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As patentes
Patentes relativas às centrais de aspiração
• Sistema APF (autolimpeza filtro do aspirador) Europe Patent Pending n. 06793421.6
• Sistema APF Italy Patent Pending n. BO-2005A000553
• Sistema APF USA Patent Pending n. 12/066,592
• Sistema APF China Patent Pending n. 200680040404.1
• Aspirador de encastre QB Patent Pending n. MO2007A000077
Patentes relativas às tomadas de aspiração
• Tomada de aspiração New Air Patent n.1267007
• Base de tomada Air para tomada de aspiração Patent n.1267008
Outras patentes empresariais
• Aspirador de encastre Bravo Patent Pending n. B02004U000012
As certificações e as patentes são as garantias evidentes da Qualidade da Aertecnica.

As certificações e os parceiros
Empresa certificada com sistema
de gestão de qualidade UNI EN
ISO 9001 e sistema de gestão
ambiental UNI EN ISO 14001

Certificação de produto para a
gama de centrais de aspiração
monofásicas do setor civil
Perfetto Inox - Perfetto Classic e Bravo - QB - Perfetto
Inox TXA - Perfetto TPA Perfetto TP - Classic TC

Years

Warranty

100%
Made
in Italy

As centrais de aspiração do
setor residencial, do setor
terciário, as tomadas de
aspiração e as bases de tomada
são produtos 100% fabricados
em Itália.

Made
in Italy

China Compulsory Certification
Certificação chinesa de produto
para a gama das centrais de
aspiração do setor residencial
Perfetto, Classic, Bravo

Para tubos e conexões
Ø 50 - Ø 63

As centrais de aspiração do setor
residencial, do setor terciário, as
tomadas e as bases de tomada
estão em conformidade com as
normas CE

Certificação para o Canadá e
Estados Unidos para a gama
das centrais de aspiração
do setor residencial Perfetto
TXA, Perfetto TPA – TP, Classic
TC, QB, Studio TS N°. DMLW.
E345064 - DMLW7. E345064

Certificação para o Brasil para a
gama das centrais de aspiração
do setor residencial Perfetto TXA,
Perfetto TPA – TP, Classic TC, QB,
Studio TS

Antes de serem colocadas no mercado, as centrais do setor residencial, do setor
terciário e as tomadas de aspiração têm de ultrapassar rigorosos testes de controlo da
qualidade, segurança, respeito pelo ambiente e estética. O nosso exclusivo processo de
fabrico cria produtos únicos em qualidade e eficiência.

Para tubos e conexões Ø 40
Ø 80 - Ø 100

Parceiro

www.lignius.it
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Think Clean
Desde 1985, a história da Aertecnica
construiu-se com base no conceito
de um mundo limpo: think clean é
uma filosofia de vida comum para o
nosso bem-estar e a nossa saúde, que
temos de seguir todos os dias.
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Em 1985, tem início o design e o fabrico de
sistemas de aspiração central capazes de
eliminar o pó e garantir uma maior salubridade
dos ambientes em que vivemos, trabalhamos
ou passamos a maior parte do nosso tempo.
Se por um lado a Aertecnica responde com a
sua tecnologia às indicações fornecidas pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), por
outro distingue-se como empresa sensível às
dinâmicas ambientais, através da pesquisa
contínua, destinada ao bem-estar das pessoas.
A atenção à saúde e ao ambiente concretiza-se
através de uma pesquisa tecnológica constante:
tudo isto dá origem a TUBÒ, síntese perfeita
das mais avançadas tecnologias atualmente
disponíveis.

A Aertecnica é uma empresa que
"pensa limpo" e que trabalha para
o bem-estar das pessoas, olhando
com otimismo para um futuro mais
saudável.
A Aertecnica é uma empresa consciente do
seu papel na sociedade e da própria função,
integrada num ambiente que não suporta mais
desenvolvimentos tecnológicos e os produtos
que daí derivam, inapropriados e incompatíveis.

Catálogo Geral
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Vivemos num
mundo único
A produção da Aertecnica é de
impacto ambiental sustentável, tal
como a sua filosofia: “pensar limpo".

Toda a produção da Aertecnica é de "qualidade
global" e é certificada pelos mais prestigiosos
institutos. Realizamos tudo isto com o máximo
respeito pelo ambiente e pelas pessoas que
nele trabalham, através de uma monitorização
atenta das emissões para a atmosfera e de
um cuidado especial reservado aos locais de
trabalho: seguros, bem iluminados e arejados.

6

Catálogo Geral

Ao longo dos anos, a Aertecnica seguiu um
percurso de progressivo desenvolvimento, até
se tornar numa empresa líder no setor, graças
à capacidade de propor sempre soluções de
vanguarda. A Aertecnica é a primeira empresa
do setor a ter obtido a dupla certificação
EMPRESARIAL e AMBIENTAL ISO 9001
ISO 14001 e ainda a certificação CCC para a
distribuição dos sistemas na China, bem como
a marca cULus para exportar TUBÒ para os
Estados Unidos e Canadá. Um compromisso que
nasce da vontade de exprimir valores ligados à
proteção do ambiente em que vivemos. Melhorar
a qualidade de vida nos ambientes, proteger a
saúde (cada vez mais ameaçada por alergias e
distúrbios do aparelho respiratório) e o bemestar das pessoas: um conceito que a Aertecnica
concretiza na conceção dos seus sistemas. As
exigências de desenvolvimento empresarial são
satisfeitas respeitando e tutelando o ambiente e
as pessoas que nele se encontram.

A Aertecnica associa eficazmente objetivos
empresariais e éticos.
O empenho da Aertecnica é também expressão
de uma forte ligação com o próprio território,
no qual deseja desempenhar um papel cada vez
mais importante para se tornar um sólido ponto
de referência, quer económico, quer social.
Uma visão que privilegia as relações com a
comunidade, em especial com aqueles que
se esforçam todos os dias e que constituem
parceiros fundamentais para o sucesso da
empresa. Sucesso e atenção ao ambiente que
derivam também dos meticulosos processos
produtivos. Com efeito, a Aertecnica concebe
e produz diretamente grande parte dos
componentes do seu sistema TUBÒ,, garantindo
assim a utilização de materiais que se integram
de forma segura e apropriada com os locais
onde passamos a maior parte do nosso tempo.

Catálogo Geral
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TUBÒ
uma boa maneira para mudar de ares
Moderna e tecnológica, limpa e
amiga do ambiente em que vivemos:
é esta a casa definida pelo sistema
TUBÒ.
TUBÒ é o sistema de aspiração central.
É composto por tubos no pavimento, tomadas na
parede e por uma central de aspiração, situada
num local separado, para a qual é canalizado o
pó aspirado, evitando a recirculação de bactérias
e micropartículas no ar, principal causa de
alergias e perturbações do aparelho respiratório.
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TUBÒ, aspirante por natureza
Limpeza e silêncio: estas são as qualidade de TUBÒ
TUBÒ garante um elevado nível de limpeza
com máximo silêncio: a central de aspiração,
instalada num local de serviço ou no exterior,
permite usar o sistema em plena liberdade e a
qualquer hora.

A potência TUBÒ.

A potência de aspiração de TUBÒ é superior à
de um aspirador tradicional: desta forma, o
local desfruta de uma limpeza mais profunda e
cuidada.

Home Technology.
Em todos os cantos, com facilidade.
A mangueira, leve e fácil de manusear, assegura
a máxima funcionalidade alcançando facilmente
todos os cantos da casa. O posicionamento das
tomadas de aspiração nas várias divisões elimina
as dificuldades de utilização dos aspiradores
portáteis normais.

Eliminação de bactérias e micropartículas de pó
TUBÒ protege a saúde das pessoas limpando e
higienizando os ambientes em profundidade.
O pó é aspirado e a recirculação de bactérias e
micropartículas de pó é totalmente eliminada.

TUBÒ redefine completamente o conceito de
higiene dos ambientes, tornando-o adequado às
exigências da vida moderna.
Years
É por isso que, cada vez mais, designers,
arquitetos e técnicos do setor, em Itália e Warranty
em
todo o mundo, valorizam os seus projetos
aconselhando a introdução de TUBÒ nas
habitações: atualmente, mais de um milhão de
utilizadores instalaram o sistema, com elevados
níveis de satisfação.

100%
Made
in Italy

Made
in Italy

veja o vídeo e descubra como funciona o
Sistema de Aspiração TUBÒ
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Alergias: eis a solução
Nos locais onde vivemos, cada vez
mais sigilados para dar resposta à
exigência de poupança de energia,
acumulam-se grandes quantidades
de pó que contém bactérias e ácaros.
TUBÒ elimina-os das nossas casas e
das nossas vias respiratórias.

100%
Made
in Italy

Made
in Italy
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O prazer de respirar

Eliminar o pó, totalmente

Os ácaros do pó são a principal causa das mais
difusas patologias respiratórias e em particular
da incomodativa alergia, que se desencadeia
com a presença deste microrganismo no
ar, minúsculo invasor dos locais onde
vivemos. De acordo com algumas pesquisas
universitárias recentes, a presença de sistemas
de aspiração central reduz drasticamente a
percentagem de alergénicos presentes no ar e
consequentemente também as patologias daí
derivadas, como por exemplo: rinites alérgicas,
constipações, dificuldades de respiração, asma.
Isto porque o sistema de aspiração central,
ao contrário do aspirador de pó tradicional,
elimina completamente a recirculação das
micropartículas, graças à capacidade de
aspiração superior e principalmente graças
ao facto de que o ar aspirado não volta a ser
reintroduzido nos locais tratados.

O pó acumula-se rapidamente e resiste aos
sistemas tradicionais de limpeza: alguns
sistemas, como a vassoura ou o aspirador
de pó tradicional, não só não removem
completamente o pó e as outras fontes
poluentes dele derivadas mas, pelo contrário,
acentuam a sua perigosidade, voltando a
colocar em suspensão no ar as partículas mais
leves e perigosas, tornando-as assim ainda mais
fáceis de respirar.
Um sistema de aspiração central, como o
TUBÒ da Aertecnica, é o único equipamento
que elimina completamente o pó e os seus
alergénicos, porque a recolha do pó é feita na
central, situada num local de serviço diferente
do local onde se está a efetuar a limpeza,
evitando assim a recirculação.

O sistema TUBÒ
Instalar um sistema de aspiração central
não significa apenas encontrar uma solução
funcional ideal para a limpeza dos locais, mas
significa sobretudo investir na saúde.
Respirar constantemente micropartículas de

pó, ainda que não tóxicas, é uma atividade
que frequentemente não nos apercebemos de
realizar, mas que com o passar do tempo pode
irritar as vias respiratórias, causar alergias e
consequentemente piorar o estado de salud

e o bem-estar geral. O sistema de aspiração
central, ao contrário do aspirador tradicional,
elimina completamente a recirculação das
micropartículas de pó, reduzindo os alergénios
presentes no ar.

Catálogo Geral
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Fomos os primeiros a produzir
em Itália. E continuamos a ser os
primeiros em tantas pequenas e
grandes inovações tecnológicas:
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• sistema eletrónico de sinalização do estado de
funcionamento do sistema CONTROL DISPLAY
e painel de sinalização REMOTE, que evoluíram
ainda mais e tornaram-se no DYNAMIC
CONTROL DISPLAY.
• sistema de controlo da potência de aspiração
POWER CONTROL
• sistema de arranque SOFT START, um
dispositivo de controlo eletrónico, que
permite o arranque gradual do motor para
poupar energia e evitar oscilações de corrente,
garantindo uma maior duração do aparelho.
• a primeira verdadeira central de encastre para
sistemas de aspiração central: QB (central
patenteada).
• entrada de pó e expulsão do ar de ambos os
lados das centrais para simplificar o trabalho
do instalador.
• APF System (sistema de autolimpeza do filtro),
permite reduzir as operações de manutenção
do filtro, mantendo durante mais tempo a
capacidade de aspiração ideal da central.
Baseia-se numa patente da Aertecnica que
usa o ar aspirado para ativar uma ventoinha
que aciona um mecanismo de vibração. Deste
modo, mesmo as poeiras mais finas separamse do filtro e depositam-se no recipiente.
• saco de recolha do pó CLEAN BAG, concebido
com um sistema de fecho hermético, que
EVITA COMPLETAMENTE o contacto direto
com o pó.
• suporte QUICK FIX com sistema de encaixe
frontal que facilita a instalação e melhora a
estabilidade da fixação da central na parede.
• sistema de comunicação MODBUS: na central
foi implementado o protocolo genérico
ModBus, que permite ligar a central de
aspiração com os sistemas domóticos mais
difusos no mercado.

A Aertecnica está atualmente
presente em mais de 40 países em
todo o mundo, com uma rede de
distribuidores exclusiva que aumenta
todos os anos.

Crescer significa apostar na inovação de
produto mas também ser capaz de comunicar
uma filosofia feita de valores importantes,
abrindo-se à visão de um mundo global com
o qual partilhar um novo modo de viver os
espaços e ambientes.

Líder também no serviço
A Aertecnica é a empresa líder no seu
setor na Itália. Porque tem uma visão
clara do seu papel e da sua missão.
Porque não descuida nem sequer um
detalhe, antes e após a venda dos
seus produtos. Porque está atenta na
identificação das novas exigências do
mercado.
Líder no serviço
Porque o seu serviço de assistência técnica é
capaz de dar uma resposta correta a qualquer
pedido, fornecendo o suporte necessário a
arquitetos, designers e instaladores. Porque o seu
serviço de assistência técnica, através de cursos
que decorrem semanalmente na empresa, forma
designers, instaladores e centros de assistência.
Porque a sua atenção aos detalhes não acaba
com a venda dos produtos, mas continua com
respostas precisas e rápidas a todos os pedidos
dos utilizadores.

Líder no mercado
Porque tem uma visão clara do seu papel e da sua
missão. Porque a fiabilidade dos seus produtos e
da sua organização foi-lhe reconhecida ao longo
do tempo pelos utilizadores, pelos instaladores
e pelos distribuidores. Porque as suas escolhas

de mercado são sempre claras e transparentes.
Porque milhares de utilizadores satisfeitos são o
seu melhor meio de comunicação.

Líder no produto
Porque, através da profissionalidade e da
sensibilidade dos seus colaboradores, é capaz de
entender rapidamente as novas exigências dos
utilizadores. Porque, através da sua investigação
e desenvolvimento, consegue transformar estas
exigências em novos produtos. Porque os seus
produtos, além de serem fruto da investigação
contínua, são também o resultado de anos de
experiência e, por isso, extremamente fiáveis.

Os serviços Aertecnica
São pensados e destinados a ajudar os
profissionais da aspiração, mas também os
clientes finais: avaliação preliminar, estudo de
viabilidade, projetação executiva, assistência
técnica para a instalação do sistema, reparações,
vistoria, entrega. O sistema de aspiração TUBÒ
da Aertecnica também evoluiu nesse sentido.

Serviço pós-venda
A Aertecnica oferece respostas claras e exatas,
mesmo após a compra e a instalação. Uma
equipa de técnicos encontra-se à disposição
do cliente final para qualquer necessidade ou
pedido de assistência técnica.

Pesquisa e desenvolvimento
Todos os dias a Aertecnica experimente, inventa,
verifica. O departamento interno de Pesquisa e
Desenvolvimento da empresa dedica-se a:
• projetar novos produtos;
• testar novos materiais e componentes;
• inspecionar as centrais;
• analisar e experimentar novos produtos;
• verificar a duração dos componentes.

A gama
A Aertecnica oferece uma gama completa de
produtos para o sistema de aspiração TUBÒ:
centrais monofásicas (tradicional e de encastre),
centrais trifásicas, tomadas de aspiração,
componentes eletrónicos, acessórios de limpeza
e respetivas peças sobresselentes.

Cursos Profissionais para instaladores
Na sede da Aertecnica, na nova sala de
cursos com todos os produtos, são realizados
periodicamente os cursos "PROFESSIONAL" para
os instaladores que desejam conhecer melhor o
sistema TUBÒ, com a emissão de um atestado
de participação. Os cursos são completamente
gratuitos e lecionados por pessoal qualificado
da Aertecnica. Para conhecer as datas, contacte
a secretaria ou o departamento comercial da
Aertecnica.

Catálogo Geral
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Residencial

Ar de casa
A ação do Sistema TUBÒ renova o ar nos locais:
tudo fica limpo e respirar torna-se saudável.

100%
Made
in Italy

Years

Warranty

Made
in Italy
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Residencial

O mais recente
conceito dos
sistemas de
aspiração
evoluídos.
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A última geração das centrais de aspiração do
sistema TUBÒ TXA - TPA - TP - TC

in Italy

100%
Made
Made
in Italy
in Italy

Made
in Italy

Simplesmente perfeita

Tecnologia, design, praticidade: um equilíbrio perfeito
As novas centrais de aspiração do sistema
Tubò da Aertecnica são totalmente concebidas
e realizadas com a competência e a mestria
italiana, uma filosofia que está na base de todos
os projetos desenvolvidos nestes 30 anos de
história.
Processos produtivos consolidados e um forte
empenho na Investigação e Desenvolvimento
permitem aperfeiçoar e testar todos os produtos
quer na parte técnica, quer nos detalhes
funcionais e estéticos.
A nova geração de centrais do sistema Tubò
conjuga os padrões Aertecnica com o estilo e a
harmonia exigidos hoje pelo mercado.
Esta sintonia é o resultado de um empenho
constante que se confronta quotidianamente
com as novas tecnologias, para criar ambientes
e espaços de vida cada vez mais confortáveis e
saudáveis.

Aertecnica: limpeza e bem-estar para todos.

veja o vídeo e descubra as Centrais de Aspiração
do Sistema de Aspiração TUBÒ

Residencial

Pesquisa, inovação tecnológica,
fiabilidade: a história de Aertecnica
conta, desde sempre, a vontade de
estar no mercado com produtos
de altíssima
qualidade, que são o
100%
símbolo
do
Made
in Italy.
Made
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Linha Perfetto Inox TXA
Bonita e não só
A linha Perfetto Inox TXA conjuga as
mais elevadas vantagens técnicas e
funcionais com a elegância do design
de vanguarda e a resistência do aço
Inox AISI 304.
Uma síntese que satisfaz as necessidades
específicas de quem tem de colocar a
máquina em ambientes externos ou em
locais que apresentam condições ambientais
particularmente difíceis.

As centrais TXA estão equipadas com uma
tomada de aspiração integrada na parte da
frente da máquina.

APF System (Sistema de Limpeza Automática do Filtro)**

Design

Suporte Quick Fix

Uma imagem estilística e fascinante com linhas
fortes. Beleza autêntica, design funcional e uma
estética acima de qualquer tendência. Material
resistente.

O suporte Quick Fix com sistema de encaixe
frontal permite a instalação em espaços muito
reduzidos e melhora a estabilidade da fixação
na parede.

Dupla Expulsão de Ar (direita-esquerda)

Bolsos Laterais Multifunção

Permite a máxima flexibilidade de instalação,
qualquer que seja a posição da central.

Práticos e cómodos para guardar o manual de
instalação e os sacos de substituição. (Exceto no
modelo TX1A)

Pegas Ergonómicas
As pegas facilitam as operações de abertura e de
desencaixe do recipiente do pó.

Silêncio

Clean Bag

Graças à utilização de novos materiais e a uma
otimização do compartimento técnico do motor,
foi reduzido ainda mais o grau de ruído.

Sacos de recolha do pó com sistema de fecho
hermético, que evitam completamente o
contacto direto com o pó.

Visor AVI (de Visualização Instantânea):

Recipiente do pó

Situado na parte frontal da central. É um
instrumento racional e de fácil leitura com
indicações claras e facilmente compreensíveis
graças a uma série de ícones e de parâmetros
que sinalizam imediatamente o estado de
funcionamento da central.

Sistema de encaixe e desencaixe fácil com
possibilidade de abertura parcial do recipiente,
para acionar o sistema de fecho hermético do
saco Clean Bag.

Sistema de comunicação ModBus
As centrais TXA estão equipadas com um
sistema de comunicação ModBus que permite
a ligação aos sistemas domóticos mais difusos
do mercado.

Elevado Grau de Resistência aos Agentes
Atmosféricos

Residencial

Tomada de Aspiração Integrada

Um sistema inovador e patenteado de
abatimento do pó por vibração, de série na
linha TXA. Reduz as operações de manutenção
e mantém a capacidade de aspiração da central
nos níveis ideais, durante mais tempo.

As centrais TXA são certificadas com um alto
grau de proteção com base no modelo (ver
fichas técnicas).

A central é fabricada em Aço Inox AISI 304
que, além de criar um impacto estético notável,
elimina qualquer fenómeno de deterioração
devido a agentes atmosféricos e ao desgaste.

Catálogo Geral Residencial

Possibilidade de ligação da rede de tubos à
central, quer do lado direito quer do esquerdo.

A linha Perfetto Inox TXA alcança o equilíbrio
ideal entre tecnologia, design e resistência,
graças às muitas características funcionais que
favorecem quer o instalador quer o utilizador
final.

Proteção Elétrica IP

18

Dupla Entrada de Pó

Sistema de Bloqueio do Saco Clean Bag
Sistema de encaixe rápido do saco Clean Bag no
recipiente do pó, através de molas de pressão.
A Aertecnica conjuga a estética com a
complexidade da tecnologia para satisfazer
o cliente final sem esquecer os técnicos
profissionais de instalação.
Europe Patent Pending n. 06793421.6

Modelo
TX1A
Código
CMTX1A
2
Superfície recomendada m 250*
N.º de tomadas recomendado 6*

Modelo
TX2A
Código
CMTX2A
2
Superfície recomendada m 400*
N.º de tomadas recomendado 10*

Modelo
TX3A
Código
CMTX3A
2
Superfície recomendada m 550*
N.º de tomadas recomendado 18*

Modelo
TX4A
Código
CMTX4A
Superfície recomendada m2 700*
N.º de tomadas recomendado 25*

* Dados recomendados pela empresa.

100%

100%

Made
in Italy

Made
in Italy

* IP55 expulsão de ar canalizada com base no modelo
IP43 expulsão de ar diretamente a partir da central de aspiração.

100%

Years

Warranty

Made
Years

in Italy
Warranty

Made
in Italy

Made
in Italy

Residencial

Made
in Italy
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Linha Perfetto TPA - TP
A evolução do conceito de aspiração
A linha Perfetto TPA –TP representa
o novo conceito dos sistemas de
aspiração de vanguarda.
Um instrumento de trabalho versátil, com
interface intuitiva, criado para satisfazer
as exigências funcionais de uma clientela
dinâmica e evoluída, que permite ao instalador
e a utilizador interagir com a máquina de modo
simples e imediato.
Trata-se da confirmação da experiência
da Aertecnica que há 25 anos exprime
constantemente altíssimos conteúdos na
investigação e tecnologia, garantindo aos
instaladores um produto fiável, silencioso, de
rápida instalação e manutenção reduzida.
A par das características já presentes (entrada
tangencial, sistema de arranque SOFT START,
filtro lavável e sensor de temperatura), a nova
Linha Perfetto TPA e TP propõe uma série
de vantagens técnicas que melhoram a sua
eficiência e aumentam a sua praticidade.

O design ao serviço da funcionalidade.
A linha Perfetto TPA - TP alcança o equilíbrio
ideal entre tecnologia e design graças às muitas
características funcionais que favorecem quer o
instalador quer o utilizador final:

Design
Imagem estilística e fascinante com linhas
fortes. Beleza autêntica, design funcional e uma
estética acima de qualquer tendência. Material
resistente.

Dupla Expulsão de Ar (direita-esquerda)
Permite a máxima flexibilidade de instalação,
qualquer que seja a posição da central.

Proteção Elétrica IP
As centrais TPA – TP são certificadas com um
alto grau de proteção com base no modelo (ver
fichas técnicas).

Silêncio
Graças à utilização de novos materiais e a uma
otimização do compartimento técnico do motor,
foi reduzido ainda mais o grau de ruído.

Visor AVI (de Visualização Instantânea):

Residencial

Situado na parte frontal da central. É um
instrumento racional e de fácil leitura com
indicações claras e facilmente compreensíveis
graças a uma série de ícones e de parâmetros
que sinalizam imediatamente o estado de
funcionamento da central.

20
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Sistema de comunicação ModBus
As centrais TPA e TP estão equipadas com um
sistema de comunicação ModBus que permite
a ligação aos sistemas domóticos mais difusos
no mercado.

Elevado Grau de Resistência aos Agentes
Atmosféricos
A central é fabricada em material altamente
resistente, no qual é aplicada uma tinta
garantida e certificada para 1000 horas de
“nevoeiro salino”. Também pode ser instalada no
exterior.

Dupla Entrada de Pó
Possibilidade de ligação da rede de tubos à
central, quer do lado direito quer do esquerdo.

Tomada de Aspiração Integrada
As novas centrais TPA e TP estão equipadas com
uma tomada de aspiração integrada na frente
da central.

APF System (Sistema de Limpeza Automática do Filtro)
Sistema inovador e patenteado de abatimento
do pó por vibração. Reduz as operações
de manutenção e mantém a capacidade de
aspiração da central nos níveis ideais, durante
mais tempo. (Só nos modelos TPA)

Suporte Quick Fix
O suporte com sistema de encaixe frontal
permite a instalação em espaços muito
reduzidos e melhora a fixação na parede.

Bolsos Laterais Multifunção
Práticos e cómodos para guardar o manual de
instalação e os sacos de substituição. (Exceto
nos modelos TP1A – TP1)

Pegas Ergonómicas
As pegas facilitam as operações de abertura e de
desencaixe do recipiente do pó.

Clean Bag
Sacos de recolha do pó com sistema de fecho
hermético, que evitam completamente o
contacto direto com o pó.

Recipiente do pó
Sistema de encaixe e desencaixe fácil com
possibilidade de abertura parcial do recipiente,
para acionar o sistema de fecho hermético do
saco Clean Bag.

Sistema de Bloqueio do Saco Clean Bag
Sistema de encaixe rápido do saco Clean Bag no
recipiente do pó, através de molas de pressão.

Modelo
Código
Superfície
2
recomendada m
N.º de tomadas
recomendado

TP1A | TP1
CMTP1A | CMTP1
250*
6*

A Aertecnica conjuga a complexidade da
tecnologia e a facilidade de instalação e
de uso, colocando-se ao serviço dos seus
instaladores.
O sistema APF está disponível apenas nos modelos
TXA e TPA. Europe Patent Pending n. 06793421.6

Modelo
Código
Superfície
2
recomendada m
N.º de tomadas
recomendado

TP2A | TP2
CMTP2A | CMTP2
400*
10*

Modelo
Código
Superfície
2
recomendada m
N.º de tomadas
recomendado

TP3A | TP3
CMTP3A | CMTP3
550*
18*

Modelo
Código
Superfície
2
recomendada m
N.º de tomadas
recomendado

TP4A | TP4
CMTP4A | CMTP4
700*
25*

100%

100%

Made
in Italy

Made
in Italy

* IP55 expulsão de ar canalizada com base no modelo
IP43 expulsão de ar diretamente a partir da central de aspiração.

100%
Made
in Italy

Years

Warranty

Made
Years

in Italy
Warranty

Residencial

* Dados recomendados pela empresa.

Made
in Italy

Made
in Italy
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Linha Classic TC
Simples e bonita
A Aertecnica propõe uma gama
de modelos adequada a todas as
carteiras e a todas as exigências.
A linha Classic TC é uma série “basic” que
todavia garante as principais características
técnicas essenciais das centrais de aspiração do
sistema TUBÒ.
A simplicidade une-se aos padrões Aertecnica:
a linha Classic TC propõe algumas inovações
tecnológicas já presentes nos modelos mais
evoluídos.

Design
Imagem com um design simples, que mantém as
linhas das centrais do sistema TUBÒ. Material
resistente.

Dupla Expulsão de Ar (direita-esquerda)
Permite a máxima flexibilidade de instalação,
qualquer que seja a posição da central.

Proteção Elétrica IP
As centrais da linha TC são certificadas com um
alto grau de proteção com base no modelo (ver
fichas técnicas).

Silêncio
Graças à utilização de materiais de alta qualidade
e a uma otimização do compartimento técnico
do motor, foi reduzido ainda mais o grau de
ruído.

Painel AVT (de visualização temporizada)

Residencial

Situado na parte frontal da central, é um painel
com LEDs que permite o controlo constante do
estado de funcionamento da central.

22
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Sistema de comunicação ModBus
As centrais TC estão equipadas com um sistema
de comunicação ModBus que permite a ligação
aos sistemas domóticos mais difusos do
mercado.

Elevado Grau de Resistência aos Agentes
Atmosféricos
A central é fabricada em material altamente
resistente, no qual é aplicada uma tinta
garantida e certificada para 1000 horas de
“nevoeiro salino”. Também pode ser instalada
no exterior.

Dupla Entrada de Pó
Possibilidade de ligação da rede de tubos à
central, quer do lado direito quer do esquerdo.

Suporte Quick Fix
O suporte com sistema de encaixe frontal
permite a instalação em espaços muito
reduzidos e melhora a fixação na parede.

Pegas Ergonómicas
As pegas facilitam as operações de abertura e de
desencaixe do recipiente do pó.

Recipiente do pó
Sistema de encaixe e desencaixe fácil.

A solução ideal para as exigências
mais simples dos ambientes
domésticos ou de trabalho.

Modelo
TC1
Código
CMTC1
Superfície recomendada m2 250*
N.º de tomadas
6*
recomendado

Modelo
TC2
Código
CMTC2
Superfície recomendada m2 400*
N.º de tomadas
10*
recomendado

Modelo
TC3
Código
CMTC3
Superfície recomendada m2 550*
N.º de tomadas
18*
recomendado

Modelo
Código
Superfície recomendada m2
N.º de tomadas
recomendado

TC4
CMTC4
700*
25*

* Dados recomendados pela empresa.

100%
Made
in Italy

* IP55 expulsão de ar canalizada com base no modelo
IP43 expulsão de ar diretamente a partir da central de aspiração.

100%
Made
Years

in Italy
Warranty

Made
in Italy

Residencial

Years

Warranty

Made
in Italy
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Perfeita… dentro e fora

a

a

• Dupla expulsão de ar direita/esquerda
• Alto grau de proteção com base no modelo

*

(ver ficha técnica)

•
•
•
•
•
•

Placa Evolution 1.0
Motor elétrico
Sensor de temperatura
Câmara insonorizada
Visor AVI
Sistema de comunicação ModBus

B

•
•
•
•
•
•

Dupla entrada de pó direita/esquerda
Tomada de aspiração integrada
Cartucho filtro Precision
APF System
Suporte Quick Fix
Bolsos laterais multifunção

c

•
•
•
•
•

Pegas ergonómicas
Cone direcionador
Saco de pó Clean Bag
Recipiente do pó encaixe/desencaixe fácil
Sistema de bloqueio do saco Clean Bag

B

c

APF System
Sistema de Limpeza Automática do Filtro

*

O sistema APF está disponível apenas nos modelos PERFETTO TXA e TPA.
Europe Patent Pending n. 06793421.6

*

O APF System é um sistema inovador e patenteado de
abatimento do pó por vibração.

100%
Made
in Italy

*
Years

Residencial

Warranty

Made
in Italy

*
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O sistema de limpeza automática é alimentado
automaticamente pelo ar aspirado que circula dentro
de uma câmara de retenção equipada com uma turbina
helicoidal. Um dispositivo mecânico ligado à mesma
produz a vibração do cartucho, fazendo com que o pó caia
dentro do recipiente de recolha.
Reduz as operações de manutenção do filtro e mantém
a capacidade de aspiração da central nos níveis ideais,
durante mais tempo.

1
a

O coração do sistema

8
7

1

Dupla Expulsão de Ar (direita/esquerda)

4

3
2

Permite a máxima flexibilidade de instalação,
qualquer que seja a posição da central de
aspiração.

2

5

6

Grau de proteção
A central é fabricada em material altamente
resistente, ao qual é aplicada uma tinta
garantida e certificada para 1000 horas de
nevoeiro salino. Pode ser instalada em qualquer
local, em interiores ou exteriores. Alto grau de
proteção com base no modelo. (ver ficha técnica)

3

Placa Evolution 1.0
A placa é o coração de todo o sistema. Comanda
o arranque do motor e o visor AVI. Um programa
específico dialoga com o visor no qual aparecem
os parâmetros e os ícones que sinalizam o estado
de funcionamento da central de aspiração. (de
série nos modelos TXA– TPA – TP)

4

Motor elétrico
Protegido, isolado e insonorizado. Altamente
profissional, garante elevados desempenhos.
Tecnologia de origem 100% italiana.

5

Sensor de temperatura
Monitoriza o funcionamento da central e
intervém na presença de eventuais anomalias
devido a um uso incorreto.

6

Câmara insonorizada
Fabricada com materiais tecnologicamente
avançados, os circuitos de canalização
específicos foram concebidos com geometrias
que diminuem ainda mais as emissões sonoras
da central de aspiração, possibilitando a
utilização a qualquer momento do dia.

7

Visor AVI (de Visualização Instantânea):
Situado na parte frontal da central. Caracterizase por um design de vanguarda, com ícones
e parâmetros muito simples e facilmente
compreensíveis. (só nas linhas Perfetto INOX
TXA | Perfetto TPA | Perfetto TP)

8

Sistema de comunicação ModBus

100%

100%

Made
in Italy

Made
in Italy

* IP55 expulsão de ar canalizada com base no modelo (ver ficha técnica)
IP43 expulsão de ar diretamente a partir da central de aspiração.

100%
Made
in Italy

Years

Warranty

Made
Years

in Italy
Warranty

Residencial

Na central foi implementado o protocolo
genérico ModBus, que permite ligar a central de
aspiração aos sistemas domóticos mais difusos
no mercado.

Made
in Italy

Made
in Italy
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B

Aspirar em qualquer lugar

9

Dupla entrada de pó (direita/esquerda)
Uma grande vantagem para o instalador.
Assegura máxima flexibilidade de montagem
da central de aspiração em todas as posições,
tornando mais rápida a instalação.

10

Tomada de aspiração integrada

10

A tomada integrada no corpo da central de
aspiração permite a utilização do sistema
mesmo no local em que está instalado. Isto
aumenta a versatilidade e a praticidade de
utilização. (de série nos modelos TXA– TPA – TP)

11

12

9

Cartucho filtro Precision
Produto inovador, realizado em material lavável
com alta eficiência filtrante. Equipado com um
sistema de centragem e fixação que facilita a
instalação e a manutenção.

13

12 APF System
O APF System (Sistema de Limpeza Automática
do Filtro) reduz drasticamente as operações de
manutenção do filtro e permite à central trabalhar
a níveis ideais durante mais tempo, graças ao filtro
sempre limpo. APF System é uma patente Aertecnica
que usa o ar aspirado pelo motor para ativar uma
ventoinha que aciona um mecanismo de vibração
que, por sua vez, age sobre o filtro, o qual deixa cair
no recipiente de recolha até mesmo as partículas
de pó mais finas. (de série nos Modelos TXA – TPA)

11

14

13 Suporte Quick Fix
Suporte de encaixe frontal com maior superfície
de apoio. Precisa de um espaço mínimo para a
montagem e oferece uma maior estabilidade de
fixação na parede da central de aspiração.

14 Bolsos laterais multifunção

Residencial

Cómodos e práticos para conter os objetos de
uso frequente como os sacos e o manual de uso
e manutenção. (excluindo nos modelos TX1A –
TP1A - TP1 e linha Classic TC)

100%

100%

Made
in Italy

Made
in Italy

* IP55 expulsão de ar canalizada com base no modelo (ver ficha técnica)
IP43 expulsão de ar diretamente a partir da central de aspiração.

100%
Made
in Italy

Years

Warranty

26

Made
Years

in Italy
Warranty

Made
in Italy
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Made
in Italy

c

15

Tudo é fácil com a Perfetto

Cone direcionador
Está integrado e fixado no corpo da máquina.
Melhora e acelera o fecho do saco Clean Bag.
Graças à sua forma mais profunda, é retida uma
quantidade maior de pó no recipiente, sem se
espalhar pelo corpo da máquina sujando o filtro,
mantendo desempenhos mais elevados e por
mais tempo.

16

Recipiente do pó
O recipiente é fabricado em material altamente
resistente. No seu interior está instalado um
sistema de encaixe/desencaixe rápido do saco
de recolha Clean Bag e nos lados estão fixadas
pegas ergonómicas para abertura e fecho fácil.

17

Pegas ergonómicas
Cativantes e funcionais. Duas posições de
abertura:
• A primeira desencaixa parcialmente o
recipiente do corpo da máquina, permitindo
a operação de fecho do saco Clean Bag e
evitando totalmente o contacto com o pó.
• A segunda desencaixa completamente o
recipiente do corpo da máquina, para todas as
operações de manutenção ordinária.

18

Sistema de bloqueio do saco Clean Bag
Dentro do recipiente do pó (no prato de fundo)
está instalado um novo sistema que permite o
encaixe do saco Clean Bag no recipiente do pó,
através de molas de pressão.

15
19

Saco de pó Clean Bag
Graças ao sistema de pegas, a substituição do
saco de recolha Clean Bag é simples, rápida
mas sobretudo higiénica a 100%, permitindo
ao utilizador um fecho hermético, evitando
completamente o contacto com o pó. (exceto na
linha Classic TC)

16

19

17

100%

100%

Made
in Italy

Made
in Italy

* IP55 expulsão de ar canalizada com base no modelo (ver ficha técnica)
IP43 expulsão de ar diretamente a partir da central de aspiração.

100%
Made
in Italy

Years

Warranty

Made
Years

in Italy
Warranty

Residencial

18

Made
in Italy

Made
in Italy
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Visor AVI e Dynamic Control Display: tudo sob controlo
Os sistemas de aspiração evoluídos
TUBÒ da Aertecnica fazem parte
integrante
dos
instrumentos
que tornamos nossos espaços de
habitação mais sãos e confortáveis.
O visor AVI* (de visualização instantânea) é a
evolução domótica da Aertecnica ao qual se
junta o painel de controlo remoto Dynamic
Control Display, que pode ser posicionado em
qualquer parte do edifício.
Uma estética cuidada torna o Dynamic
Control Display semelhante a qualquer outro
interruptor, permitindo uma perfeita integração
arquitetónica.
Tanto o visor AVI como o Dynamic Control
Display oferecem uma visão global dos
parâmetros de funcionamento graças a ícones
claros e bem compreensíveis, que sinalizam
a presença de anomalias ou bloqueios, mas
também a necessidade de manutenção ou
o estado da central de aspiração durante a
operatividade.
O Dynamic Control Display, cód. CMT800, é um
instrumento racional e de fácil leitura onde
se visualizam indicações claras e facilmente
compreensíveis graças a uma série de ícones
e de parâmetros que sinalizam imediatamente
o estado de funcionamento da central. Dispõe
de uma função Reset que permite a reposição
automática, sem necessidade de intervir na
máquina em caso de anomalia.
O Dynamic Control Display autoconfigura- se
com base no tipo de central à qual é ligado (com
ligação Modbus).

B

Visor AVI

Código

CMT800*

Descrição

Dynamic Control Display
Selecionando o modo Modbus é possível utilizar o Dynamic Control Display com as centrais:
PERFETTO INOX TXA-PERFETTO TPA-PERFETTO TP-CLASSIC TC.
Selecionando o modo LM (Local Memory) é possível utilizar o Dynamic Control Display com as
centrais: QB-STUDIO TS-C500. Compatível com as placas elétricas das mais prestigiosas marcas do
mercado. Placa elétrica não incluída.

* O visor AVI está presente apenas nas centrais Perfetto Inox TXA e Perfetto TPA e TP

DYNAMIC CONTROL DISPLAY

c
g

a

Enchimento Saco Clean Bag

B

Saturação cartucho filtro Precision

c

Indicador central de aspiração a funcionar

d

Indicador de nível de depressão de trabalho

e

Visualização dos parâmetros de funcionamento
(depressão em funcionamento)

f

Teclas de navegação

g

Botão Menu

h

Botão Reset

a

Residencial

f

h

d
e
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Tabela técnica nova geração de centrais monofásicas
Linha

PERFETTO INOX TXA

Modelo

PERFETTO TPA | TP

TX1A *

TX2A *

TX3A *

TX4A *

TP1A *
TP1

CLASSIC TC

TP2A *
TP2

TP3A *
TP3

TP4A *
TP4

TC1

TC2

TC3

TC4
220/240

Alimentação

Volt (Vac)

220/240

220/240

220/240

220/240

220/240

220/240

220/240

220/240

220/240

220/240

220/240

Potência motor

Watts (W)

1.260

1.600

1.350

1.590

1.260

1.600

1.350

1.590

1.260

1.600

1.350

1.590

Frequência

HZ

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Proteção elétrica

IP

IP551

IP551

IP452

IP452

IP551

IP551

IP452

IP452

IP551

IP551

IP452

IP452

Rotações motor

rpm (rot/min.)

43.507

46.480

29.892

31.672

43.507

46.480

29.892

31.672

43.507

46.480

29.892

31.672

Ruído

db

62,5

63

64

64,5

62,5

63

64

64,5

62,5

63

64

64,5

Estádios turbina

n.°

1

1

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

Alimentação tomadas

Volt (V)

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Potência de aspiração

Air Watts

504

653

526

566

504

653

526

566

504

653

526

566

Capacidade de ar

m3/h

207

195

174

168

207

195

174

168

207

195

174

168

Depressão máx.

mbar

270

313

374

415

270

313

374

415

270

313

374

415

Superfície cartucho filtro

cm2

4.000

8.200

12.300

12.300

4.000

8.200

12.300

12.300

4.000

8.200

12.300

12.300

litros

13,5

13,5

22

22

13,5

13,5

22

22

13,5

13,5

22

22

Altura

cm

60

90

115

115

60

90

115

115

60

90

115

115

Diâmetro

cm

30

30

34

34

30

30

34

34

30

30

34

34

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

Material cartucho filtro
Capacidade do recipiente

Massa

Poliéster

kg

10,8

13,8

17,3

Poliéster

Poliéster

Recipiente do pó

Material

PLÁSTICO

PLÁSTICO

PLÁSTICO

Cúpula

Material

PLÁSTICO

PLÁSTICO

PLÁSTICO

Compatibilidade Dynamic Control Display cód.

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

Compatibilidade Sistema Wireless cód. cM187

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

Arranque Soft Start

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

Entrada de pó direita e esquerda

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

Expulsão de ar direita e esquerda

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

Visor AVI (**)

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Painel AVT (***)

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

Sistema de comunicação ModBus

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

Suporte QUICK FIX

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM
NÃO

SIM
NÃO

SIM
NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

CMT800

Sistema APF (****)

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM
NÃO

Tomada de aspiração integrada

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Saco CLEAN BAG

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Bolsos Multifunção

NÃO

SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Silenciador de série

NÃO

SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

Número máx. de tomadas

n.°

6

10

18

25

6

10

18

25

6

10

18

25

Distância para a tomada mais
afastada

m

25

30

40

50

25

30

40

50

25

30

40

50

Superfície recomendada pela
empresa

m2

250

400

550

700

250

400

550

700

250

400

550

700

Certificações
A gama das centrais de aspiração monofásicas para o setor civil
Perfetto Inox TXA, Perfetto TPA, Perfetto TP, Classic TC, QB e Bravo é certificada:

100%

1
2

IP55 Expulsão Canalizada com tubagem de expulsão /
Years
IP43 Expulsão Direta pela central de aspiração sem tubagem
de expulsão
IP45 Expulsão Canalizada com tubagem de expulsão / Warranty
IP43 Expulsão Direta pela central de aspiração sem tubagem de expulsão

* Modelo com
APF de série
Made
in de
Italy
** Visor AVI
visualização instantânea

Residencial

Made
in Italy

*** Painel AVT de visualização temporizada
**** Sistema APF de limpeza automática do filtro
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Todas as centrais dispõem dos seguintes
componentes e acessórios
Componentes fornecidos com as centrais monofásicas do sistema TUBÒ

Casquilho de borracha

Kit de fixação
suporte Quick Fix

Abraçadeiras de nylon

Tampa para expulsão
do ar canalizada

Grelha de expulsão do
ar direta

de

Silenciador para
expulsão do ar
excluindo nos modelos
TX1A – TP1A – TP1
– TC1

Kit sem fios para arranque da central de aspiração Cód. cM187
O kit é composto por uma mangueira,
dotada de pega ergonómica, que
hospeda o dispositivo transmissor,
e por um recetor, que tem de ser
posicionado perto da central de
aspiração.

1,5 mt.

OK

B

mbar

Como é bom limpar sem fios
A domótica enriquece o sistema TUBÒ com o
novo Kit sem fios, a solução ideal para todas as
situações em que a instalação elétrica não está
presente.
Permite ligar e desligar a central diretamente
através da mangueira (C).

Código
Descrição

CM187*
Kit sem fios para arranque/paragem da
central de aspiração com mangueira
com controlo remoto até 9 m.

Residencial

* Utilizar para as situações em que a
predisposição elétrica não está presente,
Para centrais monofásicas PERFETTO INOX TXA
PERFETTO TPA-PERFETTO TP-CLASSIC TC.

A
Simples e fácil de usar, a tecnologia sem fios permite usar TUBÒ em todas as instalações.

C

30

Catálogo Geral Residencial

Residencial
Catálogo Geral Residencial

31

Linha Studio

TS

Novas centrais de aspiração com

Silêncio
Ergonomia
Arranque soft start

Comando à distância com

Painel REMOTE
CM8890

Kit sem fios - cód. cM186
para arranque/ paragem

Residencial
Résidentiel

da central de aspiração

32
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100%
Made
in Italy

Years

Made
in Italy

Warranty

Modelo
Código
2
Superfície recomendada m
N.º de tomadas recomendado

TS1
CMTS1
250*
6*

Modelo
Código
2
Superfície recomendada m
N.º de tomadas recomendado

Modelo
Código
2
Superfície recomendada m
N.º de tomadas recomendado

TS2
CMTS2
400*
10*

TS4
CMTS4
700*
25*

** Dados aconselhados pela empresa fabricante.

Alimentação

Componentes fornecidos

Vac

Uniões, abraçadeiras para linha
Studio

TS2

TS4

220/240

220/240

Potência motor

W

1.260

1.600

1.650

Rotações motor

rpm

43.507

46.480

31.014

Air
Watts

Potência de aspiração

Suporte de parede, para montagem
central antivibratório

TS1
220/240

504

653

690

Capacidade de ar

3

m /h

207

195

238

Depressão

mbar

270

313

320

Ruído

dB

57

55,6

58

Superfície cartucho filtro

cm²

4.000

8.000

8.000

litros

15

15

23

Altura

cm

64

90

103

Diâmetro

cm

28

28

32

Massa

kg

13

16

18

Material cartucho filtro

Poliéster

Capacidade recipiente de pó

Cabo plug 12V

Cabo alimentação 230V

Compatibilidade Sistema
Wireless (CM186)

SIM

Arranque SOFT START

SIM

Entrada de pó direita e
esquerda

SIM

Cód. CM 835
Silenciador
(não incluído nos modelos TS1 e TS2)

Residencial

Componentes Opcionais
Cód. CM640
Canalizador para modelos TS1 e TS2
(Opcional)
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C500 : com toda a simplicidade
C500
CM500C
850
29
106
32
65
22

** Dados aconselhados pela empresa fabricante.

A central C500 simples e potente:
• equipada com dois motores e válvula
quebra-vácuo
• entrada de pó direita e esquerda
• arranque Soft Start
• linha de expulsão de ar para cima com
diâmetro de saída Ø63mm.
• compatibilidade com dispositivos Remote.

Componentes fornecidos

100%
Made
in Italy

Suporte de parede, para montagem
central antivibratório Years
Warranty

Made
in Italy

C500
C500

Uniões e abraçadeiras

Alimentação

V

230

Potência motor

W

2.300

Rotações motor

rpm

Arranque Soft Start
Cabo 12 V

SIM

Estádios turbina

n°

1

Tensão de alimentação tomadas

V

12

Potência de aspiração

air watts

Capacidade máx. ar

m3/h

420

Depressão máxima

mbar

260

Superfície cartucho filtro

Cabo alimentação 230V

2

cm

Material cartucho filtro
Capacidade do recipiente

1010

12.000
Poliéster

Entrada de pó direita e esquerda

Acessórios Opcionais

43.940

SIM
litros

23

Compatibilidade
Dynamic Control Display

SIM
(opcional)

Compatibilidade
Kit Painel Remote

SIM
(opcional)

Cód. CM8890
Kit Painel REMOTE
Com indicadores LED

Residencial

Modelo
Código
2
Superfície recomendada m
Número máx. de tomadas
Altura
Diâmetro
Ruído
Massa

Cód. CI365
Silenciador de plástico ø63
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Kit STUDIO TS
Para completar a instalação

Kit Studio TS
Código KTS1

Residencial

Código KTS4

Kit Studio TS1
para completar a instalação com
mangueira Standard de 9 m. TUBÒ Easy
Sack e Acessórios*

Kit Studio TS2
para completar a instalação com
mangueira Standard de 9 m. TUBÒ Easy
Sack e Acessórios*

Kit Studio TS4
para completar a instalação com
mangueira Standard de 9 m. TUBÒ Easy
Sack e Acessórios*

composto por:

composto por:

composto por:

1 Central Studio TS2
• 1 Mangueira Standard Ø32 de 9 m com
regulador de pressão
• 1 Kit Base composto por:
1 Tubò Easy Sack
1 Gancho de metal para porta-mangueira
e porta-Tubò Easy Sack
1 Escova Ø 32 para pavimento com rodas
1 Escova Ø 32 para cantos
1 Escova Ø 32 para limpar pó
1 Escova para colchões e tapeçaria Ø32
1 Extensão telescópica cromada Advanced

• 1 Central Studio TS4
• 1 Mangueira Standard Ø32 de 9 m com
regulador de pressão
• 1 Kit Base composto por:
1 Tubò Easy Sack
1 Gancho de metal para porta-mangueira
e porta-Tubò Easy Sack
1 Escova Ø 32 para pavimento com rodas
1 Escova Ø 32 para cantos
1 Escova Ø 32 para limpar pó
1 Escova para colchões e tapeçaria Ø32
1 Extensão telescópica cromada Advanced

* Tomadas excluídas

* Tomadas excluídas

* Tomadas excluídas

Peso: kg. 16
Dimensões da embalagem: 40x40x81

Peso: kg. 20
Dimensões da embalagem: 40x41x107

Peso: kg. 21
Dimensões da embalagem: 40x41x120

• 1 Central Studio TS1
• 1 Mangueira Standard Ø32 de 9 m com
regulador de pressão
• 1 Kit Base composto por:
1 Tubò Easy Sack
1 Gancho de metal para porta-mangueira
e porta-Tubò Easy Sack
1 Escova Ø 32 para pavimento com rodas
1 Escova Ø 32 para cantos
1 Escova Ø 32 para limpar pó
1 Escova para colchões e tapeçaria Ø32
1 Extensão telescópica cromada Advanced

36

Código KTS2
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Código KTS2QF

Código KTS4QF

Kit Studio TS1
para completar a instalação com
mangueira QUICK FLOW de 9 m., TUBÒ
Easy Sack e Acessórios*

Kit Studio TS2
para completar a instalação com
mangueira QUICK FLOW de 9 m., TUBÒ
Easy Sack e acessórios*

Kit Studio TS4
para completar a instalação com
mangueira QUICK FLOW de 9 m., TUBÒ
Easy Sack e acessórios*

composto por:

composto por:

composto por:

• 1 Central Studio TS2
• 1 Mangueira Ø32 QUICK FLOW de 9 m com
interruptor para arranque da central de
aspiração e variador de velocidade
• 1 Kit Base composto por:
1 Tubò Easy Sack
1 Gancho de metal para porta-mangueira
e porta-Tubò Easy Sack
1 Escova Ø 32 para pavimento com rodas
1 Escova Ø 32 para cantos
1 Escova Ø 32 para limpar pó
1 Escova para colchões e tapeçaria Ø32
1 Extensão telescópica cromada Advanced

• 1 Central Studio TS4
• 1 Mangueira Ø32 QUICK FLOW de 9 m com
interruptor para arranque da central de
aspiração e variador de velocidade
• 1 Kit Base composto por:
1 Tubò Easy Sack
1 Gancho de metal para porta-mangueira
e porta-Tubò Easy Sack
1 Escova Ø 32 para pavimento com rodas
1 Escova Ø 32 para cantos
1 Escova Ø 32 para limpar pó
1 Escova para colchões e tapeçaria Ø32
1 Extensão telescópica cromada Advanced

* Tomadas excluídas

* Tomadas excluídas

* Tomadas excluídas

Peso: kg. 16
Dimensões da embalagem: 40x40x81

Peso: kg. 20
Dimensões da embalagem: 40x41x107

Peso: kg. 21
Dimensões da embalagem: 40x41x120

• 1 Central Studio TS1
• 1 Mangueira Ø32 QUICK FLOW de 9 m com
interruptor para arranque da central de
aspiração e variador de velocidade
• 1 Kit Base composto por:
1 Tubò Easy Sack
1 Gancho de metal para porta-mangueira
e porta-Tubò Easy Sack
1 Escova Ø 32 para pavimento com rodas
1 Escova Ø 32 para cantos
1 Escova Ø 32 para limpar pó
1 Escova para colchões e tapeçaria Ø32
1 Extensão telescópica cromada Advanced
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Bravo
Onde não há espaço, há Bravo
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BRAVO - Aspirador de encastre
Bravo, aspirador de encastre

Código
Modelo

A Aertecnica englobou as vantagens do sistema
de aspiração num pequeno produto potente,
silencioso, fácil de instalar e de usar. Um orifício
na parede exterior aloja a central: é a solução
ideal para T0, lojas, pequenos escritórios, cafés,
garagens e para todas as situações nas quais o
espaço é verdadeiramente precioso.

AI040
BRAVO
50

2

Sup. máx de utilização recomendada m
Altura
Características técnicas

A

A - tomada de aspiração

19,3

Acessórios

1

Unidade de
medida
Operadores contemporâneos n°
Alimentação
V
Potência motor
W
Rotações motor
rpm
Tensão de alimentação
V
tomadas
3
Capacidade máx. ar
m /h
Depressão máx.
mm H2O

172
2.244

Largura
Profundidade
Altura
Massa
Ruído

mm
mm
mm
kg
dB

256
305
256
4
<70

29,5

1

1
230
1.000
48.313
12

Código
Descrição

SI040
Suporte de encastre com tampa para
central BRAVO.
(acessório não incluído)

Código
Descrição

SI080
Suporte direcionador ø80 para central
BRAVO. (acessório não incluído)

25,6

25,6

Valores

PAREDE EXTERNA
lado interno

Código
Descrição

TR320
Protetor auricular para descarga Ø
300 para central BRAVO
(acessório não incluído)

Código
Descrição

TR321
Flange para descarga Ø 80 para
central BRAVO

Código
Descrição

CM980
Saco filtrante para central BRAVO
(embal. 5 p.).
(1 embalagem incluída no cód. AI040)

lado externo

suporte cilíndrico de embeber
grelha de expulsão do ar

BRAVO

pavimento

Mínimo
20 cm

mangueira

Mínimo
30 cm

ZONA TÉCNICA
PAREDE ZONA TÉCNICA

conexão para expulsão do ar
BRAVO

grelha de expulsão do ar

mangueira
entrada linha alimentação

Residencial

lado externo
suporte cilíndrico de
embeber
mangueira de alumínio

apoio ajustável
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QB

A tecnologia evolui
simplesmente
QB está em conformidade com as diretivas
CE sobre a segurança, sobre os rendimentos
e sobre a compatibilidade eletromagnética.
Os processos produtivos da Aertecnica são
estruturados para reduzir o impacto ambiental,
limitando a utilização de energia e o excesso de
resíduos industriais.

QB solução para exterior
Atenção aos espaços, à estética
e à poupança de energia.

QB pode ser instalada em qualquer lugar graças
à caixa de parede, mantendo inalteradas todas
as características técnicas de um aspirador
central tradicional.

Residencial

QB significa eliminação do impacto visual das
tradicionais centrais interiores ou exteriores:
as crescentes exigências de design e o trabalho
em constante sinergia com arquitetos fazem
com que a Aertecnica tenha desenvolvido
um produto capaz de satisfazer os cânones
estéticos dos clientes, preservando tecnologia e
simplicidade de instalação.

40
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veja o vídeo e descubra
como funciona QB

a central de aspiração
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Versatilidade, eficiência, facilidade de
montagem: QB, a primeira central de
encastre e de parede, assinala uma
nova evolução que enriquece o Sistema
de Aspiração Central TUBÒ.

RE

QB

PO
P
RL
ES
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RATÓRIOS100%

Made
in Italy

100%
Made
in Italy

Inovadora e completamente
inspecionável. inMade
Italy
Está equipada com compartimento ciclónico
com defletores para direcionar o pó e com
cartucho de filtro oval com elevada capacidade
filtrante. Um único elemento fecha e isola
a central, através de um sistema de fixação
com ímanes que consente rápidas operações
de manutenção. QB, produto patenteado
com elevada taxa de inovação, que concentra
o melhor da tecnologia Aertecnica e
respeita as normas acústicas e técnicas, não
comprometendo a classe energética nem
as características de isolamento acústico e
térmico dos edifícios.

Central QB Q200 Patente Aertecnica*
• central de aspiração revolucionária
• máxima potência de aspiração
• compartimento ciclónico de recolha do pó
e recipiente do pó extraível e ecológico em
cartão
• silêncio absoluto (dB 58)
• manutenção simplificada
• máximo grau de proteção (IP55)1
• dimensões reduzidas
• 5 anos de garantia*

Modelo
Código
Descrição
2
Superfície recomendada m
Número máx. de
tomadas*

Q200
CM200Q
Central QB Q200
400
10

* Dados recomendados pela empresa.

*Patent Pending N°. M02007A000077 | 1 *IP55 com
expulsão de ar canalizada / IP45 com expulsão de ar
pela tampa

QB solução para interior
Síntese perfeita entre Inovação
Tecnológica e Design.

A central desaparece, tal como o pó.
QB significa anular o impacto visual das centrais
tradicionais.
QB de encastre é a resposta às exigências da
construção moderna. Pode ser completamente
encastrada na parede para preservar o espaço e
arquitetura da construção
A porta, único elemento à vista, mimetiza-se
com a parede na qual a QB está encastrada
pintando-a da mesma cor, desse modo reduzse ao mínimo o impacto visual, preservando a
arquitetura original da construção.

Residencial

Garanzia

Made
in Italy

Garanzia
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com caixa de encastre
A central desaparece, tal como o pó:
QB com caixa de encastre é a resposta às exigências da construção moderna. Pode ser completamente
encastrada na parede para preservar o espaço e a estética da construção. A porta à vista pode ser
pintada, utilizando a mesma tonalidade da parede, de modo a tornar-se quase invisível.
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QB com caixa de encastre
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Novo Design

Máximo silêncio

Manutenção simples e reduzida

O novo design, leve, elegante e minimal, é feito
para ser admirado e é caracterizado por uma
harmonia de detalhes que tornam o novo QB a
perfeita fusão entre estilo e tecnologia.

A nova QB é a união perfeita de elementos que,
montados sapientemente entre si, garantem
uma incidência acústica mínima que permite o
uso da central a qualquer momento do dia.

Graças ao revolucionário sistema de filtragem
ciclónica de elipse (patenteado), QB compacta
o pó, reduzindo ao mínimo a frequência da
manutenção.

Além disso, a caixa e a tampa podem ser
pintadas da mesma cor da parede. Desta forma,
QB será uma presença discreta e agradável,
integrada no ambiente.

QB respeita as normas acústicas e técnicas,
não comprometendo a classe energética nem
as características de isolamento acústico e
térmico dos edifícios.

Na nova QB, a limpeza do filtro e o esvaziamento
do pó são mais fáceis e rápidos. Tendo sempre
presente a redução das dimensões, a abertura
é frontal, pelo que basta retirar a tampa para
aceder à central. Um gesto simples e rápido que
requer pouco tempo e espaço de movimento.

Código
Descrição

Código
Descrição

CM021Q
Caixa de ENCASTRE em plástico de
alta resistência para central QB
• Caixa de encastre para central QB
Q200, com tampa provisória para parede
e pré-instalação para ligação elétrica
• Patente Aertecnica Patent Pending N.º
M02007A000077

Catálogo Geral Residencial

CM321Q
Isolamento para caixa de ENCASTRE
em plástico de alta resistência (código
CM021Q) para central QB (código
CM200Q) | Opcional

Código
Descrição

CM821Q
Kit de moldura e tampa para caixa de
ENCASTRE em plástico de alta resistência (cód. CM021Q).
• O kit inclui moldura e tampa definitiva
para fecho da caixa de ENCASTRE
em plástico de alta resistência (cód.
CM021Q).

a1

a3

b1
a2
c1

b2

b3
c2

Características
Dimensões reduzidas, prestações evoluídas

A nova caixa

Dimensões reduzidas e materiais com melhores
prestações são os elementos que caracterizam
a nova caixa QB. Para responder às exigências
de espaço da construção moderna, reduzimos
as dimensões da caixa da nova QB e utilizámos
materiais termoplásticos de alta eficiência.
Desta forma, tornámos a instalação mais fácil
e versátil.

a1. tampa provisória de proteção da pintura
a2. caixa de alojamento de encastre
a3. isolamento

b1. compartimento do motor
b2. sistema de filtragem patenteado
b3. recipiente do pó ecológico

Kit moldura e tampa
c1. moldura
c2. tampa

Residencial

A nova caixa QB é fornecida com uma tampa
provisória para proteção da pintura (a1). A
pedido, é possível colocar um isolamento
standard em poliestireno com 2 cm de
espessura, para melhorar o isolamento térmico
e acústico (a2).

A central
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com caixa de parede
A caixa QB de parede é a solução para os acabamentos de sistemas de aspiração tradicionais
QB pode ser instalada em qualquer lugar graças à caixa de parede, mantendo inalteradas todas as
características técnicas de um aspirador de pó central tradicional. Utilizável também nos acabamentos
de instalações tradicionais para o sistema de aspiração central.

QB com caixa de parede
Pode ser instalada em qualquer lugar, tanto fora
como dentro do edifício. Pode ser utilizada
como alternativa menos volumosa nos
acabamentos de instalações tradicionais
para os sistemas de aspiração centralizados.
Inclui o material para a instalação da central de
aspiração QB.
• Possibilidade de montagem nas instalações
já existentes para sistemas de aspiração
centralizados tradicionais.
• Fabricada em chapa arredondada tratada a
quente com pintura epóxi certificada para
1000 horas de nevoeiro salino.
• Máxima proteção contra os agentes
atmosféricos (IP55)*
• Profundidade total 23,5 cm.
• Tampa com abertura reversível (dir.- esq.)
• Preparada para a ligação elétrica.
• Inclui o material para a instalação da central
de aspiração QB Q200.

Componentes
1. suporte superior para fixação na
parede

Residencial

2. conexão para entrada de pó
3. suporte para encaixe central QB Q200
4. suporte para fixação central QB Q200
5. suporte inferior para fixação na parede
6. tampa reversível (dir.-esq.)
7. guarnição de borracha
8. bloco fechadura

A caixa QB de parede representa a alternativa
à solução de encastre, garantindo a mesma
funcionalidade e eficiência.
QB pode ser instalada em qualquer lugar graças
à caixa de parede, mantendo inalteradas as
características técnicas: silêncio, alto grau de
proteção, sistema ciclónico de abatimento do
pó.

*IP55 com expulsão de ar canalizada / IP45 com
expulsão de ar pela tampa

Código
Descrição

CM020Q
Caixa DE PAREDE por central QB Q200

Código
Descrição

CM220Q
Kit QB DE PAREDE (inclui central QB
Q200 e caixa de parede)

1

13
9
10
11

12

2

8

3

14

4

7

9. entrada linha alimentação 230V
10. entrada linha tomadas 12V
5
15
11. conexão para entrada de pó
12. conexão para expulsão do ar (somente para linha canalizada)
13. saída linha expulsão de ar (para linha canalizada)
14. saída de ar pela tampa (para expulsão direta)
15. caixa de alojamento de parede
16. central de aspiração QB Q200 (artigo separado)

16

6

4

4
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Caixa
constituída
em
chapa
arredondada tratada a quente com
pintura epóxi e certificada para 1000
horas de nevoeiro salino; oferecendo
assim a máxima proteção contra os
agentes atmosféricos (IP55)*. Possui
uma profundidade total de 23,5 cm
(incluindo a tampa). Está preparada
para a ligação elétrica, facilitando a
instalação da central.

B
a
c
B

4

Caixa de parede

Tampa

c

Central QB Q200
Inovadora,
completamente
inspecionável. Está equipada com
entrada tangencial, compartimento
ciclónico com defletores para direcionar
o pó e cartucho de filtro oval com
elevada capacidade filtrante.
Um único elemento fecha e isola a
central, através dum sistema de fixação
com ímanes que permite rápidas
operações de manutenção e garante
reduzidos valores de ruído.

Com abertura reversível. Está equipada
com uma fissura específica para a
expulsão do ar para a instalação no
exterior. Dotada de guarnição de
vedação que se acopla na caixa de
alojamento.

Caixa QB de parede
A sua forma também permite a
instalação por baixo da estrutura
em cimento da varanda.

Residencial

a
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Central de aspiração QB Q200

EC
IAL
IZAD
OS

RE

S

• Instalação de parede, como as normais
centrais de aspiração
• Instalação de encastre
• Montagem na fase de instalação do sistema
• Motor de aspiração com arranque eletrónico
Soft Start, alojado no respetivo compartimento
insonorizado.

CA

to
men
Isolaústico
ac rmico
e térfeito
pe

S

As principais características da QB Q200 são:

• Placa eletrónica com transformador de 230
Volt a 12 Volt para linha elétrica, tomadas e
filtro anti-interferência EMC, de acordo com
as normas CE.
• Entrada de pó tangencial e sistema ciclónico
com defletores para direcionar o pó para o
recipiente.
• Recipiente de recolha do pó ecológico,
removível e dotado de dispositivo de fecho
adesivo, para garantir a máxima higiene.
• Cartucho do filtro em poliéster lavável com
elevada superfície filtrante.
• Válvula de segurança incorporada.
• Manutenção frontal com sistema de abertura
e fecho com desencaixe facilitado com
imãs, que permitem acelerar as operações
de manutenção de rotina com a máxima
praticidade.

O S C E R TIFI

DO

A central QB Q200 pode ser montada na parede,
como as normais centrais de aspiração do
sistema TUBÒ, ou encastrada, dentro de uma
caixa metálica, com porta reversível, montada
na fase de instalação do sistema.

D
TA
UL

PO
P
RL
ES
ABO
RATÓRIOS

• Sistema de encaixe da central QB Q200 na
caixa de alojamento através de um sistema
de parafusos específicos que fixam a partir do
interior da central.
• Ruído reduzido (58 db) e grau de proteção
elétrica IP551' (com expulsão de ar canalizada).

Características técnicas da central QB
Alimentação
Potência motor
Rotações motor
Arranque Soft Start
Estádios turbina
Tensão de alimentação
tomadas

V

230

W

1.600

rpm

46.480
sì

n°

1

V

12

Potência de aspiração

air
watts

653

Frequência

Hz

50/60

Capacidade máx. ar
Depressão máxima
Superfície cartucho filtro
Material cartucho filtro
Capacidade da caixa
Compatibilidade Painéis
Remote (Dynamic / Kit)
Número máx. de
tomadas recomendado

m3/h

195

mbar

313

cm2

6.500

n°

10

Superfície recomendada

m2

400

Poliéster
litros

13
opcional

Com caixa deCom caixa
encastre*
de parede

Altura2
Largura2
Profundidade2
Ruído
Grau de proteção
elétrica1
Peso2

cm

83,2

cm

54,5

85
52

cm

26,1

23,5

db

55,8

58

IP

IP551

IP551

kg

16

14

100%
Made
in Italy

1

100%
Made
in Italy
Garanzia

Made
in Italy

IP55 com expulsão de ar canalizada / IP45 com expulsão do ar pela tampa.
Medidas com caixa de alojamento da central de aspiração.
*Material de alta resistência

2

Madepara central QB Q200
Opcionais
in Italy

Garanzia

Residencial

Código
Descrição
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CM8890
Kit painel Remote para centrais QB
com placa elétrica.
composto por:
• Tomada plug com avisos n.º 1
• Cabo 12V para ligação à
• central n.º 1
• Painel Remote n.º 1,
• Suporte para painel Remote n.º 1
• Placa elétrica Vimar Plana (branco
granito) n.º 1
• Chapa plexiglass esp.4 mm para
painel
• Remote em Vimar Plana n.º 1

Catálogo Geral Residencial

Código
Descrição

CMT800
O Dynamic Control Display é um instrumento racional e de fácil leitura
onde se visualizam indicações claras
e facilmente compreensíveis graças a
uma série de ícones e de parâmetros,
que sinalizam imediatamente o estado
de funcionamento da máquina. Dispõe de uma função Reset que permite
a reposição automática, sem necessidade de intervir na máquina em caso
de anomalia. O Dynamic Control Display autoconfigura- se com base no
tipo de central à qual é ligado (com
ligação Modbus). Compatível com QB
selecionando a modalidade LM.

Residencial
Catálogo Geral Residencial
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Limpar nunca
foi tão fácil

veja o vídeo e descubra
como funciona PRATICO

Praticidade insuperável
As limpezas são ainda mais simples e rápidas
PRATICO é a nova solução para simplificar a limpeza dos ambientes
que completa o sistema de aspiração centralizado TUBÒ, facilitando
a forma de aspirar.
PRATICO é a evolução do sistema de aspiração TUBÒ. A mangueira,
utilizada durante a limpeza, desaparece dentro das paredes da casa.
Todo o sistema de aspiração dentro de uma tomada.

Pratico
é composto por:
Características

4

3

2

1

Residencial

1. Tampa reversível, pode ser pintada
2. Tomada PRATICO reversível
3. Tampa provisória para instalação
4. Base de tomada PRATICO para gesso cartonado

Catálogo Geral Residencial
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Vantagens de PRATICO
1. CÓMODO: Já não é preciso transportar, enrolar e guardar a
mangueira depois da limpeza.
2. RÁPIDO: Limpezas ainda mais rápidas. Com um simples gesto,
abre-se a tampa, retira-se a mangueira e PRATICO está pronto
para ser usado.

Residencial

3. DIMENSÕES REDUZIDAS: A mangueira desaparece dentro da
parede. Não é preciso escondê-la num armário.

50
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1

Limpar nunca foi tão fácil

Componentes de PRATICO
4
1. Mangueira de 12 metros, com revestimento para deslizamento e
proteção.

5

3

2. Conexão terminal para ligação à pega.
3. Tomada PRATICO com tampa.
4. Alavanca para ligar a central de aspiração.
5. Alavanca de bloqueio da mangueira.

Residencial

2
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1

2

3

4

5

6

7

8

Funcionamento
Com PRATICO, as limpezas nunca foram tão fáceis.

Para utilizar PRATICO, bastam 4 gestos simples:
1. Abrir a tampa e retirar a quantidade de mangueira necessária
para as limpezas.
2. Bloquear a mangueira com a respetiva alavanca.
3. Ligar a central de aspiração, deslocando a alavanca AZUL para a
posição ON.
4. Introduzir o terminal da mangueira na pega.

Para esconder PRATICO, bastam 4 operações
simples:
5. Com a central de aspiração ainda em funcionamento, aproximarse da tomada e desencaixar a pega da mangueira.
6. Desbloquear a mangueira, deslocando a alavanca de bloqueio.
7. Obstruir com a palma da mão o terminal do tubo, para que o
mesmo se enrole completamente.
8. Desligar a central de aspiração, fechando a tampa.

Rápido, fácil, limpo: Pratico.

*

Residencial

NOTA: está também disponível o sistema PRATICO Wireless,
caso não esteja disponível a cablagem elétrica durante a fase
de pré-instalação do sistema.

100%
Made
in Italy

Made
in Italy
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Preparações de projeto

• É aconselhável instalar PRATICO numa posição baricêntrica, para
cobrir o máximo da superfície. É possível posicionar vários pontos
de tomada PRATICO para limpar grandes espaços.
• PRATICO pode ser usado apenas em sistemas de utilizador único.
• PRATICO é compatível e integrável com o sistema TUBÒ
tradicional, permitindo realizar um sistema misto.
• PRATICO é reversível.
• PRATICO pode ser instalado em paredes de tijolo ou gesso
cartonado.
• O tubo rígido de Ø 2” deverá ter um comprimento total superior a
um metro em relação ao da mangueira no seu interior.
• A pré-instalação de PRATICO pode ser realizada no pavimento ou
em teto falso, com um tubo e curvas de raio amplo TUBÒ de Ø 2”
(Ø 50,8 mm).
• Para otimizar e melhorar o deslizamento da mangueira dentro
do tubo rígido de Ø 2”, é indispensável realizar a pré-instalação
utilizando o menor número de curvas possível, e de qualquer
forma menos do que as presente nos conjunto de pré-instalação
PRATICO.
• A central de aspiração deve ser escolhida com base no número de
tomadas PRATICO instaladas, tal como indicado na tabela abaixo.

N.º PRATICO

Mod. Central de aspiração

1 - 2 PRATICO

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

3 - 4 PRATICO

TX4A - TP4A - TP4 - TC4

Residencial

20,3
cm
20 cm

10,0 cm

14,8 cm
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Códigos PRATICO

4

3

2

1

Pratico é composto por:
1. Tampa reversível, pode ser pintada
2. Tomada PRATICO reversível
3. Tampa provisória para base de tomada PRATICO

100%

4. Base de tomada PRATICO para gesso cartonado

Conjunto pré-instalação PRATICO
Código TR31PR				
Conjunto pré-instalação 1 tomada PRATICO de Ø 2” para gesso cartonado
Composto por:
n.º 1

cód. PA070PR

Base de tomada PRATICO de Ø 2” para gesso
cartonado

m 14

cód. TR20PR

Tubo PVC Ø 2” PRATICO espessura 1,6 mm (por m)
(barras de 2 m)

n.º 3

cód. TRX25PR

Curva PVC Ø 2” PRATICO de 90° FF raio amplo

n.º 2

cód. TRX22PR

Curva PVC Ø 2” PRATICO de 45° FF raio amplo

n.º 2

cód. TRX28PR

Curva PVC Ø 2” PRATICO de 22,5° FF raio amplo

n.º 5

cód. TR21PR

Casquilho com batente PVC Ø 2” PRATICO

n.º 1

cód. TR212

Casquilho adaptador em ABS Ø50 M a Ø2” F

n.º 1

cód. CF103

Cola para PVC, tubo de 125 g com doseador

m 25

cód. PE111

Conduíte N07VK 2x1 revestimento Ø16 IMQ

n.º 14

cód. CF200

Colar de metal tipo OHM Ø50

n.º 15

cód. PE410

Abraçadeiras de cabeamento PVC 30 cm azul
(emb. 100 un.)

Residencial

n.º 1
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Manual de instalação
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Made
in Italy

Garanzia

Made
in Italy

Código TR41PR				
Conjunto pré-instalação 1 tomada PRATICO de Ø 2” para parede
Composto por:
n.º 1

cód. PA075PR

Base de tomada PRATICO de Ø 2” para parede

m 14

cód. TR20PR

Tubo PVC Ø 2” PRATICO espessura 1,6 mm (por m)
(barras de 2 m)

n.º 3

cód. TRX25PR

Curva PVC Ø 2” PRATICO de 90° FF raio amplo

n.º 2

cód. TRX22PR

Curva PVC Ø 2” PRATICO de 45° FF raio amplo

n.º 2

cód. TRX28PR

Curva PVC Ø 2” PRATICO de 22,5° FF raio amplo

n.º 5

cód. TR21PR

Casquilho com batente PVC Ø 2” PRATICO

n.º 1

cód. TR212

Casquilho adaptador em ABS Ø50 M a Ø2” F

n.º 1

cód. CF103

Cola para PVC, tubo de 125 g com doseador

m 25

cód. PE111

Conduíte N07VK 2x1 revestimento Ø16 IMQ

n.º 15

cód. PE410

n.º 1

Abraçadeiras de cabeamento PVC 30 cm azul (emb. 100 un.)
Manual de instalação

Kit acabamento PRATICO
Código K12PR				

Código K12WPR				
Kit acabamento PRATICO Wireless de 12 ml
Composto por:
n.º 1

cód. PA100PR

Tomada de aspiração PRATICO, branca

n.º 1

cód. AP12PR

Mangueira Ø32 PRATICO de 12 ml composta
por uniões e manga de revestimento

n.º 1

cód. CM184PR

Kit Wireless PRATICO para arranque/
paragem da central de aspiração Mod.
TXA -TPA -TP- TC (com recetor)

Residencial

Componentes PRATICO (vários códigos)
Código PA100PR

Cód. PA100PR

Tomada de aspiração PRATICO, branca

Catálogo Geral Residencial
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Componentes PRATICO (vários códigos)
Mangueira e pega

Cód. AP12PR

Mangueira Ø32 PRATICO de 12 ml composta por uniões e manga de revestimento

Cód. AP314PR

Conexão curva - Pega mangueira - Ø32 PRATICO com regulador de pressão

Kit Wireless

Cód. CM184PR

Kit Wireless PRATICO para arranque/paragem da central de aspiração Mod. TXA
-TPA -TP- TC (com recetor)

Base de tomada para gesso cartonado

Cód. PA070PR

Base de tomada PRATICO de Ø2" para gesso cartonado

Base de tomada para parede

Residencial

Cód. PA075PR
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Base de tomada PRATICO de Ø2" para parede

Componentes PRATICO (vários códigos)

Cód. TR20PR

Tubo PVC Ø2" PRATICO espessura 1,6 mm (por m)
(barras de 2 m)

Cód. TR21PR

Casquilho com batente PVC Ø2" PRATICO

Cód. TR212

Casquilho adaptador em ABS Ø50M a Ø2"F

Cód. TRX28PR

Curva PVC Ø2" PRATICO a 22,5° FF raio amplo

Cód. TRX22PR

Curva PVC Ø2" PRATICO a 45° FF raio amplo

Cód. TRX25PR

Curva PVC Ø2" PRATICO a 90° FF raio amplo

Residencial

Tubos e uniões

Catálogo Geral Residencial

57

58

Catálogo Geral

Terciário

Respira-se bem,
trabalha-se melhor.
A ação de TUBÒ torna-se protagonista também
no ambiente de trabalho. Escritórios, lojas,
hotéis, restaurantes, fábricas, grandes estruturas
respiram e obtêm uma higiene saudável.

Tudo isto com grande simplicidade.

100%
Made
in Italy

Years

Warranty

Made
in Italy

Catálogo Geral
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Terciário
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Centrais de
aspiração terciário
Linha Perfetto e Kompatta KT
A linha Perfetto e Kompatta KT são a solução
para as exigências de limpeza de estruturas
complexas (hotéis, estruturas de saúde,
aparthotéis, centros de idosos, etc.) para as
quais a tecnologia e a inovação Aertecnica cria
novos instrumentos altamente profissionais,
como garantia de uma eficácia sempre ideal e
de uma maior rapidez e flexibilidade de limpeza.

•
•
•
•
•

praticidade
simplicidade de utilização
poupança de energia
despesas de manutenção reduzidas
vários operadores ao mesmo tempo

100%
Made
in Italy

Made
in Italy

As Vantagens
• A sua praticidade e potência, mesmo

em imóveis de grandes dimensões
(ex. hotéis), permitem recuperar o
investimento inicial em pouco tempo.
• Acelera os tempos de limpeza,

• As despesas de manutenção são

• É possível dotar a central com um

reduzidas, a economia de mão-de-obra
e materiais de consumo (sacos, filtros)
tornam o seu custo uma pequena parte
do dos aspiradores de pó tradicionais
portáteis.

sistema de limpeza automática do filtro,
reduzindo a manutenção e garantindo
um melhor rendimento de aspiração.

permitindo a vários operadores trabalhar
simultaneamente no máximo silêncio e
conforto.

f

e

a
B
c

a

Módulo de aspiração automático (primário)

B

Módulo de aspiração manual (secundário)

c

Separador de Pó

d

Expulsão de Ar

e

Colunas Verticais

f

Silenciador
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Terciário

O Sistema

d
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Linha Perfetto:
a tecnologia inteligente
100%
Made
in Italy

As características técnicas da linha PERFETTO
trifásica evidenciam as vantagens em termos
de praticidade, simplicidade de uso, poupança
de energia e despesas de manutenção reduzidas.

Visor de controlo

Expulsão de ar

Made
in Italy

Inverter do motor

Entrada de ar

Placa eletrónica

Interruptor
geral

No caso de centrais compostas por 2 ou 3
módulos de aspiração, um dos módulos deve
possuir sempre a regulação automática da
depressão e os restantes regulação manual.

Pés reguláveis
de apoio

Terciário

Através do visor posicionado no módulo de
aspiração é possível visualizar:
• o consumo em amperes do motor
• o tempo máximo de utilização em contínuo do
módulo de aspiração
• as horas de trabalho do módulo de aspiração
• a temperatura da câmara motor
• a depressão de trabalho em mbar
Ao contrário dos normais sistemas de aspiração
centralizados, os módulos do motor podem ser
ligados entre si através de uma porta de série
fornecida de fábrica, sem o uso de quadros
específicos. O estado da central é visualizado
quer no visor dos módulos, quer no DYNAMIC
CONTROL DISPLAY (opcional cód. CMT800), que
é instalado em posições operativas (receções,
halls, áreas de controlo, etc.).

Esta composição é necessária para o correto
funcionamento do sistema: o módulo dotado
de regulação automática funciona como motor
primário e varia automaticamente a depressão
do sistema até alcançar o nível definido.
Após ter sido alcançada a percentagem máxima
de rendimento, o módulo primário, através da
ligação de série, ativa o módulo secundário com
regulação manual e regula automaticamente
a depressão do sistema até o colocar no nível
definido.

MÓDULOS DE ASPIRAÇÃO COM REGULAÇÃO
AUTOMÁTICA DA DEPRESSÃO*

MÓDULOS DE ASPIRAÇÃO COM REGULAÇÃO
MANUAL DA DEPRESSÃO

Código
CI406
CI416
CI426
CI436
CI446

Código
CI411
CI421
CI431
CI441

Modelo
M20ES
T20ES
T30ES
T40ES
T60ES

Descrição
2,6Kw 230V monofásico
2,6Kw 380V trifásico
4,6Kw 380V trifásico
6,3Kw 380V trifásico
8,7Kw 380V trifásico

* Módulos insonorizados com quadro eletrónico e visor
integrados. Versão com inverter

Catálogo Geral Terciário

Nos módulos de aspiração a componente
eletrónica permite, através de um visor,
configurar e visualizar os parâmetros de
funcionamento.

Turbina de
aspiração

Esponja insonorizante

62

Visor do módulo de aspiração

Proteção do
motor

Filtro anti-interferência

Todos os módulos de aspiração são
insonorizados e fornecidos com um
visor comandado por uma placa
eletrónica inteligente, que controla
o estado da máquina. Além disso, os
módulos de aspiração com regulação
automática da depressão possuem
o arranque SOFT START, capaz de
garantir um menor consumo e
uma depressão de trabalho sempre
constante.

Composta por um Módulo de Aspiração e por
um Separador de Pó ligado ao mesmo. A linha
PERFETTO Trifásica permite a vários operadores
trabalhar ao mesmo tempo graças à maior
capacidade de aspiração.

Modelo
TR10S
TR20S
TR30S
TR40S

Descrição
2,2Kw 380V trifásico
4,0Kw 380V trifásico
5,5Kw 380V trifásico
7,5Kw 380V trifásico

Linha Perfetto:
os módulos de aspiração
MÓDULOS DE ASPIRAÇÃO COM REGULAÇÃO
AUTOMÁTICA DA DEPRESSÃO

MÓDULOS DE ASPIRAÇÃO
PERFETTO

MÓDULOS DE ASPIRAÇÃO COM
REGULAÇÃO MANUAL DA DEPRESSÃO

Código

CI406

CI416

CI426

CI436

CI446

CI411

CI421

CI431

CI441

Modelo

M20ES

T20ES

T30ES

T40ES

T60ES

TR10S

TR20S

TR30S

TR40S

Características técnicas
Operadores contemporâneos

n°

2

2

3

4

6

1

2

3

4

Alimentação

V

230

380

380

380

380

380

380

380

380

Potência motor

W

2.600

2.600

4.600

6.300

8.700

2.200

4.000

5.500

7.500

Rotações motor

rpm

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

2.900

2.900

2.900

2.900

Arranque Soft Start

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Inverter

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Regul. Depressão Sistema

AUT.

AUT.

AUT.

AUT.

AUT.

MAN.

MAN.

MAN.

MAN.

Tensão de alimentação tomadas

V

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Capacidade de ar

m 3/h

360

360

650

810

950

300

540

670

780

Depressão

mbar

392

392

441

490

490

392

441

441

490

Altura (H)

cm

78

78

95

95

95

78

95

95

95

Diâmetro (Ø)

cm

52

52

66

66

66

52

66

66

66

Massa

kg

De série para Control Display

48

48

73

86

95

46

71

85

93

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

dB

<70

<70

<70

<73

<74

<70

<70

<70

<70

mm

63/63

63/63

80/80

100/100

100/100

63/63

80/80

100/100

100/100

Terciário

Ruído
Diâmetro entrada/saída de ar
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Linha Perfetto: os separadores
SEPARADORES DE PÓ PERFETTO
Código

CI090

CI150

CI090A

CI150A

Modelo

LT 90/B

LT 150/B

LT 90/B-AP

LT 150/B-AP

NÃO

NÃO

230

230

50.000

73.000

50.000

73.000

Poliéster

Poliéster

Poliéster

Poliéster

90

150

90

150

Características técnicas
Alimentação sistema automático
limpeza filtro

V

Superfície cartucho filtro

cm2

Material cartucho filtro
Capacidade recipiente de pó

litros

Pressão de funcionamento sistema
automático limpeza filtro

bar

NÃO

NÃO

3,8

3,8

Capacidade reservatório sistema
automático limpeza filtro

litros

NÃO

NÃO

9

9

Dimensões (LxPxA)

cm

58x85x175

58x85x175

58x85x175

58x85x175

Massa

kg

70

96

88

110

Ruído

dB

<70

<70

<70

<70

Altura saída aspiração

cm

150

150

150

150

Altura entrada aspiração

cm

87

87

87

87

Diâmetro entrada/saída de ar

mm

80/80*

100/100*

80/80*

100/100*

* As bocas de entrada e de expulsão do ar são reversíveis (direita ou esquerda)

Os separadores da linha Perfetto Trifásica (de
90 e 150 l) completam a estrutura da central.
São dotados de um sistema de proteção que
evita valores de pressão demasiado elevados
e protege o motor, graças a uma válvula de
compensação.
Código

Modelo

CI090

LT90/B

CI090A

LT90/B com limpeza automática

CI150

LT150/B

CI150A

LT150/B com limpeza automática

Disponíveis com ou sem sistema de limpeza
automática, também estão equipados com visor
de controlo que permite visualizar:
• a percentagem de enchimento do recipiente
de pó
• a percentagem de saturação do cartucho do
filtro
• a pressão da garrafa do compressor, na fase de
limpeza automática
• a depressão de trabalho em mbar

1

A versão com filtros com limpeza automática
permite ainda programar os ciclos de limpeza
automática do filtro através de um timer, com
base na percentagem de saturação do filtro.
Todos os separadores da linha Perfetto Trifásica
são munidos de um sistema de abertura/
fecho do recipiente de pó que, graças a dois
pedais situados na base da central, facilitam o
esvaziamento e as operações de manutenção.

8
9

Exemplo da versão com limpeza automática

2
10
11

Componentes

Terciário

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Saída reversível do Ar
Garrafa de Ar Comprimido
Entrada Reversível do Ar
Sensor de deteção do saco cheio
Compressor de recarga garrafa de ar
Esticador de saco
Pés de apoio reguláveis
Visor de controlo

3

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Interruptor geral
Válvula de compensação incorporada
Descarga da condensação
Cartucho filtro de poliéster
Saco de recolha do pó
Dispositivo hidráulico de abertura/
fecho recipiente de pó

4
13
5
6

7
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14

Linha Kompatta KT

Garanzia

A linha Kompatta
trifásica KT nasce
para
satisfazer
Made
as exigências do
in Italy
setor
terciário
e profissional. A sua versatilidade e as
características técnicas altamente eficientes,
estudadas para facilitar a colocação em
Made
funcionamento,
oferecem soluções específicas
in Italy
para
as necessidades de um mercado cada vez
mais exigente e evoluído. A central é composta
por uma única estrutura subdividida em três
secções:

100%

• Secção superior: alojamento do motor.
• Secção central: filtro desempoeirador.
• Secção inferior: ciclone e armazenagem do
material aspirado.

As principais características deste produto são:
• Vasta gama com 8 modelos disponíveis.
• Um a três operadores em simultâneo.
• Filtro desempoeirador.
• Filtro desempoeirador, com sistema de
limpeza automática.
• Regulação mecânica da depressão.
• Regulação eletrónica da depressão.
• Quadro elétrico integrado no corpo da
central.
• Válvula de compensação integrada e
insonorizada.

Central Kompatta KT

Particular atenção foi dada para garantir o
máximo silêncio durante o trabalho: o uso
de materiais compósitos e poliuretânicos e
a introdução de sistemas antivibratórios nas
partes dinâmicas reduziu notavelmente os
decibéis de ruído e melhoraram o desempenho
e o grau de eficiência, muito superiores ao
normal.
O cartucho do filtro realizado completamente
em poliéster LAVÁVEL TEM Uma superfície
filtrante de cerca de 5 m2. Além disso, o sistema
de limpeza automática permite à central
trabalhar de forma ideal, limitando as perdas
de carga devido a um cartucho do filtro sujo.
A grande capacidade do recipiente do pó, com
150 litros, reduz as operações de manutenção
(esvaziamento do recipiente).
A nova linha Kompatta KT, foi pensada para o
nosso instalador!
A tecnologia PLUG & PLAY facilita a ligação
da central ao sistema: com efeito, a estrutura
monobloco é dotada de conectores elétricos
rápidos e placas de terminais incluídos no
conjunto de montagem, eliminando assim
possíveis erros na ligação elétrica.

Central Kompatta KT com limpeza automática

Código

Modelo

Descrição

Código

Modelo

Descrição

CIKT20M

KT20M

2,6Kw 230V monofásico

CIKT20MA

KT20MA

2,6Kw 230V monofásico

CIKT10

KT10

2,2Kw 380V trifásico

CIKT10A

KT10A

2,2Kw 380V trifásico

CIKT20

KT20

2,6Kw 380V trifásico

CIKT20A

KT20A

2,6Kw 380V trifásico

CIKT30

KT30

4,6Kw 380V trifásico

CIKT30A

KT30A

4,6Kw 380V trifásico

Catálogo Geral Terciário

Terciário

A gama KT baseia-se no sistema “PLUG & PLAY”,
oferecendo ao nosso instalador a garantia
de total fiabilidade e a máxima rapidez de
instalação, reduzindo drasticamente os espaços
ocupados.
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Tabela técnica linha Kompatta KT
Código

Unidade

CIKT10

CIKT10A

CIKT20

CIKT20A

CIKT20M

CIKT20MA

CIKT30

CIKT30A

Operadores contemporâneos

n°

1

1

2

2

2

2

3

3

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

Alimentação

V

380

380

380

380

230

230

380

380

Potência motor

W

2.200

2.200

2.600

2.600

2.600

2.600

4.600

4.600

Rotações motor

rpm

2.900

2.900

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Tensão de alimentação tomadas

V

12

12

12

12

12

12

12

12

Capacidade de ar

m3/h

300

300

360

360

360

360

650

650

Limpeza automática

Depressão máx.

mbar

392

392

392

392

392

392

491

491

Dimensões

LxPxA

92x76x196

92x76x196

92x76x196

92x76x196

92x76x196

92x76x196

92x76x196

92x76x196

Massa

kg

132

150

132

150

132

150

152

170

Diâmetro

Ø (cm)

56

56

56

56

56

56

56

56

Ruído

dB

<70

<70

<70

<70

<70

<70

<70

<70

Superfície cartucho filtro

cm2

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Poliéster

Poliéster

Poliéster

Poliéster

Poliéster

Poliéster

Poliéster

Poliéster

Capacidade do recipiente

litros

150

150

150

150

150

150

150

150

Diâmetro entrada/saída de ar

mm

80/80*

80/80*

80/80*

80/80*

80/80*

80/80*

80/80*

80/80*

Material cartucho filtro

* As bocas de entrada e de expulsão do ar são reversíveis (direita ou esquerda)

Exemplo da versão com limpeza automática

Esponja Insonorizante
Compartimento do motor

Eletroválvula para
limpeza automática
Depósito limpeza automática do filtro

Prato Divisão Fluxos Ar
Arrefecimento Motor
Boca Reversível
Purga Ar
Ventilador com canal lateral
Válvula de compensação
Bico de limpeza automática
Cartucho filtro de poliéster

Visualizador
Depressão em funcionamento
Interruptor geral
Temporizador limpeza
automática

Alavanca abertura/fecho
Recipiente
Manípulo de fixação
Cartucho filtro
Cone defletor com guarnição

Quadro elétrico

Terciário

Dispositivo
Descarga da condensação
Compressor de recarga do ar
Sistema de limpeza
automática

66

Catálogo Geral Terciário

Saco de recolha do pó
Esticador de saco

Antivibratório da base

Dynamic Control Display : Controlo total mesmo à distância
Para centrais trifásicas PERFETTO do
sistema TUBÒ (opcional)

O Dynamic Control Display necessita de
alimentação auxiliar 12 Vcc.

É um dispositivo eletrónico que, posicionado
em ambientes diferentes daqueles onde está
instalada a central (ex. receções, halls, etc...),
permite o restabelecimento automático sem
necessidade de intervir na máquina, no caso de
anomalias detetadas através da função Reset.

Permite visualizar:
• o funcionamento correto da central
• a presença de anomalias e bloqueios
• a temperatura da turbina de aspiração
• a depressão de trabalho

Código
Descrição

CMT800
Dynamic Control Display
Selecionando o modo TRbus é possível utilizar o Dynamic Control Display com as centrais: PERFETTO
Trifásico.
Compatível com as placas elétricas das mais prestigiosas marcas do mercado.
Placa elétrica não incluída.

Acessórios complementares para centrais Trifásicas
O silenciador é indispensável em qualquer central de aspiração. Deve ser instalado no tubo de expulsão
do ar, perto da grelha: o tipo de silenciador é escolhido com base no diâmetro (Ø) do tubo de expulsão.
Para linhas de expulsão de comprimento superior a 6 metros, é aconselhável um diâmetro do silenciador
maior do que o diâmetro de saída da central de aspiração.

C1360
C1365

Silenciador de metal Ø 63
(Dimensões: Alto 50cm x Ø15)
Silenciador de plástico Ø 63
(dimensões: Alto 36cm x Ø15)

C1380
C1385

Silenciador de metal Ø 80
(dimensões: Alto70cm x Ø17)
Silenciador de plástico Ø 80
(dimensões: Alto 56cm x Ø15)

A válvula de retenção ou de não retenção é uma
válvula que permite uma só direção do fluxo de
ar do sistema de aspiração.

C1390
C1397

Silenciador de metal Ø 100
(dimensões: Alto 70,5cm x Ø20)
Silenciador de metal Ø 160
(dimensões: Alto 90,5cm x Ø22)

C1561

Válvula de retenção para TR10S-M20ES-T20ES

C1581

Válvula de retenção paraTR20S-T30ES

CI591

Válvula de retenção para TR30S-TR40S

Terciário

N.B. Silenciadores e válvulas de retenção para central trifásica são fornecidos com casquilho de borracha e abraçadeiras metálicas para a ligação

Catálogo Geral Terciário
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100%

a

Patent
Pending

Garanzia

A cada um a sua tomada...
Made
in Italy

A gama das tomadas de aspiração Aertecnica, elegantes e adequadas para
todos os ambientes, propõe design e cores perfeitamente combinadas com
as das principais marcas de placas elétricas presentes no mercado. Descubra
Made
a gama completa de tomadas
55.8 Db
in Italy em:

www.aertecnica.com

A abertura da tomada é imediata e permite inserir a
mangueira sem dificuldades. Igualmente fácil é o fecho,
cuja segurança é garantida pelo vedante específico que
impede qualquer fuga de pó.

100%

Fáceis e seguras

Tomadas de Aspiração, Acessórios, Instalação e Peças de Substituição

O corpo da tomada New Air é
Garanzia
compatível com placas elétricas
das mais prestigiadas marcas de
interruptores. As placas não são
fornecidas pela Aertecnica, mas
podem ser adquiridas em qualquer
revendedor de material elétrico.

Para usar o aspirador
TUBÒ basta inserir a
Made
in Italy
mangueira, prática
e leve, em qualquer uma das
tomadas de aspiração situadas nas divisões da
casa.
A abertura da tomada é imediata e permite
inserir a mangueira sem dificuldades.
Igualmente fácil é o fecho, cuja segurança é
garantida pelo vedante específico que impede
qualquer fuga de pó.

Sirio New Air
com abertura
normal

Logik
New Air

Square
Monocor

68

Patented
Product

Made
in Italy
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Sirio New Air
Confort

Vac Pan
Active

Eclettis
Tubò

Touch
New Air Allumia

Square
Bicolore

Tech
Active

Em 1992, foi depositada em Itália a primeira patente Aertecnica,
que revolucionou o setor das tomadas para aspiração
centralizada.

Bticino
Light Tech

Bticino
Living Light Air

Vimar
Arké

Vimar
Rondo

Gewiss
Chorus - Art

Legrand
Mosaic

Ave
Banquise

Bticino
Light

Bticino
Axolute

Bticino
International

Bticino
Mátix

Vimar
Plana

Vimar
Plana silver

Vimar
Eikon

Gewiss
playbus

Gewiss
Chorus - Lux

ABB
Élos

Legrand
Vela

Legrand
Cross

Ave
New Air Touch

Tomadas de Aspiração, Acessórios, Instalação e Peças de Substituição

• Design cativante
• Compatibilidade com as placas
elétricas dos mais importantes
fabricantes de interruptores
elétricos
• Abertura fácil e ergonómica
• Solidez e robustez
• Longa duração

Os motivos do sucesso das
tomadas Aertecnica

Ave
New Air Touch
Allumia

Catálogo Geral Tomadas de aspiração
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Excelência tecnológica
Do ponto de vista técnico, a Aertecnica foi a primeira a resolver
o problema da fixação perfeita da tomada à parede. Realizadas
com materiais termoplásticos de elevada qualidade, as tomadas
Air, atualmente New Air, são robustas e rígidas o suficiente para
evitar as flexões que podem causar uma perda de ar no sistema.
O vedante duplo OR assegura o contacto perfeito da tomada
com a base, mesmo nos casos em que a base da tomada não está
perfeitamente alinhada com a pintura. Todas estas características
garantem o perfeito funcionamento do sistema de aspiração.

a

Corpo da Tomada
New Air

B

Suporte adaptador
para placas elétricas

c

Placa elétrica*:
tomada completa

d

Abertura fácil para
introdução do tubo

* Não fornecida pela Aertecnica

Produtos
Cor

Corpo da tomada New
a Air + Suporte adaptador B
Branco

Branco
brilhante

Marfim

Cinzento claro

| Código tomada completa*

Cinzento
metalizado

Cinzento metalizado Cinzento escuro Cinzento escuro brilhante
Claro brilhante
| Preto brilhante

BTICINO
Màtix - Magic

NA620 + NA697

Axolute

NA624 + NA698

NA622 + NA687

International
light

NA623 + NA688
NA610 + NA670

NA620 + NA672

light Tech
Livinglight
Livinglight Air* NEW

NA621 + NA673
NA620 + NA672

NA621 + NA673

NA610 + NA670

PA251

PA252

PA250

VIMAR
Eikon

NA620 + NA693

NA610 + NA695

Eikon Next

Tomadas de Aspiração, Acessórios, Instalação e Peças de Substituição

Eikon Evo NEW

NA621 + NA694
NA620 + NA402

NA621 + NA401

Plana Silver
plana

NA610 + NA400
NA622 + NA696

NA620 + NA693

Idea-Rondo
Arké* NEW

NA625 + NA676

NA615 + NA674

PA256

PA255

GEWISS
Chorus

NA620 + NA690

NA622 + NA691

Playbus

NA610 + NA692
NA610 + NA684

LEGRAND
Vela

NA620 + NA685

Cross

NA620 + NA685

Mosaic

NA620 + NA685

NA610 + NA686

ABB
Elos

NA610 + NA689

AVE
Sistema 44

NA620 + NA683

Sistema 45
Banquise

NA627 + NA677
NA625 + NA680

NA615 + NA678

NA620 + NA682

Life 44

NA627 + NA677

Domus 100

NA620 + NA683

Allumia NEW
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NA622 + NA679

d

B
c
base de tomada NEW AIR

Corpo da tomada New Air Confort + Suporte adaptador
Branco

Marfim

Cinzento claro

Cinzento escuro

NA630 + NA670

NA640 + NA672

NA630 + NA670

NA640 + NA693

NA630 + NA695

NA640 + NA402

NA630 + NA400

Tomadas de Aspiração, Acessórios, Instalação e Peças de Substituição

NA640 + NA672

NA640 + NA693
NA645 + NA676

NA635 + NA674

NA640 + NA690

NA630 + NA692
NA630 + NA684

NA640 + NA685

NA630 + NA686

NA640 + NA685
NA640 + NA685

NA630 + NA689

NA640 + NA683

NA660 + NA683
NA645 + NA680

NA635 + NA678

NA640 + NA682
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Corpos de Tomada New Air
Corpos de tomada New Air
Versatilidade, design cativante, abertura ergonómica, robustez, materiais de grande qualidade: os corpos de tomada New Air TUBÒ são fiáveis e de
longa duração. Perfeitamente combináveis com as principais marcas de placas elétricas presentes no mercado.
A central de aspiração é ligada ao colocar a mangueira na tomada de aspiração ou, em caso de tubo eletrificado, através do interruptor no punho
das mangueiras. Compatíveis com as bases de tomada New Air cód. PA012 | PA022 | PA014.

Tomadas de Aspiração, Acessórios, Instalação e Peças de Substituição

imagem

código

descrição do produto

NA623

Corpo de tomada NEW AIR Bticino AXOLUTE, cinzento escuro brilhante

NA622

Corpo de tomada NEW AIR Bticino AXOLUTE, Gewiss CHORUS, Vimar PLANA SILVER,
Ave ALLUMIA, cinzento metalizado claro brilhante

NA624

Corpo de tomada NEW AIR Bticino AXOLUTE, branco brilhante

NA610

Corpo de tomada NEW AIR Bticino INTERNATIONAL, LIVINGLIGHT, Gewiss PLAYBUS,
CHORUS, Legrand VELA, Vimar EIKON, EIKON EVO, ABB ELÒS, cinzento escuro

NA621

Corpo de tomada NEW AIR Bticino LIGHT TECH, LIVINGLIGHT, Vimar EIKON NEXT,
EIKON EVO, cinzento metalizado

NA620

Corpo de tomada NEW AIR Bticino LIGHT, MATIX, MAGIC, LIVINGLIGHT, Ave
BANQUISE, SISTEMA 44, DOMUS 100, Vimar PLANA, EIKON, EIKON EVO, Legrand VELA,
CROSS, MOSAIC, Gewiss CHORUS, branco

NA615

Corpo de tomada NEW AIR Vimar IDEA RONDO, Ave SISTEMA 45, cinzento claro

NA625

Corpo de tomada NEW AIR Vimar IDEA RONDO, Ave SISTEMA 45, marfim

NA627

Corpo de tomada NEW AIR Ave SISTEMA 44, LIFE 44, preto brilhante

Os corpos de tomada New Air são fornecidos com parafusos para a fixação e placas de terminais para a ligação elétrica
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Corpos de tomada New Air Confort
As mesmas características dos corpos de tomada New Air, mas com um dispositivo de bloqueio da tampa de desencaixe deslizante que oferece um
elevado grau de proteção da tomada e, consequentemente, do sistema de aspiração, para uso em ambientes públicos ou não vigiados ou simplesmente em locais onde é necessário que a tomada não possa ser aberta facilmente.
A central de aspiração é ligada ao colocar a mangueira na tomada de aspiração ou, em caso de tubo eletrificado, através do interruptor no punho
das mangueiras. Compatíveis com as bases de tomada New Air cód. PA012 | PA022 | PA014
imagem

código

descrição do produto

NA630

Corpo de tomada NEW AIR CONFORT Bticino INTERNATIONAL, LIVINGLIGHT, Gewiss
PLAYBUS, CHORUS, Legrand VELA, Vimar EIKON, EIKON EVO, ABB ELOS, cinzento
escuro

NA635

Corpo de tomada NEW AIR CONFORT Vimar IDEA RONDO, Ave SISTEMA 45, cinzento
claro

NA640

Corpo de tomada NEW AIR CONFORT Bticino LIGHT, LIVINGLIGHT, Ave BANQUISE,
Vimar PLANA, EIKON, EIKON EVO, Legrand VELA, CROSS, MOSAIC, Gewiss CHORUS,
branco

NA645

Corpo de tomada NEW AIR CONFORT Vimar IDEA RONDO, Ave SISTEMA 45, marfim

Os corpos de tomada New Air Confort são fornecidos com parafusos para a fixação e placas de terminais para a ligação elétrica

Suportes adaptadores

imagem

código

descrição do produto

NA688

Suporte adaptador para placa Bticino AXOLUTE cinzento escuro brilhante

NA687

Suporte adaptador para placa Bticino AXOLUTE cinzento metalizado claro brilhante

NA698

Suporte adaptador para placa Bticino AXOLUTE branco brilhante

NA670

Suporte adaptador para placa Bticino INTERNATIONAL, LIVINGLIGHT, cinzento escuro

NA673

Suporte adaptador para placa Bticino LIGHT TECH, LIVINGLIGHT, cinzento metalizado

Catálogo Geral Tomadas de aspiração

Tomadas de Aspiração, Acessórios, Instalação e Peças de Substituição

Suportes Bticino
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imagem

código

descrição do produto

NA672

Suporte adaptador para placa Bticino LIGHT, LIVINGLIGHT, branco

NA697

Suporte adaptador para placa Bticino MATIX, MAGIC branco

código

descrição do produto

NA400

Suporte adaptador para placa Vimar EIKON EVO, cinzento escuro

NA401

Suporte adaptador para placa Vimar EIKON EVO, cinzento metalizado

NA402

Suporte adaptador para placa Vimar EIKON EVO, branco

NA695

Suporte adaptador para placa Vimar EIKON, cinzento escuro

NA694

Suporte adaptador para placa Vimar EIKON NEXT, cinzento metalizado

NA696

Suporte adaptador para placa Vimar PLANA SILVER, cinzento metalizado claro
brilhante

NA693

Suporte adaptador para placa Vimar PLANA - EIKON, branco

NA674

Suporte adaptador para placa Vimar IDEA RONDO’, cinzento claro

NA676

Suporte adaptador para placa Vimar IDEA RONDO’, marfim

Suportes Vimar

Tomadas de Aspiração, Acessórios, Instalação e Peças de Substituição

imagem
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Suportes Gewiss
imagem

código

descrição do produto

NA692

Suporte adaptador para placa Gewiss CHORUS, cinzento escuro

NA691

Suporte adaptador para placa Gewiss CHORUS, cinzento metalizado claro brilhante

NA690

Suporte adaptador para placa Gewiss CHORUS, branco

NA684

Suporte adaptador para placa Gewiss PLAYBUS, cinzento escuro

código

descrição do produto

NA679

Suporte adaptador para placa Ave ALLUMIA, cinzento metalizado claro brilhante

NA677

Suporte adaptador para placa Ave SISTEMA 44, LIFE 44, preto brilhante

NA683

Suporte adaptador para placa Ave SISTEMA 44, DOMUS 100, branco

NA678

Suporte adaptador para placa Ave SISTEMA 45, cinzento claro

NA680

Suporte adaptador para placa Ave SISTEMA 45, marfim

NA682

Suporte adaptador para placa Ave BANQUISE, branco

código

descrição do produto

NA686

Suporte adaptador para placa Legrand VELA cinzento escuro

imagem
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Suportes Ave

Suportes Legrand
imagem
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imagem

código

descrição do produto

NA685

Suporte adaptador para placa Legrand CROSS, VELA,
MOSAIC, branco

código

descrição do produto

NA689

Suporte adaptador para placa ABB ELOS cinzento escuro

Suportes ABB
imagem

Tomadas de aspiração completas para sistema de aspiração TUBÒ
Tomadas de aspiração New Air Bticino Living Light Air (com corpo de tomada e suporte para placa | Excluindo placa
elétrica)
A PRIMEIRA tomada para sistemas de aspiração centralizados, compatível com a exclusiva linha Bticino Livinglight AIR*. Uma EXCLUSIVA do sistema TUBÒ Bticino LIVINGLIGHT AIR* no topo do design e da inovação estética. Tomadas com corpo de tomada e suporte para placa, excluindo placa
elétrica, não fornecida pela Aertecnica. NOTA: Atenção, esta linha de tomadas é diferente da BTICINO Livinglight.
Compatíveis com as bases de tomada New Air cód. PA012 | PA022 | PA014.
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código

descrição do produto

PA250

Tomada NEW AIR Bticino Living Light Air, cinzento escuro

PA251

Tomada NEW AIR Bticino Living Light Air, branco

PA252

Tomada NEW AIR Bticino Living Light Air, cinzento metalizado

Placa elétrica excluída

Placa elétrica excluída

Placa elétrica excluída

As tomadas New Air Bticino Living Light Air são fornecidas com parafusos para a fixação e placas de terminais para a ligação elétrica.

Tomadas de aspiração New Air Vimar Arké (com corpo de tomada e suporte para placa | Excluindo placa elétrica)
Com toda a qualidade do Made in Italy, é a proposta Vimar de última geração. Esta série caracteriza-se por uma estética contemporânea, materiais
modernos, comandos funcionais e intuitivos e uma domótica que busca a poupança energética em toda a casa. Arké entra no quotidiano do
consumidor de forma concreta e inteligente. Tomadas com corpo de tomada e suporte para placa, excluindo placa elétrica, não fornecida pela
Aertecnica. Compatíveis com as bases de tomada New Air cód. PA012 | PA022 | PA014
imagem

código

descrição do produto

PA255

Tomada NEW AIR Vimar Arké, cinzento escuro

PA256

Tomada NEW AIR Vimar Arké, branco

Placa elétrica excluída

Placa elétrica excluída

As tomadas New Air Vimar Arké são fornecidas com parafusos para a fixação e placas de terminais para a ligação elétrica.
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Tomadas de Aspiração Sirio New Air com abertura normal
Design cativante, abertura ergonómica, robustez, materiais de grande qualidade: as tomadas de aspiração Sirio New Air são fiáveis e de longa
duração. Placa elétrica incluída. Compatíveis com as bases de tomada New Air cód. PA012 | PA022 | PA014.
imagem

código

descrição do produto

NA606

Tomada Sirio NEW AIR branca

NA608

Tomada Sirio NEW AIR marfim

Placa elétrica incluída.

Placa elétrica incluída.

Tomadas de Aspiração Sirio New Air Confort
As mesmas características das tomadas Sirio New Air, mas com um dispositivo de bloqueio da tampa de desencaixe deslizante que oferece um
elevado grau de proteção da tomada e, consequentemente, do sistema de aspiração, para uso em ambientes públicos ou não vigiados ou simplesmente em locais onde é necessário que a tomada não possa ser aberta facilmente. Compatíveis com as bases de tomada New Air cód. PA012 |
PA022 | PA014.
imagem

código

descrição do produto

NA605

Tomada SIRIO NEW AIR CONFORT, branca

NA607

Tomada SIRIO NEW AIR CONFORT, marfim

Placa elétrica incluída.

Placa elétrica incluída.

Tomadas de Aspiração, Acessórios, Instalação e Peças de Substituição

Os corpos de tomada SIRIO NEW AIR CONFORT são fornecidos com parafusos para a fixação e bornes para a ligação elétrica.
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Tomadas de Aspiração New Air Touch
Basta um toque para perceber que tudo o resto está desatualizado, esquecido, superado. New Air Touch, Ave sistema 44 é a incrível gama que adorna a tecnologia
mais evoluída com uma beleza física, palpável. Um slide vertical com estilo: New Air Touch cobre as tomadas com elegantes sistemas escamoteáveis. As tomadas
estão equipadas com corpo tomada, suporte placa e placa elétrica. Compatíveis com as bases de tomada New Air cód. PA012 | PA022 | PA014.
imagem

código

descrição do produto

PA224

Tomada NEW AIR TOUCH, Ave Sistema 44, preto absoluto
Produto Exclusivo do Sistema TUBÒ

Tomada completa escamoteável. Placa elétrica deslizante incorporada.

PA226

Tomada NEW AIR TOUCH, Ave Sistema 44, cinzento prateado
Produto Exclusivo do Sistema TUBÒ

Tomada completa escamoteável. Placa elétrica deslizante incorporada.

PA225

Tomada NEW AIR TOUCH, Ave Sistema 44, branco brilhante
Produto Exclusivo do Sistema TUBÒ

Tomada completa escamoteável. Placa elétrica deslizante incorporada.

PA227

Tomada NEW AIR TOUCH, Ave Sistema 44, verde água
Produto Exclusivo do Sistema TUBÒ

Tomada completa escamoteável. Placa elétrica deslizante incorporada.

PA228

Tomada NEW AIR TOUCH, Ave Sistema 44, vermelho Pompeia
Produto Exclusivo do Sistema TUBÒ

Tomada completa escamoteável. Placa elétrica deslizante incorporada.

As tomadas de aspiração New Air Touch são fornecidas com parafusos para a fixação e bornes para a ligação elétrica

Tomadas New Air Allumia Touch (placa elétrica deslizante e corpo de tomada New Air com suporte para placa integrado)

Tomadas de Aspiração, Acessórios, Instalação e Peças de Substituição

A Aertecnica, rápida a responder às últimas novidades do mercado, completa a sua gama de tomadas Ave para o sistema de aspiração TUBÒ com
os produtos da linha Allumia Touch. A solução escolhida é de grande impacto estético: as tomadas com placa deslizante vertical asseguram a perfeita integração e homogeneidade do sistema TUBÒ com o resto das placas da série Allumia e estão disponíveis nas cores Alumínio natural claro e
Alumínio escuro. A evolução da tecnologia, unida a um design único. Compatíveis com as bases de tomada New Air cód. PA012 | PA022 | PA014.
imagem

código

descrição do produto

PA232

Tomada NEW AIR ALLUMIA TOUCH, Ave Sistema 44, cinzento prateado com placa em
alumínio natural claro.

Produto exclusivo do Sistema TUBÒ

Tomada completa escamoteável. Placa elétrica deslizante incorporada.

PA233

Tomada NEW AIR ALLUMIA TOUCH, Ave Sistema 44, cinzento prateado com placa em
alumínio natural escuro.

Produto exclusivo do Sistema TUBÒ

Tomada completa escamoteável. Placa elétrica deslizante incorporada.

As tomadas de aspiração New Air Allumia Touch são fornecidas com parafusos para a fixação e bornes para a ligação elétrica

Tomadas Logik New Air
imagem

código

descrição do produto

PA700

Tomada LOGIK NEW AIR, branca

As tomadas de aspiração Logik New Air são fornecidas com parafusos para a fixação e bornes para a ligação elétrica
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Tomadas de Aspiração ECLETTIS | TUBÒ
Tomadas Eclettis TUBÒ
A tomada Eclettis TUBÒ representa a solução ideal para os ambientes com especial valor arquitetónico. Acabamento em aço inoxidável satinado
ou branco, conjuga projetualidade estética com alta tecnologia. A central de aspiração é ligada ao colocar a mangueira na tomada de aspiração
ou, em caso de tubo eletrificado, através do interruptor no punho das mangueiras. Compatíveis com a base de tomada Eclettis cód. PA080
imagem

código

PA800

PA810

descrição do produto

Tomada ECLETTIS - TUBÒ INOX

Tomada completa de encastre.
Compatível com o kit de bases de tomada cód. PA080.

Tomada ECLETTIS - TUBÒ BRANCA

Tomada completa de encastre.
Compatível com o kit de bases de tomada cód. PA080.

As tomadas de aspiração Eclettis - TUBÒ são fornecidas com parafusos de fixação e placas de terminais para a ligação elétrica

Tomadas de Aspiração TECH
Tomadas Tech Active
A central de aspiração é ligada ao colocar a mangueira na tomada de aspiração ou, em caso de tubo eletrificado, através do interruptor no punho
das mangueiras. Compatíveis com as bases de tomada Tech cód. PA010 | PA020 | PA025 | PA030
código

PA110

PA111

PA115
PA116

descrição do produto

Tomada TECH ACTIVE Ø 32, branca

A central de aspiração liga-se com um micro-interruptor integrado, ao abrir a tampa.
Compatíveis com a base de tomada cód. PA010.

Tomadas de Aspiração, Acessórios, Instalação e Peças de Substituição

imagem

Tomada TECH ACTIVE Ø 40, branca

A central de aspiração liga-se com um micro-interruptor integrado, ao abrir a tampa.
Compatíveis com a base de tomada cód. PA010.

Tomada TECH ACTIVE Ø 32, marfim

A central de aspiração liga-se com um micro-interruptor integrado, ao abrir a tampa.

Tomada TECH ACTIVE Ø 40, marfim

A central de aspiração liga-se com um micro-interruptor integrado, ao abrir a tampa.

As tomadas de aspiração Tech Active são fornecidas com parafusos para a fixação e bornes para a ligação elétrica
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Tomadas de Aspiração Square
Tomadas Square
Robusta, dimensões reduzidas. 8x8 cm. A central de aspiração é ligada ao colocar a mangueira na tomada de aspiração ou, em caso de tubo
eletrificado, através do interruptor no punho das mangueiras. Compatíveis com as bases de tomada Square cód. PA060 | PA061 | PA062
imagem

código

PA600

PA601

PA602

PA603

PA604

PA605

Tomadas de Aspiração, Acessórios, Instalação e Peças de Substituição

PA606

PA607

PA608

descrição do produto

Tomada SQUARE, branca

Compatível com as bases de tomada cód. PA060 | PA062.

Tomada SQUARE, marfim

Compatível com as bases de tomada cód. PA060 | PA062.

Tomada SQUARE, preto

Compatível com as bases de tomada cód. PA060 | PA062.

Tomada SQUARE, castanho

Compatível com as bases de tomada cód. PA060 | PA062.

Tomada SQUARE, cinzento metalizado claro brilhante

Compatível com as bases de tomada cód. PA060 | PA062.

Tomada SQUARE, cinzento escuro brilhante

Compatível com as bases de tomada cód. PA060 | PA062.

Tomada SQUARE, bicolor corpo preto e tampa branca

Compatível com as bases de tomada cód. PA060 | PA062.

Tomada SQUARE, bicolor corpo cinzento metalizado claro brilhante e tampa branca

Compatível com as bases de tomada cód. PA060 | PA062.

Tomada SQUARE, bicolor corpo cinzento escuro brilhante e tampa branca

Compatível com as bases de tomada cód. PA060 | PA062.

As tomadas de aspiração Square são fornecidas com parafusos para a fixação e bornes para a ligação elétrica
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Tomadas de Aspiração Floor
Tomadas Floor
A tomada FLOOR é aconselhada para sistemas de aspiração industriais. Especialmente recomendada para grandes superfícies, sem paredes
divisórias.
Estas tomadas são aconselhadas em pavimentos onde se efetuam lavagens frequentes ou com presença de óleos ou outros líquidos, devido às
infiltrações de água na superfície interna dos tubos. Compatíveis com as bases de tomada Floor cód. PA040 | PA045
imagem

código

descrição do produto

PA516

Tomada FLOOR Ø 32 de alumínio acetinado para pavimento sem micro-interruptor
Chave (cód.PA551) para tomada não incluída

PA536

Tomada FLOOR Ø 40 de alumínio acetinado para pavimento sem micro-interruptor
• Tomada para uso industrial
Chave (cód.PA551) para tomada não incluída

PA510

Tomada FLOOR Ø 32 de alumínio acetinado para pavimento com micro-interruptor

PA530

Tomada FLOOR Ø 40 de alumínio acetinado para pavimento com micro-interruptor

Chave (cód.PA551) para tomada não incluída

• Tomada para uso industrial
Chave (cód.PA551) para tomada não incluída

Tomadas de Aspiração Vac Pan para móveis - Rodapé
Tomadas Vac Pan para móveis - rodapé

imagem

código

descrição do produto

PA400

Tomada VAC PAN ACTIVE para móveis, branca, com kit de montagem

PA405

Tomada VAC PAN ACTIVE para móveis, preta, com kit de montagem

PA407

Tomada VAC PAN ACTIVE para móveis, cinzento metalizado, com kit de montagem

PA410

Tomada VAC PAN ACTIVE para móveis, branca

Tomadas de Aspiração, Acessórios, Instalação e Peças de Substituição

Design moderno, adequado a qualquer tipo de cozinha mas útil também em laboratórios, cabeleireiros e
lojas em geral. A central de aspiração liga e desliga através da alavanca acionada com o pé. O pó varrido
para junto da tomada é aspirado rapidamente.

Kit de montagem com abraçadeiras para mangueira e conexão que facilita a instalação.
A ligação e desligamento da central ocorre através da deslocação da alavanca frontal na tomada.

Kit de montagem com abraçadeiras para mangueira e conexão que facilita a instalação.
A ligação e desligamento da central ocorre através da deslocação da alavanca frontal na tomada.

Kit de montagem com abraçadeiras para mangueira e conexão que facilita a instalação.
A ligação e desligamento da central ocorre através da deslocação da alavanca frontal na tomada.

A ligação e desligamento da central ocorre através da deslocação da alavanca frontal na tomada.
Compatível com a base para tomada em aço para parede cód. PA033
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imagem

código

descrição do produto

PA415

Tomada VAC PAN ACTIVE para móveis, preta

PA417

Tomada VAC PAN ACTIVE para móveis, cinzento metalizado

PA038

Cobertura em aço inoxidável satinado para tomadas VAC PAN

PA036

Moldura para acabamento de tomada Vac Pan para rodapé branca para base de
tomada em aço para parede cód. PA033

PA037

Moldura para acabamento de tomada Vac Pan para rodapé preta para base de
tomada em aço para parede cód. PA033

PA039

Conexão curva para tomada VAC PAN

PA033

Kit base para tomada em aço para parede tomada Vac Pan.

A ligação e desligamento da central ocorre através da deslocação da alavanca frontal na tomada.
Compatível com a base para tomada em aço para parede cód. PA033

A ligação e desligamento da central ocorre através da deslocação da alavanca frontal na tomada.
Compatível com a base para tomada em aço para parede cód. PA033

(para cód. PA400, PA405, PA407, PA410, PA415, PA417)

Compatível com molduras de acabamento código PA036 e PA037.
Dimensões 36x10x20H cm

Tomadas de Aspiração OPEN
Tomadas Open
Tomadas de aspiração de exterior, resistentes, fáceis de instalar.

Tomadas de Aspiração, Acessórios, Instalação e Peças de Substituição
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PA455

PA450

PA460
PA470

PA465
PA475
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descrição do produto

Tomada OPEN Ø 32, branca

Deve estar ligada às uniões fêmeas em PVC Ø50

Tomada OPEN Ø 32 com micro-interruptor, IP44, branca

Deve estar ligada a tubo em PVC Ø50

Tomada OPEN Ø 32 de Moplen com micro-interruptor, IP65
Tomada OPEN Ø 40 de Moplen com micro-interruptor, IP65

• Tomada para uso industrial

Tomada OPEN Ø 32 de Moplen sem micro-interruptor
Tomada OPEN Ø 40 de Moplen sem micro-interruptor

• Tomada para uso industrial

Acessórios complementares para tomadas
imagem

código

descrição do produto

PA490

Casquilho radior Ø 60/63 com abraçadeiras de metal para instalação de tomadas
OPEN cód. PA460 - PA465 - PA470 - PA475

PA034

Moldura para acabamento de reboco para bases de tomadas NEW AIR

PA309

Extensão modular de 0,5 - 4 cm para tomadas AIR - NEW AIR - LOGIK NEW AIR SQUARE

PA311

Extensão modular de 1,5 - 5 cm para tomadas TECH

PA312

Extensão modular de 3 cm para tomadas FLOOR

PA313

Extensão modular de 2 cm para tomada FLOOR

Dimensões: 10x7x5,5 cm (LxAxP)

* As extensões são necessárias quando a base da tomada não está aplicada corretamente em relação à superfície de referência e não é garantida a vedação hermética
da instalação.

PA551

Chave de inox para tomadas de aspiração AIR, NEW AIR com abertura protegida,
FLOOR

PA570

Tampão para base para tomada AIR, NEW AIR, caixa cód. PE309 e cód. PE310.

PA325

Tampão para base para tomada TECH

PA580

Proteção estanque para corpo de tomada NEW AIR

NA699

Micro-interruptor para tomadas NEW AIR com parafusos de fixação

Utilizar com el suporte para placa Ave SISTEMA 45, disponível nas cores cinzento claro cód. NA678 e
marfim cód. NA680, o com el suporte para placa Ave BANQUISE, de cor branco cód. NA682.

Tomadas de Aspiração, Acessórios, Instalação e Peças de Substituição

Serve para ativar a centra ao abrir a tampa nas tomadas Sirio New Air, New Air, Logik New Air e
corpos de tomada New Air. Com este acessório, não é necessário comprar tubos eletrificados com
interruptor.
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Kits de acessórios de limpeza Ø 32
imagem

código

AP254

descrição do produto

KIT LUXURY Ø32 com mangueira Quick Flow 7 m com variador de velocidade.

composto por:
• TUBÒ Bag
• Conjunto de escovas: articulada para o pó, cantos, radiadores, vestuário, colchões-tapetes com
feltro, escova universal com cerdas para pavimento de 30 cm com rodas, escova para pavimento de
madeira de 30 com cerdas em crina natural e rodas de feltro
• Extensão telescópica cromada Advanced
• Mangueira completa eletrificada Quick Flow Ø32 de 7 m com interruptor para arranque da central
de aspiração e variador de velocidade.
Dimensões Tubo Bag aberto: 67x51x20 cm (LXPXA) | Peso: 7,5 kg com acessórios.

AP253

KIT DELUXE Ø32

composto por:
• TUBÒ Bag
• Conjunto de escovas: articulada para o pó, cantos, radiadores, vestuário, colchões-tapetes com
feltro, escova universal com cerdas para pavimento de 30 cm com rodas, escova para pavimento de
madeira de 30 com cerdas em crina natural e rodas de feltro
• Extensão telescópica cromada Advanced
Dimensões Tubo Bag aberto: 67x51x20 cm (LXPXA) | Peso: 4,6 kg com acessórios.

AP244

KIT STANDARD Ø 32

composto por:
• TUBÒ Easy Sack
• Gancho para a mangueira e para TUBÒ Easy Sack
• Conjunto de escovas: articulada para o pó, cantos, radiadores, vestuário, colchões-tapetes com
feltro, escova universal com cerdas para pavimento de 30 cm com rodas
• Extensão telescópica cromada Advanced
Dimensões Tubò Easy Sack aberto: 35x22x16 cm (LXPXA) | Peso: 2,2 kg com acessórios.
Dimensões do gancho para mangueira: 20x15,5x14 cm

Tomadas de Aspiração, Acessórios, Instalação e Peças de Substituição
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AP245
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KIT BASE Ø 32

composto por:
• TUBÒ Easy Sack,
• Gancho para a mangueira e para TUBÒ Easy Sack
• Conjunto de escovas para: limpar o pó, cantos, colchões-tapetes, escova pavimento-tapete com
rodas e cerdas
• Extensão telescópica cromada Advanced
• Dimensões Tubò Easy Sack aberto: 35x22x16 cm (LXPXA) | Peso: 2,0 kg com acessórios.
• Dimensões do gancho para mangueira: 20x15,5x14 cm

KIT STANDARD PLUS Ø 32

composto por:
• Gancho para pendurar o tubo de plástico
• Conjunto de escovas para: limpar o pó, cantos, roupas, colchões-tapetes escova universal com cerdas
de 30 cm para pavimentos, com rodas
• Extensão telescópica cromada Advanced
Produto atualizado

KIT PROFESSIONAL Ø 32

composto por:
• Tubò Bag
• Conjunto de escovas: articulada para o pó, cantos, radiadores, vestuário, colchões-tapetes com
feltro, escova universal com cerdas para pavimento de 30 cm com rodas, escova de uso duplo
pavimento-tapete com rodas
• Extensão telescópica cromada Advanced
Produto atualizado

imagem

código

AP246

AP247

AP248

descrição do produto

KIT PROFESSIONAL LIGHT Ø 32

composto por:
• Gancho para pendurar o tubo de plástico
• Conjunto de escovas: para limpar o pó, cantos, vestuário, colchões-tapetes, escova universal com
cerdas para pavimento de 30 cm com rodas, escova pavimento-tapete com rodas
• Extensão telescópica cromada Advanced
Produto atualizado

KIT ELITE Ø 32

composto por:
• Gancho de plástico para mangueira e suporte para extensão
• Conjunto de escovas para: limpar o pó, cantos, colchões-tapetes, escova pavimento-tapete com
rodas
• Extensão telescópica cromada Advanced
Produto atualizado

KIT PORTO Ø 32

composto por:
• Gancho de plástico para a mangueira
• Conjunto de escovas para: limpar o pó, cantos, colchões-tapetes, escova pavimento-tapete com
rodas
• Extensão telescópica cromada Advanced
Produto atualizado

Mangueiras e peças sobresselentes para mangueiras Ø 32

imagem

código

descrição do produto

AP220

Mangueira Ø 32 de 7 m com regulador de pressão

AP225

Mangueira Ø 32 de 9 m com regulador de pressão

código

descrição do produto

AP233

Mangueira Ø 32 QUICK FLOW de 7 m com interruptor para arranque da central de
aspiração e regulador de pressão

Tomadas de Aspiração, Acessórios, Instalação e Peças de Substituição

Standard

Pode ser utilizada com todos os tipos de tomadas de aspiração.
Nova conexão ergonómica.

Pode ser utilizada com todos os tipos de tomadas de aspiração.
Nova conexão ergonómica.

Eletrificada QUICK FLOW
imagem

Pode ser utilizada com tomadas: NEW AIR - LOGIK NEW AIR - SQUARE - PRESA PA455 - ECLETTIS NEW AIR TOUCH

AP238

Mangueira Ø 32 QUICK FLOW de 9 m com interruptor para arranque da central de
aspiração e regulador de pressão

Pode ser utilizada com tomadas: NEW AIR - LOGIK NEW AIR - SQUARE - PRESA PA455 - ECLETTIS NEW AIR TOUCH
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Eletrificada QUICK FLOW com variador de velocidade
imagem

código

descrição do produto

AP234

Mangueira eletrificada QUICK FLOW Ø32 de 7 m com interruptor para arranque da
central de aspiração e variador de velocidade.

Só para centrais PERFETTO INOX TXA - PERFETTO TPA - PERFETTO TP - CLASSIC TC - QB - STUDIO
TS - BRAVO - PERFETTO - PERFETTO INOX - C500. Pode ser utilizada com tomadas: NEW AIR - LOGIK
NEW AIR - SQUARE - PRESA PA455 - ECLETTIS - NEW AIR TOUCH

AP239

Mangueira eletrificada QUICK FLOW Ø32 de 9 m com interruptor para arranque da
central de aspiração e variador de velocidade.

Só para centrais PERFETTO INOX TXA - PERFETTO TPA - PERFETTO TP - CLASSIC TC - QB - STUDIO
TS - BRAVO - PERFETTO - PERFETTO INOX - C500. Pode ser utilizada com tomadas: NEW AIR - LOGIK
NEW AIR - SQUARE - PRESA PA455 - ECLETTIS - NEW AIR TOUCH

Wireless
imagem

código

descrição do produto

CM188

Mangueira Ø32 para sistema sem fio de 9m com controlo remoto para arranque/
paragem da central de aspiração
Só para centrais PERFETTO INOX TXA - PERFETTO TPA - PERFETTO TP - CLASSIC TC - PERFETTO
INOX - PERFETTO - CLASSIC - STUDIO - STUDIO TS - SILVER. Utilizar para as situações em que
a predisposição elétrica não está presente, a utilizar como mangueira adicional associada ao cód.
CM186 ou CM187

CM187

Kit sem fios para arranque/paragem da central de aspiração com mangueira com
controlo remoto até 9 m.
Só para centrais PERFETTO INOX TXA - PERFETTO TPA - PERFETTO TP - CLASSIC TC.
Utilizar para as situações em que a predisposição elétrica não está presente,

CM186

Kit sem fios para arranque/paragem da central de aspiração com mangueira com
controlo remoto até 9 m.
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Só para centrais PERFETTO INOX - PERFETTO - CLASSIC - STUDIO - SILVER
Utilizar para as situações em que a predisposição elétrica não está presente,

Acessórios para mangueiras
imagem
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código

descrição do produto

AP305

Mangueira Ø 32 de 7 m

AP307

Mangueira Ø 32 de 9 m

AP306

Mangueira Ø32 embalagem de 21 m (por metro)

AP313

Conexão ativadora rotativa mangueira-tomada Ø 32
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Material condutor.

imagem

código

descrição do produto

AP310

Conexão extensão Ø32

AP315

Conexão curva de plástico com regulador de pressão, Ø 32.

Serve para unir duas mangueiras. A adquirir sempre associada ao cód. AP313

Conexão ergonómica

Escovas e acessórios para limpeza Ø 32
código

descrição do produto

AP331

Escova para vestuário Ø32

AP334

Escova para limpar o pó Ø32, articulada

AP335

Escova para limpar o pó Ø32

AP337

Escova para radiadores Ø32

AP340

Escova para colchões e tapetes com feltro Ø32

AP341

Escova para colchões e tapetes Ø32

As cerdas suaves desta escova para vestuário tornam-na ideal
para limpar a fundo sem levantar fios. São mais suaves, mais
eficazes e duradouras em relação às cerdas sintéticas.

As cerdas suaves desta escova articulada são perfeitas para
limpar as superfícies ou objetos de cada muito delicados (por
exemplo, candeeiros) sem riscar, ideal para aspirar a sujidade
de pequenas superfícies como parapeitos e tapetes. A escova
articulada permite limpar mais facilmente, graças à sua rotação.

Tomadas de Aspiração, Acessórios, Instalação e Peças de Substituição

imagem

A utilizar exclusivamente com escova para cantos cód. AP342

Escova específica para a limpeza profunda dos colchões, tapetes,
sofás e enchimentos em geral.
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imagem

código

descrição do produto

AP342

Escova para cantos Ø 32

AP345

Escova universal para pavimento, com rodas e cerdas,
30 cm, Ø 32

Escova específica para a limpeza de fissuras, fugas e espaços
estreitos, bem como para a limpeza de automóveis.

Para trocar as cerdas, encomendar cód. AP810

AP348

Escova universal para pavimento, com rodas e cerdas,
37 cm, Ø 32
Para trocar as cerdas, encomendar cód. AP815

* Escova ideal para a limpeza de azulejos, pavimentos em PVC, tijoleira, linóleo.
Graças às cerdas robustas, o pó é escovado de todas as fugas e fissuras do
pavimento.

AP346

Escova para pavimento, com rodas e cerdas, 30 cm,
Ø 32

AP328

Escova de uso duplo pavimento-tapete com rodas, 27
cm, Ø32
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Escova Premium com rodas, adequada para o uso em
pavimentos (com as cerdas extraídas) e em tapetes (com as
cerdas recolhidas).

AP329

Escova para pavimento-tapete com rodas, 26,5 cm,
Ø 32

AP333

Escova articulada Ø 32 “Flexible Curves” 30 cm, de
uso duplo aspira e dá lustro, para grés e madeira

Escova com cerdas naturais para todas as superfícies, mas
particularmente indicada para a limpeza de madeira e grés. A
sua particularidade é dada pelo pano em microfibra integrado,
que limpa e dá lustro ao pavimento num só gesto. A articulação
a 180º permite a limpeza mesmo em espaços estreitos (por
exemplo, entre os móveis).
Para substituir o pano em microfibra encomende o cód. AP336

AP338

Escova Ø 32 para pavimento de madeira 30 cm, com
cerdas em crina natural e rodas de feltro
Escova dotada de cerdas suaves de crina natural e rodas em
feltro, especialmente indicada para a limpeza delicada de
madeira e pavimentos lisos de materiais nobres.

AP350

88

Catálogo Geral Acessórios para limpeza

Escova turbo bate tapetes, Ø32

Escova perfeita para a limpeza de tapetes e carpetes. As cerdas
rotativas e a fita são acionadas pelo ar aspirado, criando um
efeito turbo que limpa em profundidade. As cerdas, com uma
forma especial em rolo, conseguem elevar o pó enfiado nas
fibras dos tapetes, tecidos ou carpete, que não só são limpas,
mas ficam como novas.

código

descrição do produto

AP344

Escova para pavimentos de madeira com feltro sem
rodas, 25 cm, Ø 32
Para trocar as cerdas, encomendar cód. AP809

AP347

Escova para dar lustro e aspirar para pavimento de
madeira Ø32
Para substituir o pano em microfibra encomendar
cód. AP339

AP363

Escova para animais com cerdas, KA, Ø 32

AP366

Escova com cerdas rígidas longas para animais, ST,
Ø32

Usar com conexão cód. AP370.
Para animais de pelo comprido.

Usar com conexão cód. AP370.
Para animais de pelo curto.

AP369

Escova com cerdas rígidas curtas para animais, KAM,
Ø32
Usar com conexão cód. AP370.
Para animais de pelo curto.

AP349

Escova para líquidos com espátulas de borracha, sem
rodas, 30 cm, Ø 32
Para utilizar esta escova é necessário o aspirador de líquidos
cód. AP372 - AP373

AP351

Escova turbo bate tapete com rodas, 28 cm, Ø32

AP352

Escova turbo bate tapete com rodas TURBOCAT, Ø32

AP357

Escova para cortinas verticais, Ø32

Tomadas de Aspiração, Acessórios, Instalação e Peças de Substituição
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Adequada para o setor terciário e grandes superfícies.
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imagem

código

descrição do produto

AP358

Escova para venezianas, Ø32

AP372

Separador de líquidos em aço inox de 20 litros,
completo com acessórios, Ø32

Aconselha-se a compra de uma mangueira delicada: Cód.
AP220 ou AP225.
Contém tubagem de conexão na tomada de aspiração, extensão
de par de tubos de plástico e escova para líquidos.
Dimensões: 41x41x56 cm (LXPXA) | Peso: 8,5 kg
Pensado para aspirar o pó, graças ao aspirador de líquidos TUBÒ,
transforma-se num instrumento de limpeza completo. Fabricado
em aço inoxidável, o aspirador de líquidos é adequado para
locais públicos, serviços higiénicos, áreas exteriores em geral.
Pode ser usado para aspirar líquidos de qualquer tipo ou para
assegurar uma limpeza ideal depois de lavar os pavimentos.
Graças às quatro rodas rotativas, desloca-se facilmente em
qualquer direção. A embalagem contém também tubagem de
conexão na tomada de aspiração, extensão de par de tubos de
plástico e escova para líquidos. Pode ser usado apenas com as
mangueiras cód. AP220 - AP225 (aconselha-se a compra de
uma mangueira delicada).

AP373

Separador de líquidos de plástico de 16 litros, com
acessórios, Ø32

Aconselha-se a compra de uma mangueira delicada: Cód.
AP220 ou AP225.
Contém tubagem de conexão na tomada de aspiração, extensão
de par de tubos de plástico e escova para líquidos.
Dimensões: 41x41x56 cm (LXPXA) | Peso: 5,8 kg

Tomadas de Aspiração, Acessórios, Instalação e Peças de Substituição

Pensado para aspirar o pó, graças ao aspirador de líquidos
TUBÒ, transforma-se num instrumento de limpeza completo. O
aspirador de líquidos é adequado para locais públicos, serviços
higiénicos, áreas exteriores em geral. Pode ser usado para aspirar
líquidos de qualquer tipo ou para assegurar uma limpeza ideal
depois de lavar os pavimentos. Graças às quatro rodas rotativas,
desloca-se facilmente em qualquer direção. A embalagem
contém também tubagem de conexão na tomada de aspiração,
extensão de par de tubos de plástico e escova para líquidos.
Pode ser usado apenas com as mangueiras cód. AP220 - AP225
(aconselha-se a compra de uma mangueira delicada).

AP380
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Carrinho porta-acessórios

Dimensões: 87x40x47 cm (LXPXA)
Peso: 9 kg

TUBÒ Bag e TUBÒ Easy Sack
TUBÒ Bag
imagem

código/produto
51 cm

20
c

m

67 cm

TUBÒ Bag: Cód. AP327
TUBÒ Bag é uma bolsa multifunções:
dividido internamente em dois
compartimentos, permite manter
arrumadas, de um lado, as escovas
e a extensão e, do outro, a
mangueira. A bolsa, prática e robusta,
é fabricada em nylon resistente, com faixas
elásticas no interior, com apliques em velcro e
rede e, por fim, com fecho de correr para manter cada
coisa no seu lugar, pronta para o uso e perfeitamente
limpa.
Dimensões: 67x51x20 cm (LXPXA) | Peso: 2 kg
Acessórios utilizados na fotografia não incluídos.

Algumas vantagens do TUBÒ Bag
• Permite manter arrumadas a extensão,
a mangueira e as escovas
• Facilmente transportável
• Possibilidade de fixação na parede
• Poupança de espaço
• Máxima higiene

TUBÒ Easy Sack
código/produto

Tomadas de Aspiração, Acessórios, Instalação e Peças de Substituição

imagem
60 cm

TUBÒ Easy Sack: Cód. AP330
TUBÒ Easy Sack é um prático saco para a extensão e para as escovas, fabricado em
nylon resistente de 840 denier. Dotado de fecho de correr reforçado e pegas laterais, que
permitem pendurá-lo.
Para ser o pendurar utilize o gancho de metal cód. AP332
Dimensões: 35x22x16 cm (LXPXA) | Peso: 0,35 kg

25

cm

110 cm

Acessórios utilizados na fotografia não incluídos.
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Outros acessórios e peças sobresselentes para escovas e mangueiras Ø32
Kit acessórios para limpeza VROOM

veja o vídeo e descubra
como funciona VROOM

Cód. AP286

Kit acessórios para limpeza VROOM

Tomadas de Aspiração, Acessórios, Instalação e Peças de Substituição

Vroom, cómodo e moderno acessório de limpeza, perfeitamente integrado no sistema Tubò.
Vroom é prático, silencioso, invisível, ideal para a limpeza rápida de pequenos espaços e para
as zonas de grande passagem em casa, como cozinhas, casas de banho e lavandarias. A sua
acessibilidade imediata torna-o uma grande ajuda para a limpeza diária. Vroom liga e desliga
automaticamente a central de aspiração do sistema de aspiração centralizado Tubò para tornar a
limpeza ainda mais fácil - basta retirar a mangueira enrolada dentro de Vroom e está pronto para
limpar. Aconselhado para instalação dentro de armários e móveis, estará escondido mas, quando
é necessário, está pronto para ser utilizado. Perfeito para o uso quotidiano, a qualquer momento
do dia.
"VROOM" é composto por uma mangueira com 5 ml, enrolável, alojada num recipiente específico ligado ao sistema
de aspiração, com uma extensão, uma escova para limpar o pó e um kit de montagem.

Outros acessórios e peças sobresselentes para escovas e mangueiras Ø32
imagem

código/produto

AP332

Gancho de metal para mangueira e para TUBÒ Easy Sack

AP385

Conjunto completo de revestimento para a proteção da mangueira Ø 32 de 7 m

AP388

Conjunto completo de revestimento para a proteção da mangueira Ø 32 de 9 m

Dimensões: 20x15,5x14 cm (LXPXA)

Este revestimento evita pequenos ricos ou marcas que podem ser causados pela mangueira durante a
limpeza. A manga de revestimento Tubò protege os móveis, corrimões, paredes, rodapés e pavimentos
da casa. Realizada num material suave, resistente e lavável, contém uma pequena percentagem de lycra
que lhe confere elasticidade suficiente para se adaptar perfeitamente à mangueira. Para melhorar a
introdução, a manga dispõe de um acessório "facilita-instalação".
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imagem

código/produto

AP318

Extensão telescópica cromada Advanced Ø32

AP320

Extensão telescópica de plástico Ø32

Comprimento abertura máxima: 99 cm

Comprimento abertura máxima: 99 cm

Peças sobresselentes para escovas Ø 32
código/produto

AP336

Pano em microfibra para escova articulada "Flexible Curves" cód. AP333

AP339

Franja em microfibra para escova para dar lustro e aspirar cód. AP347

AP809

Feltro para escova de pavimento em madeira sem rodas cód. AP344

AP810

Cerdas para escova universal pavimento 30 cm com rodas e cerdas cód. AP345

AP815

Cerdas para escova universal pavimento 37 cm com rodas e cerdas cód. AP348

AP370

Conexão para aplicar as escovas para animais diretamente na mangueira Ø 32

código

descrição do produto

AP412

Mangueira Ø 40 de 10 m

AP406

Mangueira Ø 40 embalagem de 20 m (por metro)

código

descrição do produto

AP413

Mangueira antiestática Ø 40 de 10m com cabo de ligação à terra

Aplicável apenas aos códigos AP220, AP225, AP305, AP306 e AP307.

Tomadas de Aspiração, Acessórios, Instalação e Peças de Substituição
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Mangueiras Ø 40
A utilizar para uso industrial

Standard Ø 40
imagem

Para compor uma mangueira completa Ø40 utilizar: 1 mangueira Ø40 (cód. AP412 ou AP406); 2
conexões tubo de plástico Ø40 (cód. AP407) e 1 conexão curva cromada Ø40 (cód. AP411).
Para compor uma mangueira completa Ø40 utilizar: 1 mangueira Ø40 (cód. AP412 ou AP406); 2
conexões tubo de plástico Ø40 (cód. AP407) e 1 conexão curva cromada Ø40 (cód. AP411).

Antiestática Ø 40
imagem

Para compor uma mangueira antiestática completa Ø40 utilizar: 1 mangueira antiestática Ø40 (cód.
AP413) + 2 conexões tubo de plástico Ø40 (cód. AP409) + 1 conexão curva cromada Ø40 (cód. AP411).
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Escovas, acessórios e peças sobresselentes para mangueiras Ø 40
A utilizar para uso industrial

Peças sobresselentes mangueiras Ø 40
imagem

código

descrição do produto

AP407

Conexão mangueira tomada de plástico Ø 40

AP411

Conexão curva cromada Ø 40

AP410

Conexão extensão de plástico Ø 40

AP409

Conexão mangueira tomada de alumínio Ø 40

código

descrição do produto

AP470

Adaptador acessórios de Ø 40 a Ø 32

AP417

Extensão par tubos cromados Ø 40

AP324

Gancho para mangueira de metal

AP434

Escova para limpar o pó, para conexão tubo tomada Ø 40

AP435

Escova para limpar o pó, para conexão curva cromada Ø 40

AP442

Escova plana para cantos, para conexão tubo tomada Ø 40

AP443

Escova plana para cantos, para conexão curva cromada Ø 40

AP444

Escova para cantos em borracha, para conexão curva cromada Ø 40

Para compor uma mangueira completa Ø40 utilizar: 1 mangueira Ø40 (cód. AP412 ou AP406) + 2
conexões tubo de plástico Ø40 (cód. AP407) + 1 conexão curva cromada Ø40 (cód. AP411).

Para compor uma mangueira completa Ø40 utilizar: 1 mangueira Ø40 (cód. AP412 ou AP406) + 2
conexões tubo de plástico Ø40 (cód. AP407) + 1 conexão curva cromada Ø40 (cód. AP411).

A utilizar para unir 2 mangueiras Ø 40. A adquirir sempre associada à conexão de mangueira para
tomada em plástico cód. AP407

utilizar somente combinada com a mangueira antiestática Ø 40 com cabo de terra cód. AP413)

Acessórios Ø 40

Tomadas de Aspiração, Acessórios, Instalação e Peças de Substituição

imagem

Serve para adaptar os acessórios Ø 40 à extensão e conexão curva Ø32 (com exceção dos cód. AP442,
AP434, AP444)

Escovas Ø 40
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AP480

Escova para tubos e traves RB100, Ø 40

AP481

Escova para tubos e traves RB200, Ø 40

AP449

Escova para pavimento, com rodas e cerdas, 37 cm, Ø 40

AP450

Escova para pavimento, com rodas e espátulas para água, 37 cm, Ø 40

AP458

Escova para pavimento industrial, com rodas e cerdas, 45 cm, Ø 40

AP472

Separador de líquidos em aço inox de 50 litros, com acessórios, Ø40

É necessário utilizar esta escova em conjunto com o separador de líquidos cód. AP472

Aconselha-se a compra de uma mangueira delicada.
Contém tubagem de conexão na tomada de aspiração, extensão de par de tubos de plástico
e escova para líquidos.
Dimensões: 51x51x99 cm (LXPXA) | Peso 12,7 kg

Conjuntos de pré-instalação
Conjuntos de pré-instalação Ø 50
código

descrição do produto

TR024

Conjunto de pré-instalação para 3 pontos tomada NEW AIR Ø50

TR025

Conjunto de pré-instalação para 5 pontos tomada NEW AIR Ø50

composto por:
• Tubo PVC Ø 50 barras com 2 m AZUL 20 m
• Base de tomada New Air Ø 50 com 3 conexões curvas
• 6 curvas PVC a 45° FF Ø 50 AZUL - 6 curvas PVC a 45° MF Ø 50 AZUL - 4 curvas PVC a 90° FF Ø
50 AZUL - 3 derivações PVC a 90° FF Ø 50 AZUL - 8 casquilhos com batente PVC Ø 50 AZUL – 1
aumento concêntrico PVC Ø 50F/82F
• 1 grelha de saída de ar PVC Ø 82
• Massa para calafetar auto-solda para PVC (bisnaga 125 g com doseador)
• Conduíte N07VK 2x1 revestimento Ø 16 iMQ com 25 m
• 15 abraçadeiras de cabeamento PCV AZUL 30 cm
• Manual residencial para instalação produtos
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imagem

composto por:
• Tubo PVC Ø 50 barras com 2 m AZUL 34 m
• Base de tomada New Air Ø 50 com 5 conexões curvas
• 8 curvas PVC a 45° FF Ø 50 AZUL - 8 curvas PVC a 45° MF Ø 50 AZUL - 7 curvas PVC a 90° FF Ø
50 AZUL - 5 derivações PVC a 90° FF Ø 50 AZUL - 10 casquilhos com batente PVC Ø 50 AZUL – 1
aumento concêntrico PVC Ø 50F/82F
• 1 grelha de saída de ar PVC Ø 82
• Massa para calafetar auto-solda para PVC (boião 250 g com pincel)
• Conduíte N07VK 2x1 revestimento Ø 16 iMQ com 50 m
• 30 abraçadeiras de cabeamento PCV AZUL 30 cm
• Manual residencial para instalação produtos
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Bases de tomada
Bases de tomada série New Air | Logik New Air

Cód. PA012

Cód. PA014

Já preparada para a instalação em
paredes móveis/gesso cartonado.

Já preparada para a instalação em
paredes móveis/gesso cartonado.

Base de tomada NEW AIR,
LOGIK NEW AIR Ø50, de
encastre, com conexão curva

Cód. PA016

Base de tomada NEW AIR
Ø50, para gesso cartonado
com conexão curva

Base de tomada NEW AIR,
LOGIK NEW AIR Ø40, de
encastre, com conexão curva

Cód. PA017

Base de tomada NEW AIR,
LOGIK NEW AIR, 2 polegadas,
para gesso cartonado com
conexão reta

Cód. PA015

Base de tomada NEW
AIR,LOGIK NEW AIR, 2 pol., de
encastre,
com conexão curva.
Já preparada para a instalação em
paredes móveis/gesso cartonado.

Cód. PA022

Base de tomada NEW AIR,
LOGIK NEW AIR Ø50 e Ø40, de
encastre, com conexão reta.
Já preparada para a instalação em
paredes móveis/gesso cartonado.

Cód. SPA012

Conjunto base de tomada NEW AIR, LOGIK NEW AIR Ø 50
Contém: 1 base de tomada New Air, 1 conjunto segmento 40 cm +
conexão curva 90°, 2 casquilhos com batente PVC, 1 derivação PVC 90°
FF, 2 curvas PVC 90° FF, 3curvas PVC 45° FF, 1 curva PVC 45° MF
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Bases de tomada série Square

Cód. PA060
Base de tomada SQUARE Ø 50,
de encastre, com conexão curva

Cód. PA061
Base de tomada SQUARE Ø
40-Ø 50, de encastre, com
conexão reta

Cód. PA062

Base de tomada SQUARE
Ø 40-Ø 50, para gesso
cartonado, com conexão
curva

Cód. PA063

Base de tomada SQUARE
2 polegadas, para gesso
cartonado com conexão curva

Cód. SPA600
Conjunto base de tomada SQUARE Ø 50
Contém: 1 base de tomada SQUARE, 1 conjunto segmento 40 cm + conexão curva 90°, 2 casquilhos com
batente PVC, 1 derivação PVC 90° FF, 2 curvas PVC 90° FF, 3 curvas PVC 45° FF, 1 curva PVC 45° MF
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Bases de tomada
Bases de tomada série Eclettis

Cód. PA314

Suporte regulável para fixação base de
tomada ECLETTIS - TUBÒ sobre gesso
cartonado
A utilizar em paredes de gesso cartonado em
conjunto com o cód. PA080

Cód. PA080

Kit base de tomada ECLETTIS - TUBÒ Ø 50, de encastre

Bases de tomada série Tech

Cód. PA010

Cód. PA020

Base de tomada TECH Ø 50, de encastre,
com conexão curva

Base de tomada TECH Ø 50, de encastre,
com conexão reta

Cód. PA025

Cód. PA030

Base de tomada TECH Ø 50 para gesso
cartonado com conexão reta

Tomadas de Aspiração, Acessórios, Instalação e Peças de Substituição

Base de tomada TECH Ø 50 para gesso
cartonado com conexão curva

Bases de tomada série Floor

Cód. PA040		

Base de tomada FLOOR Ø 50 em alumínio
para pavimento com conexão curva

Cód. PA045		

Base de tomada FLOOR Ø 50 em alumínio
para pavimento com conexão reta
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Tubos e conexões de PVC
Tubos
imagem

código

descrição do produto

Tr040

Tubo PVC Ø 40, espessura 2 mm, 1 barra de 2 m (por m)

Tr050

Tubo PVC Ø 50, espessura 2 mm, 1 barra de 2 m (por m)

TR650

Tubo PVC Ø 50, espessura 1,7 mm; 1 barra de 2 m (por m)

Tr060

Tubo PVC Ø 63, espessura 3 mm, barra de 2 m (por m)

Tr080

Tubo PVC Ø 80, espessura 3 mm, barra de 2 m (por m)

Tr100

Tubo PVC Ø 100, espessura 3 mm, barra de 2 m (por m)

código

descrição do produto

Tr041

Curva PVC Ø 40 a 45° MF

Tr051

Curva PVC Ø 50 a 45° MF

Tr061

Curva PVC Ø 63 a 45° MF

Tr081

Curva PVC Ø 80 a 45° MF

Tr101

Curva PVC Ø 100 a 45° MF

Tr042

Curva PVC Ø 40 a 45° FF

Tr052

Curva PVC Ø 50 a 45° FF

Tr062

Curva PVC Ø 63 a 45° FF

Tr082

Curva PVC Ø 80 a 45° FF

Tr102

Curva PVC Ø 100 a 45° FF

Tr055

Curva PVC Ø 50 a 90° FF

código

descrição do produto

TR043

Derivação PVC Ø 40 a 45° MF

TR053

Derivação PVC Ø 50 a 45° MF

TR063

Derivação PVC Ø 63 a 45° MF

TR083

Derivação PVC Ø 80 a 45° MF

TR103

Derivação PVC Ø 100 a 45° MF

TR044

Derivação PVC Ø 40 a 45° FF

TR054

Derivação PVC Ø 50 a 45° FF

TR064

Derivação PVC Ø 63 a 45° FF

TR084

Derivação PVC Ø 80 a 45° FF

TR104

Derivação PVC Ø 100 a 45° FF

Curvas
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imagem

Curva com raio amplo, única no mercado, permite a poupança de tempo e material na preparação da
instalação.

Derivações
imagem
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imagem

código

descrição do produto

Tr056

Derivação PVC Ø 50 a 90° FF

código

descrição do produto

TR200

Casquilho com batente PVC Ø 40

TR210

Casquilho com batente PVC Ø 50

TR215

Casquilho com batente PVC Ø 63

TR225

Casquilho com batente PVC Ø 80

TR230

Casquilho com batente PVC Ø 100

código

descrição do produto

TR264

Aumento cónico excêntrico PVC Ø 40F/50M

TR265

Aumento cónico excêntrico PVC Ø 50F/63M

TR275

Aumento cónico excêntrico PVC Ø 63F/80M

TR285

Aumento cónico excêntrico PVC Ø 80F/100M

TR250

Aumento cónico excêntrico PVC Ø 50F/82F para grelha de alívio

TR255

Aumento cónico excêntrico PVC Ø 63F/82F para grelha de alívio

TR260

Aumento cónico excêntrico PVC Ø 82F/100F para grelha de alívio

código

descrição do produto

TR330

Tampa de fecho PVC Ø 50

TR335

Tampa de inspeção com parafuso PVC Ø 50

TR340

Tampa de inspeção com parafuso PVC Ø 63

TR350

Tampa de inspeção com parafuso PVC Ø 80

TR355

Tampa de inspeção com parafuso PVC Ø 100

código

descrição do produto

TR310

Grelha de exaustão PVC Ø 82

TR315

Grelha de exaustão PVC Ø 100

TR316

Grelha de exaustão quadrada com antepara

Derivação com raio amplo, única no mercado, permite a poupança de tempo e material na preparação
da instalação.

Casquilhos
imagem

Aumentos
imagem

imagem
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Tampas
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Válvula manual de esfera
imagem

código

descrição do produto

VC110

Válvula manual de esfera para tubo PVC Ø 50

VC120

Válvula manual de esfera para tubo PVC Ø 63

VC135

Válvula manual de esfera para tubo PVC Ø 80

VC140

Válvula manual de esfera para tubo PVC Ø 100

código

descrição do produto

VT110

Registo corta-fogo REI180 tipo colar para tubo PVC Ø 50

VT120

Registo corta-fogo REI180 tipo colar para tubo PVC Ø 63

VT130

Registo corta-fogo REI180 tipo colar para tubo PVC Ø 80

VT140

Registo corta-fogo REI180 tipo colar para tubo PVC Ø 100

Registo corta-fogo
imagem

Material geral de instalação
Componentes elétricos
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código

descrição do produto

CF080

Suporte de parede para fixação centrais monofásicas

CF103

Cola para PVC, tubo de 125 g com doseador

CF105

Massa para calafetar auto-solda para PVC, boião de 250 g com pincel rotativo

CF108

Massa para calafetar auto-solda para PVC, boião de 500 g com pincel rotativo

CF210

Anel em ferro Ø 50 leve com bucha de bloqueio rígido

CF220

Anel em ferro Ø 63 leve com bucha de bloqueio rígido

código

descrição do produto

PE130

Conduíte N07VK 4X1 camisa Ø 16 IMQ pes. de 25 m para painel REMOTO (cód.
CM842), Kit Painel Remoto (cód. CM889, CM8890), Dynamic Control Display (cód.
CMT800) (por m)

Pe110

Conduíte N07VK 2X1 camisa Ø 16 IMQ pes. de 100 m (por m)

PE111

Conduíte N07VK 2X1 camisa Ø 16 IMQ pes. de 25 m (por m)

PE112

Conduíte N07VK 2X1 camisa Ø 16 IMQ pes. de 50 m (por m)

PE115

Conduíte N07VK 2X1,5 camisa Ø 16 IMQ pes. de 100 m (por m)

PE280

Bornes de ligação tipo E23

PE285

Bornes de ligação tipo E25

Componentes elétricos
imagem
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imagem

código

descrição do produto

PE309

Caixa elétrica de passagem para encastre

PE310

Caixa elétrica tipo 503 de encastre

PE315

Caixa de derivação elétrica estanque IP56
Dimensões:

12x8x5 cm (LXPXA)

PE316

Caixa de derivação elétrica estanque IP56 com prensa-camisa
Dimensões:

12x8x5 cm (LXPXA)

Pe320

Caixa de derivação elétrica estanque IP55 com prensa-camisa
Dimensões:

8x8x4 cm (LXPXA)

Pe410

Abraçadeiras de cabeamento PVC 30 cm azul (emb. 100 un.)

PE415

Abraçadeiras de cabeamento PVC 36 cm brancas (emb. 100 un.)

Tubos e conexões de metal
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Utilizar em instalações industriais e no exterior. Para o uso desta tubagem, contactar o responsável comercial de área ou o nosso
departamento técnico para consultoria técnica.

Tubos
imagem

código

descrição do produto

TRM050

Tubo de alumínio Ø 50 espessura 2 mm barras de 3 m (por m)

TRM060

Tubo de alumínio Ø 60 espessura 2 mm barras de 3 m (por m)

TRM080

Tubo de alumínio Ø 80 espessura 2 mm barras de 3 m (por m)

TRM100

Tubo de alumínio Ø 100 espessura 2 mm barras de 3 m (por m)

código

descrição do produto

TRM052

Curva de aço zincado Ø50 a 90° espessura 1,2 mm

TRM062

Curva de aço zincado Ø60 a 90° espessura 1,2 mm

TRM082

Curva de aço zincado Ø80 a 90° espessura 1,2 mm

TRM102

Curva de aço zincado Ø100 a 90° espessura 1,2 mm

TRM051

Curva de aço zincado Ø50 a 45°

TRM061

Curva de aço zincado Ø60 a 45°

TRM081

Curva de aço zincado Ø80 a 45°

TRM101

Curva de aço zincado Ø100 a 45°

Curvas
imagem
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Derivações
imagem

código

descrição do produto

TRM053

Derivação de aço zincado Ø50/50/50 a 45°

TRM063

Derivação de aço zincado Ø60/60/60 a 45°

TRM084

Derivação de aço zincado Ø80/80/60 a 45°

TRM083

Derivação de aço zincado Ø80/80/80 a 45°

TRM105

Derivação de aço zincado Ø100/100/60 a 45°

TRM104

Derivação de aço zincado Ø100/100/80 a 45°

TRM103

Derivação de aço zincado Ø100/100/100 a 45°

código

descrição do produto

TRM240

Redução de aço zincado Ø60/50

TRM255

Redução de aço zincado Ø80/60

TRM262

Redução de aço zincado Ø100/60

TRM260

Redução de aço zincado Ø100/80

código

descrição do produto

TR211

Casquilho radior Ø 50

TR216

Casquilho radior Ø 60

TR217

Casquilho radior Ø 63

TR226

Casquilho radior Ø 80

TR231

Casquilho radior Ø 100

código

descrição do produto

TRM340

Tampa de fecho em aço zincado Ø 60

TRM350

Tampa de fecho em aço zincado Ø 80

TRM355

Tampa de fecho em aço zincado Ø 100

código

descrição do produto

CF450

Abraçadeiras de metal Ø 50

CF460

Abraçadeiras de metal Ø 60-63

CF480

Abraçadeiras de metal Ø 80

CF410

Abraçadeiras de metal Ø 100

código

descrição do produto

TR218

Bucha PVC para tubo de Ø 60 a Ø 63

Reduções
imagem

Casquilhos
imagem

Tampas
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Abraçadeiras
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Tubos e conexões de metal para expulsão do ar*
Utilizar em instalações industriais e no exterior, ou com necessidade de ligação à terra para dispersão de descargas eletrostáticas. Para o uso
desta tubagem, contactar o responsável comercial da área ou o nosso departamento técnico para consultoria técnica.
* Tubo não adequado para aspiração do ar

Tubos
imagem

código

descrição do produto

A900006

Tubo em aço zincado estriado Ø 80, barras de 3 m (por m)

A900030

Tubo em aço zincado estriado Ø 100, barras de 3 m (por m)

A900010

Tubo em aço zincado estriado Ø 160, barras de 3 m (por m)

código

descrição do produto

A900222

Curva moldada MM 90°, aço zincado Ø 80, com vedantes

A900224

Curva moldada MM 90°, aço zincado Ø 100, com vedantes

A900230

Curva moldada MM 90°, aço zincado Ø 160, com vedantes

A900223

Curva moldada MM 45°, aço zincado Ø 80, com vedantes

A900202

Curva moldada MM 45°, aço zincado Ø 100, com vedantes

A900210

Curva moldada MM 45°, aço zincado Ø 160, com vedantes

código

descrição do produto

A901076

Curva moldada MM 45°, aço zincado Ø 100/100, com vedantes

A900930

Curva moldada MM 45°, aço zincado Ø 160/160, com vedantes

código

descrição do produto

A901350

Casquilho de junção FF, aço zincado Ø 80

A901355

Casquilho de junção FF, aço zincado Ø 100

A901372

Casquilho de junção FF, aço zincado Ø 160

A901320

Casquilho de junção MM, aço zincado Ø 80, com vedantes

A901308

Casquilho de junção MM, aço zincado Ø 100, com vedantes

A901305

Casquilho de junção MM, aço zincado Ø 160, com vedantes

Curvas
imagem

imagem
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Derivações

Casquilhos
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Catálogo Geral Material de instalação e peças

103

Aumentos
imagem

código

descrição do produto

A901560

Aumento moldado MM excêntrico, aço zincado Ø 80/100
com vedantes

A901552

Aumento moldado MM excêntrico, aço zincado Ø 100/160
com vedantes

A901594

Aumento moldado MM concêntrico, aço zincado Ø 125/160
com vedantes

CI600

Kit aumento Ø 60/80 para expulsão do ar, para T20ES, M20ES, TR10S

código

descrição do produto

AT010

Medidor de vácuo para teste nas instalações com proteção contra batida

AT100

Corta-tubos para PVC até Ø 63

AT110

Corta-tubos com rebarbador para PVC até Ø 63

AT120

Corta-tubos com rebarbador para PVC até Ø 100

AT800

Rolete sobressalente para corta-tubos cód. AT100

AT810

Rolete sobressalente para corta-tubos com rebarbador cód. AT110

AT820

Rolete sobressalente para corta-tubos com rebarbador cód. AT120

AT370

Mala de ferramentas para instaladores Aertecnica

AT380

Kit para teste de instalações TUBÒ para centrais monofásicas

Equipamento
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imagem
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composta por:
• 1 caixa de ferramentas para instaladores Aertecnica
• 1 medidor de vácuo para teste para instalações com proteção contra queda
• 1 corta-tubos para PVC até Ø 63
• Massa para calafetar auto-solda para PVC, boião de 250 g com pincel rotativo
• 1 fita métrica flexível
• 1 tesoura
• 4 conjuntos chave de fendas-cruz
• 1 lápis de madeira

composto por:
• 1 aparelho para teste Tubò para centrais monofásicas com medidor de vácuo e mangueira para
ligação à instalação
• 10 tampas para teste instalação
• 1 bloco de notas TUBÒ
• 1 lápis TUBÒ
• 1 trolley com rodas para facilitar transporte
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código

descrição do produto

AT260

Tampa para teste nas instalações para bases de tomada série TECH

AT261

Tampa para teste nas instalações para bases de tomada AIR, NEW AIR, LOGIK NEW
AIR,
SQUARE, ECLETTIS

AT250

Massa deslizante para tomadas, embalagem 150 g

Peças sobresselentes setor residencial
Sacos
imagem

código

descrição do produto

CM807

Sacos com fecho para M03/1, M03/1TF, SM20FD, SX20FD, SM30TD, SX30TD

CM812

Sacos com fecho para SC20FC, SX20FC, SC30TC, SC40TB, SX40TB, SC60TB, SC70TB,
M04/2 (emb. 10 un.)

CM818

Sacos com fecho para SC40TA, SC60TA, SC70TA, SX70TA, M05/2, M05/3, M05/4, LT40

(embal. 10 un.)

(emb. 10 un.)

* contém kit de proteção com máscara e luvas.

CM806

Sacos com fecho e esticador de saco para P80, PX80

CM808

Sacos com fecho e esticador de saco para PX85

CM811

Sacos com fecho e esticador de saco para P150, P250

CM813

Sacos com fecho e esticador de saco para PX150, PX250

CM817

Sacos com fecho e esticador de saco para P350, P450, PX450

(embal. 10 un.)
(embal. 10 un.)
(embal. 10 un.)
(embal. 10 un.)
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(embal. 10 un.)

* contém kit de proteção com máscara e luvas.

Sacos Clean Bag
imagem

código

descrição do produto

CM984

Sacos CLEAN BAG com sistema de fecho hermético para centrais TX1A,TP1A, TP1,
TX2A, TP2A, TP2
(embal.5 un.)

CM985

Sacos CLEAN BAG com sistema de fecho hermético para centrais TX3A, TP3A, TP3,
TX4A, TP4A, TP4
(embal.5 un.)

* O fecho hermético dos sacos Clean Bag evita o contacto direto com o pó.
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Cartucho de Filtro em poliéster
imagem

código

descrição do produto

CM830

Cartucho do filtro em poliéster lavável para PX450, P350, P450, SC40TA, SC60TA,
SC70TA, SX70TA
Dimensões: 44 cm A x Ø18 cm

CM831

Cartucho do filtro em poliéster lavável para M05/2, M05/3, M05/4

CM832

Cartucho do filtro em poliéster lavável para PX80, PX85, P80, C80, S80, TS1, SM20FD,
SX20FD, SM30TD, SX30TD

Dimensões: 45 cm A x Ø22 cm

Dimensões: 18 cm A x Ø13,2 cm

CM828

Cartucho do filtro em poliéster lavável para S100, S150, S250, TS2, TS4, SC20FC,
SX20FC, SC30TC, SB20FE, SB30TE, SB60TE, M03/1, M03/1TF, M04/2, 32U/31, 32U/42,
32U/43, 32U/53, 32U/54
Dimensões: 34 cm A x Ø13,5 cm

CM829

Cartucho do filtro em poliéster lavável para PX150, PX250, P150, P250, C150, C250,
C500, SC40TB, SX40TB, SC60TB, SC70TB
Dimensões: 34 cm A x Ø18 cm

* contém kit de proteção com máscara e luvas.

Cartucho de Filtro PRECISION em poliéster
imagem

código

descrição do produto

CM981

Cartucho de filtro PRECISION em poliéster lavável para TX1A,TP1A, TP1, TC1

CM982

Cartucho de filtro PRECISION em poliéster lavável para TX2A, TP2A, TP2, TC2

CM983

Cartucho de filtro PRECISION em poliéster lavável para TX3A, TP3A, TP3, TC3, TX4A,
TP4A, TP4, TC4

Dimensões: 10 cm A x Ø16 cm

Dimensões: 20 cm A x Ø16 cm
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Dimensões: 30 cm A x Ø16 cm

* contém kit de proteção com máscara e luvas.

Peças centrais QB e Bravo
imagem

código

descrição do produto

CM833Q

Cartucho de filtro em poliéster lavável para central QB Q200

* contém kit de proteção com máscara e luvas.

CM814Q

Recipiente de pó em cartão ecológico biodegradável, ECOBOX, para central QB Q200
(embal. 5 un.)

* contém kit de proteção com máscara e luvas.
imagem
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código

descrição do produto

CM980

Saco filtrante para BRAVO (embal. 5 un.)
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Peças sobresselentes setor terciário
Sacos
imagem

código

descrição do produto

CI810

Sacos para separadores LT70/A, LT70/B (embal. 20 un.)

CI816

Sacos para separadores LT100/A, LT100/B, LT90/B e centrais K100, K100A, K200, K200A
(embal. 20 un.)

CI820

Sacos para separadores LT150/A, LT150/B e centrais KOMPATTA KT (embal. 20 un.)

* contém kit de proteção com máscara e luvas.

Sacos
código

descrição do produto

CI880

Cartucho de filtro em poliéster lavável para separadores LT40/A, LT70/B com limpeza
automática, LT 70/B sem limpeza automática
Dimensões: 61,3 cm A x Ø22 cm

CI870

Cartucho de filtro em poliéster lavável para separadores LT100/A, LT100/B com limpeza
automática, LT 100/B sem limpeza automática
Dimensões: 61,3 cm A x Ø27 cm

CI864

Cartucho de filtro em poliéster lavável para separadores LT150/A com limpeza
automática BIA USGC, LT200
Dimensões: 61 cm A x Ø32,5 cm

CI881

Cartucho de filtro em poliéster lavável para separador
LT 90/B com limpeza automática, LT200, LT 90/B sem limpeza automática, centrais
K100, K100A, K200, K200A, linha KOMPATTA KT,
Dimensões: 40 cm A x Ø32 cm

CI882

Cartucho de filtro em poliéster lavável para separadores LT150/B com limpeza
automática
Dimensões: 50 cm A x Ø32 cm

CI883

Cartucho de filtro em poliéster lavável para separadores LT150/A
Dimensões: 68,3 cm A x Ø35 cm

* contém kit de proteção com máscara e luvas.
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Aertecnica S.p.A.
Via Cerchia di S. Egidio, 760
47521 Cesena (FC) Italy
Tel. +39 0547 637311
Fax +39 0547 631388
info@aertecnica.com
www.aertecnica.com

Empresa certificada com
sistema de gestão de
qualidade UNI EN ISO 9001 e
sistema de gestão ambiental
UNI EN ISO 14001
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