jäävät putkiston liitoskohdat on syytä tiivistää ilmastointiteipillä ettei märässä valussa oleva vesi pääse putkiliitoksiin.

A
B

67

A

Kuva 38

B

75

57

Valun kuivuttua uppo- tai kohoasennussuoja irroitetaan
(uppoasennuskehyksen löytymistä helpottaa rappauksen pintaan
jäävät punaiset piikit). Pienjännitejohtimien läpivientipaikat
puhkaistaan pohjarasiasta ja johtimet (työvara n. 15 cm) vedetään suojaputkiin. Kun pintakäsittelyt on tehty, kytketään pienjännitejohtimet imurasiaan ja kiinnitetään rasia paikoilleen ko. kehyksen kanssa.

83

Uppoasennus (kuva 38)
Kohoasennus (kuva 38)
Kuva 39

Lattia-asennuksessa on käytettävä uppoasennustapaa ja siihen liittyviä tarvikkeita.
Tiiliseinään imurasian asennus tapahtuu joko tiilet halkaisemalla
tai tekemällä pölyputkelle sopivia roilotiiliä (kuva 39). Pienjännitejohdin viedään imurasialle suojaputkessa. Varmista pienjännitejohtimen kulkureitit kansiasennelmalle. Mikäli seinä on toiselta puolelta pinnoitettava, se voidaan muurata täysin valmiiksi ja sahata
putken roilo pinnoitettavan seinän puolelta. Vaihtoehtoisesti tila
putkelle voidaan jättää myös muurauksen yhteydessä.
Käytettäessä jälkivalu- tai rappausmenetelmää imurasian asennuksessa tarvittava roilon koko on imurasian kohdalla uppoasennuksessa (kuva 38/A) 83 x 118 mm, kohoasennuksessa (kuva 38/B)
75 x 57 mm; pelkälle pölyputkelle ja pienjännitejohtimien
suojaputkille riittää 75 x 55 mm roilo.
Pölyputki, pienjännitejohdin ja suojaputki sekä pohjarasia, imurasian kulmayhde ja suojakansi (kuva 38; A tai B) asennetaan valmiiseen roiloon ja roilo täytetään tasoitteella seinäpinnan tasoon.
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4.4 Asennus hirsiseinään
Vaakaputkitus tehdään alapohjaan lattiavalujen yhteydessä. Rakennustöiden kannalta on eduksi asentaa imurasiat lähelle lattiaa. Suojaa lattiasta seinään nouseva imuputki valun ajaksi ja seinätöiden
alkuajaksi. Poraa hirsiin Ø n. 70 mm reikä pystysuuntaan lattiasta
imurasialle nousevaa imuputkea ja imurasian kulmayhdettä varten (kuva 40). Reikään pitää mahtua myös pienjännitejohtimen
suojaputki. Imurasian kohdalle porataan Ø n. 50 mm reikä, johon kansiasennelma ja mahdollisesti tarvittava jatke asennetaan
(kuva 41). Varmista pienjännitejohtimien kulkureitit
kansiasennelmalle. Putkiston asennuksessa on otettava huomioon myös hirsikehikon eläminen.

Kuva 40

Kuva 41

5. KESKUSYKSIKÖN ASENNUS
5.1 C-sarjan seinätelineen asennus (seinäteline sisältyy
PPC-putkipakettiin)

290

Huomioi sijoitustilaohje 2.3 sivu 5.

A

Seinätelineen voit asentaa haluamallesi korkeudelle kuitenkin niin,
että keskusyksikön alle jää vähintään 50 mm vapaata tilaa roskaastian tyhjentämistä varten. Käytä lisärankaa normaalin rankajaon
apuna (ks. kuva 42; seinäteline takaa). Levytä seinätelineen puoleinen seinäpinta valmiiksi. Tee seinälevyyn n. 290x290 mm aukko oheisen kuvan mukaisesti. Kuvassa on esitetty ympyröitynä
myös keskusyksikön edellyttämä vapaa tila aukon ympärillä (kuva
43).
Kiinnitä teline tukevasti seinärakenteeseen. Asenna imu- ja poistoputki paikoilleen sekä kytke pienjännitejohtimet liittimiin. Jätä
pienjännitejohtimiin n. 20 cm varat. Tarkista, että pistorasia on
asennettu riittävän lähelle keskysyksikköä (n. 1 m läheisyyteen).

148

Seinäteline asennetaan seinälevyn pintaan. Mikäli putket asennetaan pinta-asennuksena esim. jälkiasennuksen tai palo-osastoinnin
vuoksi, on seinätelineeseen saatavana erilliset pinta-asennusraudat
(kuva 45).
A
Poisto (kuva 42, 43)
B
Imu (kuva 42, 43)

B
200

Kuva 42

80

290
80

320
320

A

50

290
B

Katso myös kohta; Keskusyksikön sijoitus komeroon sivu 6.

200
350

Kuva 43
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5.1.1 C-sarjan seinätelineen asennus tiiliseinään
Seinäteline asennetaan tiiliseinään uppoasennuksena siten, että pölyputkille tehdään roilot muurattaessa. Putkien ja seinätelineen asentamisen jälkeen roilot voidaan tasoittaa seinäpinnan tasoon (kuva 43,
44).

5.1.2 C-sarjan seinätelineen pinta-asennus
Asennettaessa pölyputket pinta-asennuksena, käytetään seinätelineessä pinta-asennusrautoja (6 kpl). Seinätelineen ympärille jätetään kuvan 43 mukaisesti keskusyksikön edellyttämä vapaa tila. Seinätelineen etäisyydet seinämistä voivat olla 15 mm asennusaukkoa pienemmät. Kiinnitä pinta-asennusraudat seinätelineeseen. Asenna pölyputket seinätelineen yhteisiin. Kiinnitä teline seinään käyttäen seinään soveltuvia kiinnitystarvikkeita (kuva 45).

5.1.3 C-sarjan keskusyksikön liittäminen seinätelineeseen (Kannattimet sisältyvät keskusyksikköpakettiin)

Kuva 44

Kuva 45

Kiinnitä keskusyksikön kannattimet (E) seinätelineen levyyn (kuva 47).
Kiristä ruuvit tiukalle. Irrota imu- ja poistoputkien suojatulpat (N).
N

Työnnä keskusyksikkö paikoilleen. Laitteen sivulla olevat joustinkumit
ohjaavat keskusyksikön oikealle paikalle.

H

Lukitse keskusyksikkö kannattimiin päätytulpilla (F; kuva 47).
Keskusyksiköltä (kuva 48) yhdistetään vielä pienjännitepistoke (G)
seinätelineessä olevaan liittimeen (H; kuva 46), sekä verkkojohto (I)
pistorasiaan (K). Tarkista laitteen toiminta. Mikäli keskusyksikössä ei
ole erillistä Test-kytkintä, voidaan keskusyksikön toiminta tarkastaa
yhdistämällä imurin käynnistysvirtapiiri pienjännitepistokkeesta (G)
metallilangalla.

N

E

Kuva 46

K
G

5.1.4 C-sarjan CX-mallin antenni
CX-malleissa voidaan käyttää laitteen oman n. 40 cm pitkän
teräspiiska-antennin lisäksi 4 tai 12 metrin lanka-antenneja (tuotenumerot 10548 ja 10551). Teräspiiska-antenni riittää yleensä
normaalaissa asuinrakennuksissa, mutta jos keskusyksikön sijainnista
johtuen radiolähettimen radioaallot eivät pääse riittävän voimakkaina antenniin, voidaan lanka-antennin n. 40 cm pituinen aktiiviosa asentaa paikkaan, mihin radioaallot etenevät helpommin. Radioaaltojen
etenemistä estävät mm. alumiinifoliolla eristetyt tilat tai paksut, runsaasti metallia sisältävät välipohjat.

I
F
Kuva 47

Lanka-antennien asennukseen voi varautua jo runkovaiheessa asentamalla rakennukseen valmiiksi Ø 16 mm sähköputket, joihin antenni(t)
voidaan tarvittaessa myöhemmin helposti asentaa. Lanka-antennien
asennusohjeessa (tuotenumero 13369) on seikkaperäisemmät ohjeet antennien asentamisesta.
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5.2 A-sarjan keskusyksikön asennus
Keskusyksikön mukana tuleva kiinnityskoukku (O) ruuvataan tukevasti seinään kiinni. Keskusyksikkö nostetaan kiinnityskoukkuun.
Imuputkisto yhdistetään kierreletkulla (P) keskusyksikköön ja
pienjännitejohtimen, päät kytketään koneen yläosassa oleviin liittimiin (R). Poistoputki yhdistetään kierreletkulla (T) ja johdetaan
ulos. Sähköliitäntää varten koneen lähellä (n. 1 m:n etäisyydellä)
täytyy olla 230V, vähintään 10 A:n hitaalla tulppasulakkeella tai
16A automaattisulakkeella suojattu pistorasia. Tarkista keskusyksikön toiminta yhdistämällä laitteen käynnityspiiri pienjännitepistokkeesta (R) metallilangalla.
A-sarjan keskusyksiköitä ei saa asentaa komeroon tms.
ahtaaseen tilaan. Jotta laitteen moottorin jäähdytys toimii moitteettomasti, laitteen sivuilla (koneen keskeltä seinään) ja yläpuolella on oltava vapaata tilaa vähintään 500 mm ja ilman on päästävä esteettä vaihtumaan laitteen ympärillä (ks. kuvat 48 ja 49)

5.3 Siivousvälineet ja letkuteline

O

Kuva 48

Kuva 49

Imurasiaan liitettävä imuletku on kevyt 8, 9 tai 10 metriä pitkä ja
32 mm sisähalkaisijaltaan. Imuletku liittyy käsikahvaan ja
imuletkuholkkiin vasenkätisellä kierteellä. Kahvakäynnistyksellä
varustetun imuletkun imurasian puoleinen holkki on kiinteästi asennettu ja kahvan puoleinen pää on varustettu pyörivällä liitoksella.
Teleskooppivarsi mahdollistaa siivousasennon ja -korkeuden muuttamisen.

~

Imurointisuulakkeita on useita eri malleja leveydeltään, varustelultaan ja toiminnoiltaan (esim. lattia-/mattosuulake). Suulakkeen
toiminnan varmistamiseksi on harjakset syytä pitää puhtaina
kerääntyvästä pölystä.
Siivousvälineet kuluvat käytössä ja ne tulee uusia tarvittaessa. Käyttöikä pitenee huomattavasti mikäli siivousvälineet puhdistetaan
käytön jälkeen niihin kertyneestä liasta sekä säilytetään oikein.
Kiinnitä letkuteline siten, että letkulle jää riittävästi tilaa (kuva 51),
irrota teleskooppivarsi tai jatkovarsi ja suulakkeet käsikahvasta,
säilytä ne irrallaan ja lattia-/mattosuulake harjaosa sisään vedettynä. Vältä siivousvälineiden varastointia suorassa auringonvalossa,
koska pitkäaikainen UV-valo haurastuttaa muoviosia, erityisesti
letkua, lyhentäen niiden käyttöikää.

Kuva 50

~
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6. KESKUSPÖLYNIMURI JÄLKIASENNUKSENA
Valmiiden asuntojen keskuspölynimurijärjestelmien suunnittelussa, asennuksessa ja keskusyksikön sijoittamisessa käytetään samoja periaatteita kuin uudisrakennuksissakin. Tutustu aiemmin tässä ohjeessa esitettyihin asioihin ja pyydä
tarvittaessa kauppiaaltasi erillinen Allaway -jälkiasennusopas jossa on asennusvinkkejä eri aikakauden
tyypillisiin taloihin.
Valmiiden asuntojen putkistojen asennuksissa käytetään mahdollisuuksien mukaan esim. kaapistojen sokkeleita, koteloita,
helposti avattavia seinärakenteita yms. rakenteita, joissa putket saadaan asennettua näkymättömiin. Imurasiat pyritään myös sijoittamaan siten, että putkistot eivät jää näkyviin. Tarkoituksenmukaisia imurasian sijoituspaikkoja ovat
mm:
n
n
n
n

kaappien/kaapistojen seinämät ja sokkelit
lattiapinnat
levyrakenteisen väliseinät
erilaiset kotelorakenteet

Yleisesti käytettyjä keskusyksikön sijoituspaikkoja valmiissa taloissa ovat
A-sarjan keskusyksiköille
varastot
n
autotallit
n
askartelutilat
n
tekniset tilat
n

C-sarjan keskusyksiköt voit sijoittaa edellisten lisäksi mm. seuraaviin tiloihin:
n
kodinhoitohuoneet
n
siivouskomerot
n
kaapistot
n
WC-tilat
n
pesuhuoneet
Keskusyksiköltä lähtevä poistoputki johdetaan mahdollisimman lyhyttä kulkureittiä aina ulos, esim. seinän, lattian tai
katon kautta.

6.1 Asennusesimerkki
Runkoputkisto asennetaan yläpohjan eristeeseen. Valitse keskeinen sijoituspaikka imurasialle esim. onttorunkoisesta väliseinästä,
katosta alkavasta kaapista tai komerosta (kuvat 51 ja 52). Varmista,
että asennus on mahdollinen suunniteltuun kohtaan ja mittaa putken alastulokohta ullakolta.

6.2 Imurasian asennus
Jälkiasennuksissa ei yleensä käytetä pohjarasiaa, vaan kansiasennelma kiinnitetään ruuveilla suoraan seinälevyyn. Imurasialle tehdään Ø 50 mm:n reikä halutulle korkeudelle. (Yleisesti käytettyjä
ovat joko valaistuskytkinten tai pistorasioiden korkeudet).
Poraa putkelle Ø 55-60 mm:n reikä väliseinän päällä olevaan runkorakenteeseen (kuva 53). Paina imurasian kulmayhde imurasialle
tulevan putken osan sisään. Nuolet putkiston osissa osoittavat ilman virtausuunnan. Huom! tässä imurasian kulmayhteelle tulevassa ensimmäisessä putken osassa ei saa olla muhvia kummassakaan päässä.

Kuva 51

Kuva 52

Kuva 53
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Muista asentaa myös käynnistykseen tarvittava pienjännitejohdin
kulkemaan putken mukana sen ulkopinnalla. Työnnä n. 20 cm
kytkentävara imurasian kulmayhteen sisään ja teippaa johdin putken ulkopuolelle (kuva 54). Imurasian kulmayhteen sileällä pohjalla avataan putkelle reitti seinälevyn ja mahdollisen eristeen väliin. Työnnä putki niin pitkälle, kunnes imurasian kulmayhde on
rasian aukon kohdalla (kuva 55).
Tarvitessasi jatketta (Q) kuva 56, katkaise se sopivan mittaiseksi
ja paina kulmayhde ja pölyputki jatkeen avulla tiukasti seinän
taustalevyä vasten. Jatkeita voi käyttää tarvittaessa useampia peräkkäin. Varmista, että imurasioiden tiivisteet tulevat oikein
asennettua. Kytke pienjännitejohtimet kansiasennelmaan.

Kuva 54

Kiinnitä imurasian kansiasennelma ruuveilla seinälevyyn siten, että
kehyksen kaikki reunat puristuvat tasaisesti seinäpintaan. Huolehdi, että kaikki ruuvit ovat yhtä kireällä. Epätasainen tai liian tiukka
kiristys voi vääntää kansiasennelmaa ja estää kannen moitteettoman toiminnan.

Kuva 55

Q

Kuva 56

7. PUTKISTON TIIVIYSTESTI
Ennen rakenteiden sulkemista on putkiston tiiviys tarkistettava. Tarkistusta ei saa tehdä ylipaineella, vaan se
voidaan tehdä esim. seuraavasti:
Sulje kaikki imurasiat ja käynnistä imuri, max. 20 sekunnin ajaksi, Test-kytkimestä tai ellei laitteessa ole Test-kytkintä,
yhdistämällä käynnistysvirtapiiri (katso sivu 14 C-sarja ja sivu 16 A-sarja). Noin 10 sekunnin käynnin jälkeen poistoputkesta tuleva ilma on vuotoilmaa. Mikäli vuotoilmaa esiintyy on vuoto paikallistettava ja korjattava.
Älä käytä laitetta kaikki imurasiat suljettuna yli 20 sekunnin ajan, koska täysin tiiviissä asennuksessa turbiini ei saa
ollenkaan ilmaa, se ylikuumenee ja saattaa jopa vaurioitua.
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