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Neden Allaway’i seçmeli?
Evinizin konforunu arttırır 
 
İç mekan hava kalitesini yükseltir 
 
Mülkünüzün değerini yükseltir 
 
Kullanıcı ihtiyaçlarına cavap verir 
 
Tasarım kararlarınız, mülkteki gelecek 
yaşam üzerinde direkt etkiye sahiptir

 
Gelecekteki kullanım için yapılan tasarım, 
yaşam konforunu etkin şekilde yükseltir 



Müstakil evlerden alışık olduğunuz Allaway merkezi süpürge sistem-
lerinin, apartmant dairelerinde de kolayca uygulanabileceğini biliyor 
musunuz?

 
Sağlıklı daireleri hayal etmek 
 
Bir merkezi süpürge sistemi daha iyi bir iç mekan havası için  
tasarımcı kararıdır. 
 
Temiz iç mekan havası yaşam konforunu etkileyen en önemli  
faktörlerden biridir. 
 
Allaway merkezi süpürge sistemleri egzozdan çıkan kirli havayı yaşam 
alanından uzaklaştırır ve kolaylıkla yeni ve eski binalara kurulabilir.

Temizlik için modern yöntem
Allaway sistemi iç mekan hava kalitesini yükseltir.  Egzoz havası içeri 
verilmediği için ev içinde nefes almak daha kolaydır.

Temizlik aletleri ve ekipmanları mülkünüzdeki yaşam konforunu yükseltmek 
için tasarlanmıştır. Allaway sistemindeki tüm parçalar birbirine kolay takılır.

Sistemdeki ürünler bir bütün olarak, düzenli ve uzun süreli  
kullanımda konforlu olması için tasarlanmıştır. Dikkatli  
düşünülmüş, yüksek kaliteli ekipmanlar ve aksesuarlara  
teşekkürler; artık evi temizlemek daha kolay ve hızlı.

 
 

Apartman 
dairelerinde Allaway
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Allaway- Daireler için 
entegre bir sistem
Merkezi süpürge sistemleri dairelerde de müstakil evlerde olduğu gibi 
tasarlanmıştır. Kurulum yeni binalarda nispeten daha kolaydır, fakat tadilat 
ve yenileme esnasında da uygulanabilir, örnek olarak aşağıdaki resimdeki 
uygulama incelenebilir.
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Emiş borulaması
Emiş borulaması Allaway’in 44mm borularıyla yapılır. 44mm borular tüm duvar tiplerine 
en iyi uyumu sağlar: ağaç, metal, bims, tuğla veya prefabrike. Borular tüm ılık yerlerden 
geçebilir, örn. duvar, asma tavan, panel duvarlar, zemin gibi. Borulama en uzak çıkıştan 
veya merkezi süpürgeden başlanarak yapılır. Borular hafif döndürülerek biribirine 
takılır. Kurulumlarda herhangi bir özel alet ve yapıştırıcı gerekmez. Boru contası ek  
yerini sabitlemek içindir. Boru üzerindeki ok, doğru akış yönünü gösterir. 

Egzoz hava kanalı
Dairelerde, Allaway’in 44 mm boruları egzoz borusu olarak kullanılır. Daireden gelen 
egzoz borusu koridodaki 100mm hava kanalına Allaway’in 44/100 dönüştürücüsü ile 
bağlanır. Dönüştürücü sızdırmaz malzemeyle spiral hortum ile yapılır. 100mm egzoz 
kanalı ile bağlantı daire içinde yapılmalıdır. Daire içindeki egzoz boru uzunluğu 5 mt 
olabilir devamında 100mm spiral hortum bağlantısı yapılmalıdır.  
 
100 mm egzoz hava borusu ortak dikey egzoz hava kanalına bağlanır. Dikey egzoz hava 
kanalı çapı daire ve kat sayısına göre boyutlandırılır (aşağıdaki tabloya bakınız). Egzoz 
borusu yağmur suyundan korunmalıdır. Boru soğuk mekanlardan geçecekse, bu 
kalınlıkta en az 50 mm ısı yalıtımı ile izole edilmelidir. Yönetmeliğe uygun ve onaylı tipte 
yangın durdurucu ekipmanları çeşitli yangın bölmeleri arasında kullanılmalıdır. Binanın 
tüm egzoz, boruları tasarımı, yangın yönetmelikleri ve yetkililer tarafından verilen  
talimatlara göre  yapılmalıdır. 

Borulama boyutları
Egzoz borusunun çapı, daire ve kat sayısına göre belirlenir. Egzoz borusunun çapı için 
verilen tabloya bakınız.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 daireler/katlar

kat  
sayısı

EGZOZ KANALI ÇAPLARI (MM)

Aşağıdan yukarıya aynı kalınlıkta boru kullanılır. Örneğin altı kat ve kat başına altı daire varsa, 
egzoz hava kanalının çapı 160 mm'dir. 
 
Gerekirse, dikey egzoz hava kanalı, aynı zamanda pek çok kirli hava kanalları ile ikame edilmiş 
olabilir. Örneğin, 9 daireden oluşan dokuz katlı bir bina aşağıdan yukarıya doğru tek Ø 250 mm 
egzoz hava kanalı ya da iki Ø 160 mm egzoz hava kanalları ile donatılmış olabilir.
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Merkezi süpürge  
sistemi tasarlanması
Sisteminin tasarlanması için başlangıç noktası, ana ünitenin daire 
içindeki yeridir. Her daire, büyüklüğüne ve boru uzunluğuna göre, bir 
C-serisi ana ünite (modeller için sayfa12 ye bakınız) ile tasarlanabilir.
 
Allaway C-serisi ana ünite dar alanlara monte edilebilir. Bu özelliği sayesinde, ana 
ünite daire içerisinde herhangi bir yere yerleştirilebilir; dolap veya gömme dolap gibi. 
C-serisi ana üniteleri su sıçramasına karşı dayanıklıdır. Bu nedenle, makine koruyucu 
muhafazaya gerek kalmadan banyo ve sıhhi kabinlere monte edilebilir. C-serisi ana 
üniteler, ortak egzoz hattına monte edilebilecek şekilde çek valf ile donatılmıştır. 
 
Tüm temizlenecek alanları kaplayacak şekilde duvar girişleri planlanır. Emme hortumu 
uzunlukları 8 ila 12 metre arasında değişmektedir. 
 
Daireye ait egzoz borusu, paylaşılan egzoz hava kanalına bağlanır. Ana ünite egzoz 
havası kanalına yakın bir yerde olmalıdır.

Tasarım Kaynakları
Allaway media bank’tan uygun DWG formatındaki Allaway tasarım sembollerini indir!

http://Allaway.mediabank.fi

Tüm sistem için parçalar:
 

 Ortak egzoz havası kanalı

 Ana Ünite

 Borulama ve vakum çıkışları

 Temizlik seti
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İŞARETLER İÇİN AÇIKLAMA

Vakum 
çıkışı

Borulama  
sistemi  
Ø 44 mm

Dikey egzoz  
havası kanalı

Spiral boru  
Ø 100 mm 

Dönüştürücü 
bağlantı mufu

OpsiyonelAna ünite Yer faraşı
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Yer faraşıY çatal 45 derece Düz boru Temizlik seti serileriAna ünite

Boru sistemindeki  
90 derece dirsek

1 5

6 7 8 9 10

2 3 4

Vakum çıkışı Dönüştürücü 
bağlantı mufu 
Ø 44/100  mm

Ø 100 mm  
spiral boru

Dikey egzoz hava kanalı 
5. sayfadaki sayfadan 
yarıçaplara bakınız.
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Egzoz 
borusu

Giriş 
borusu

C serisi ana ünite askısı duvar 
yüzeyine veya duvar içine monte 
edilebilir. 
 
Duvar askısı istenilen yüksekliğe monte 
edilebilir, atık kabını çıkarabilmek için ana 
ünitenin altında 50mm boşluk kalması 
yeterlidir.

Ana üniteye yakın bir yerde 230V prizi 
olmalıdır.  
(10A yavaş atan veya 16A otomatik sigorta)

Ana ünitenin 
kurulması

Yüzey montaj 
için ana ünitenin 
monte edileceği 
yer ölçüleri

Duvar içi montaj için ana 
ünitenin monte edileceği 
yer ölçüleri
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Allaway boruları
Allaway merkezi süpürge sistemleri, 
toz ve kir taşımak için özel tasarlanmış 
borular kullanır. Toz borularının dış çapı 
44mm ve iç çapı 40mm dir. 
Bu çap, tozları efektif taşımak için gerekli 
hava akış hızı olan 25m/s hızı sağlamak için en 
optimum çaptır. Bir ek aparatı ile iki mufsuz 
boru bağlamak mümkündür. Böylece, şantiyede 
mufsuz borular kullanılabilir.

Duvar girişi ile ana ünite arasında 24V alçak 
gerilim kablo bağlantısı oluşturulur. Çok prizli 
bir sistemde, duvar prizleri birbirlerine paralel 
bağlanır. Kablolar priz kapağı konnektörleri 
ve ana ünitenin  alçak gerilim konnektörlerine 
bağlanır.

Boruları istenilen boyda kesmek kolaydır. 
Kayar manşonlar kesilen boruları eklemek için 
kulanılabilir.  Bu boru sarfiyatını azaltır. Yenilikçi 
tasarımı sayesinde , kayar manşon kulanırken de ek 
yeri bağlantısı sorunsuz olur.

Duvar prizi  
paralel bağlantı

Boru kelepçeleri boruları tutar. Borular boyunca giden kablolar boru  
kelepçelerine tutturulur.

Borular üzerinde ne kadar içiçe geçmeleri gerektiğini gös-
teren işaretler vardır. Beyaz işarete kadar itildiğinde borular 
tam olarak yerine oturmuş demektir.
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Düşük voltaj kılıfı için 
20mm koruyucu boru 
kullanılmasına olanak 
sağlar

Koruyucu soket, 
aynı zamanda 
16mm koruyucu 
hortum için de bir 
muftur.

Kesilebilir ek 
aparatları 

Birçok bağlantı deliği 
sayesinde düz bağlantıya 
imkan sağlar

Farklı kurulumlar için 
birçok bağlantı opsiyonu 
vardır

Duvar prizi yerleri

Duvar prizleri yerleştirirken 
nelere dikkat edilmelidir?
Ulaşılabilir 
Ulaşılabilir bir yer olmalı, mobilya veya 
sehpayla kapanmamalı.

Estetik 
Duvar rengine uygun değişik kapak renkleri.

Ergonomik 
Duvar prizi eğilmeyi gerektirmeyecek şekilde 
konmalı- aynı zamanda tekerlekli sandalyedeki 
biri de kullanabilmeli. Anahtar boyuna konacak-
sa kapağın yukarı açılması, elektrik prizi boyuna 
konacaksa kapağın aşağı açılması iyi bir fikirdir.

Pratik 
Kolay kullanım için yeterince vakum prizi monte 
edin. Temizlik seti boyunu uzatmak yerine 
vakum prizi sayısını arttırmanızı tavsiye ederiz. 
8-10mt hortum kullanmak daha kolaydır.

En keskin dönüş kapağın arkasındadır. 
Bu, kalem gibi uzun cisimlerin boru içine 
kaçmasına engel olur.

Çalıştırma devresi 24V ile çalışır, 
bunun anlamı elektrikçiye gerek 
olmadan montaj yapılabilir. Düşük 
voltaj kablosu tüm duvar prizlerine 
ve faraşlara bağlanmalıdır.

Duvar prizleri, elektrik prizleri veya anahtarlar ile aynı 
seviyeye konmalıdır.

Allaway priz kapakları patentli  
tutucularla donatılmştır, bunlar 
çocuk legoları gibi büyük cisimlerin 
boru sistemine kaçmasını engeller.
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C 30   
C30 merkezi süpürge en uzak vakum prizinin ana üniteye 
uzaklığının 35 mt yi geçmediği yerler için tasarlanmıştır. 
 

C 40  
C40 merkezi süpürge en uzak vakum prizinin ana üniteye 
uzaklığının 45 mt yi geçmediği yerler için tasarlanmıştır. Ekolojik 
bir üründür. Teknolojisi sayesinde az elektrik harcayıp güçlü 
emiş sağlar. 
 
C 40 LCD 
C40 ile aynı özelliklere sahiptir. Farkı soft-start özelliği ve LCD 
ekranıdır.  Soft startın anlamı yavaş başlar ve giderek hızlanır. 
Bu motoru korur. LCD ekran sayesinde toz kabının temizlenme 
aralığını, filtrenin durumu ve temizlikte harcanan zamanı 
gösterir. Bu sayede ana ünite bakımı kolaylaşır.

Güvenli yapısı sayesinde, Allaway sistemi C-serisi ana üniteler temizleme 
dolabı içine veya banyoya monte edilebilir. 
 
Çelik gövdesi sayesinde, C-serisi makine titreşimsiz ve sessiz çalışır. Dayanıklı ve 
yangın-güvenli yapısı makinenin uzun ömürlü olmasını sağlar. 
 
Ana ünite, aynı zamanda bir toz torbası ile çalıştırılabilir. Bir toz torbası kullanmak 
motor filtresinin temiz kalmasını sağlar, makinenin ömrünü uzatır ve hijyen sağlar. 
Allaway toz torbaları, yüksek kaliteli mikro fiberden imal edilmektedir. Toz torbası 
montajı kolaydır ve ana ünite toz kovasına entegre edilir.

C serisi ana 
üniteler

Toz torbası mikrofiber kiti 13L 
Ürün kodu 81114. 
 
C-serisi mikrofiber toz  
torbası ile : 2 ad.

Toz torbası 13L 
HPAC kodu 6901389 
Ürün kodu 80689 
C-serisi mikrofiber 2 adet.

Polyester filtre 
Ürün kodu 10819.

C30

C40 
LCD

C40

Kutu içindeki toz torbaları 
50 adet 13L 
Ürün kodu 80759.
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Uygun bir askı, temizlik setlerinin  
saklanması için kolay bir yöntemdir.

TEKNİK BİLGİ

Ana üniteler C 30 C 40/C 40 LCD 

Elektriksel güç W* 1800 1700 
Düşük basınç maks kPa* 30 32 
Hava gücü maks W* 610 670 
Gürültü seviyesi  
Lp dB(A)+/-2dB(A)** 57 57 
 
Atık kovası hacmi 13 13 
Emiş borusu uzunluğu maks m  35 45 
Genişlik mm 350 350 
Yükseklik mm 595 595 
Ağırlık kg 8 8 
 
Su geçirmezlik Evet Evet (C40) 
Aşırı yük koruması Evet Evet 
Aşırı ısı koruması Evet Evet 

* Tribünde ölçülmüştür **IEC60704 standartlarına göre ölçülmüştür
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Kayar manşon 
Ürün kodu 80295.

Boru kelepçesi 25 adet. 
Ürün kodu 80294. 
Boru kelepçesi 3 adet. 
Ürün kodu 80293.

 

Ø 
40

Ø 
50

100

Ø 43.5

68

60

18.5

Düşük voltaj kablosu 10m 
Ürün kodu 80940. 
Düşük voltaj kablosu 20m 
Ürün kodu 80945. 
Düşük voltaj kablosu 30m 
Ürün kodu 80950. 
Düşük voltaj kablosu 100m 
Ürün kodu 80954.

44/100 redüksiyon muf 
Ürün kodu 80931.

2 x 0.35 mm2

~10 m

Optima montaj kasası 
Ürün kodu 80223. 
Optima piriz kasası tüm duvar tiplerine 
hızlı ve kolayca monte edilir.

Uzatma 
Ürün kodu 80214 
Kapak kasaya yetişmezse uzatma 
kullanılır. Uzatmanın uzunluğu 13cm. dir.

~1
71

~164

~92 50

Ø 46.3128

Ürün Listesi
Aksesuarlar

Dirsek 45° 
Ürün kodu 80525. 
İç çap Ø 40 mm. 
Dış çap Ø 44 mm. 
Muf dış çapı Ø 50 mm.

Dirsek 90° 
Ürün kodu 80526. 
İç çap Ø 40 mm. 
Dış çap Ø 44 mm. 
Muf dış çapı Ø 50 mm.

 

 

 

 

 

Ø ~50

~47

~1
44

Ø 
~5

0

Ø 44

R9
5

Ø 44

~1
64

~1
46

R95
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Duvar pirizi dirseği 
Ürün kodu 80122. 
Örneğin, Yüzey montaj kasasıyla 
kullanılabilir12

4

54

Dirsek 15° 
Ürün kodu 80528. 
İç çap Ø 40 mm. 
Dış çap Ø 44 mm. 
Muf dış çapı Ø 50 mm.

Boru 0.6m 
Ürün kodu 80517. 
İç çap Ø 40 mm. 
Dış çap Ø 44 mm. 
Muf dış çapı Ø 50 mm.

Boru 1.2m 
Ürün kodu 80516. 
İç çap Ø 40 mm. 
Dış çap Ø 44 mm. 
Muf dış çapı Ø 50 mm.

Boru 2.4m 
Ürün kodu 80515. 
İç çap Ø 40 mm. 
Dış çap Ø 44 mm. 
Muf dış çapı Ø 50 mm.

Çatal 45° 
Ürün kodu 80527. 
İç çap Ø 40 mm. 
Dış çap Ø 44 mm. 
Muf dış çapı Ø 50 mm.

  

Ø 
40

Ø 
50

~600

  

Ø 
40

Ø 
50~1200

  

Ø 
40

Ø 
50

~2400

   

  

 

Ø ~50

R95

Ø 44
~15

~1
62

~1
68

 
 

 

 

 

 45⁰

R160

Ø ~50

Ø 44

~2
15

Optima kapak seti 
Antik pirinç. Ürün 80816. 
Grafit. Ürün 80185. 
Siyah. Ürün 80813. 
Gümüş. Ürün 80814. 
Beyaz. Ürün 80178.90

90

44

Koruyucu kapak, yuvarlak 
Ürün kodu 80224.

 Ø 73 7.5

Optima duvar prizi, beyaz 
Ürün kodu 80160. 
Paket içinde kasa da vardır,  
koruyucu kapak, beyaz Optima  
kapak seti

Boru 0.3m 
PP 80514. 
İç çap Ø 40 mm. 
Dış çap Ø 44 mm. 
Muf dış çapı Ø 50 mm.

Ø 
40

Ø 
50

~300
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Finlandiya İş Sağlığı Kurumu ile birlikte geliştirilen premium temizlik setleri hafif ve dayanıklı 
alüminyumdan yapılmıştır. Temizlik hafif ekipman ile çok kolaydır. Premium set koldan başlatmalı  
veya duvardan başlatmalı olabilir. Her iki paket de duvar askısı ve temizlik başlıkları içerir.

Temizlik Setleri

8 m ve 10 m. 

Ülkeye göre set içeriği ve ürün 
kodu değişebilir.

Koldan başlatmalı premium 
temizlik setleri

8 m ve 10 m. 

Ülkeye göre set içeriği ve ürün 
kodu değişebilir.

Duvardan başlatmalı premium 
temizlik setleri

Faraş, beyaz 
Ürün kodu 81009.

Faraş, siyah 
Ürün kodu 81034.

Faraş RST yüzey plakası 
Ürün kodu 80289.

 

255 3

61

~217 ~99

54

Çalışma göstergesi 
Ürün kodu 80805.

66.7 16

35

Yüzey montaj kasası 
Ürün kodu 80222. 

 ~9
0

~91 77

Allaway faraş Europe, beyaz 
Ürün kodu 81234.

Allaway faraş Europe, gri/gümüş 
Ürün kodu 81235.

300

~250

89

89
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Standart temizlik setleri koldan veya duvardan başlatmalı olabilir.  
Temel temizlik başlıkları ve çelik kol ile gelir.

10 m.  
Ürün kodu 81244.

8 m. 
Ürün kodu 81246.

Koldan başlatmalı standart setler

10 m. 
Ürün kodu 80217.

8 m.  
Ürün kodu 81216.

Duvardan başlatmalı standart 
temizlik setleri

Kaplama için Allaway boruları uygundur.  
Bu, tadilat esnasında borulamanın kolay ve hızlı olmasını sağlar.

Tadilatlarda Allaway
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Allaway Oy 
PO Box 3 
Kangasvuorentie 32 
40351 Jyväskylä 
info@allaway.fi 
tel. +358 (0)20 7210 600

www.allaway.com Allaway değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
13062 MA0075ENG Rev01 10.14

Evkon Elek.Elkt. Oto. San. ve Tic. Ltd.Şti. 
Mustafa Kemal M. 2146 sk. No:23/3 Çankaya/ANKARA 
Tel: 0 850 495 55 16 
Mobile: 0530 174 29 39 
www.allawayturkey.com


