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Sistemul de ţevi pentru 
instalaţii 
centrale de aspirat praf
 Instrucţiuni de montaj 
Dispoziţii de garanţie

  Duză de aspirat sub tencuială

 Ramă de montaj

 Cot de siguranţă 
 A se monta în general în spatele unei duze de asprat.  
 Umărul scurt spre duza de aspirat.                                                                              
 Ţeava de vacum în umărul lung.

  Ţeavă de vacuum

  Ramificaţie 90ْ   

 Cot larg 90ْ  
 Se instalează în general pe cursul sistemului. 

 T-eu                                                                                                                            
 Numai la instalarea unei prize direct pe ţeava de vacuum.

 Duză pe tencuială

 Conductor de comandă 24 V                                                                      
     Se recomandă pozarea în tub flexibil. 
 Legarea în stea împărţit sau despicat. 

  Cutie electrică de distribuţie  
 A se folosi dozele obişnuite din comerţ.
     

 Făraş pneumatic 

  Cutie de montare în perete

  Mufă interioară

  Racord flexibil

  Placa frontală 

Sisteme de ghene pentru rufe
Instalaţii centrale de aspirat praf
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Sistemul de ţevi pentru instalaţii centrale de aspirat praf 

Garanţie
Termene de garanţie
MAXXCOMFORT S.R.L. preia garanţia  
pentru material şi calitatea livrării a sistemului  
de ţevi pe o durată de 20 de ani,  
pentru prizele de aspirat şi toate accesoriile  
de aspirat inclusiv furtunele de aspirat pe o durată de 2 ani.

Indicaţii de garanţie
• Garanţia e valabilă doar la instalarea conform prevederi-
lor, de aceasta aparţine respectarea tuturor,  
prevederilor normelor valabile.
• Sistemul de ţevi este conceput şi potrivit pentru praf 
casnic normal şi în mod expres nu e admis pentru prafuri cu 
pericol de explozie.
• La utilizare profesională, în afara prafului casnic normal 
se stinge orice garanţie şi orice pretenţie de garanţie.
Excepţie: 
Utilizare profesională prin aprobarea scrisă  
a MAXXCOMFORT SRL prin prevederi de garanţie indivi-
duale scrise cât şi un termen de garanţie individual.
• Dacă la produse apar în perioada de garanţie defecte de 
material sau de fabricaţie,  
MAXXCOMFORT SRL livrează gratuit înlocuitor pentru 
piesa afectată. 

Limitări: 
• Serviciile de garanţie se vor efectua numai dacă se va 
prezenta un act doveditor cu data cumpărării. 
• Această declaraţie de garanţie va fi nulă, dacă siste-
mul de ţevi nu a fost instalat regulamentar şi neconform 
instrucţiunilor.
• Sunt excluse de la obligaţia de garanţie:
 - Obiecte şi pagube de care MAXXCOMFORT SRL  
 nu se face vinovat.                           
 - Service-ul sau piesele, care vor fi necesare  
 prin defecte care rezultă din utilizarea de piese  
 şi accesorii nelivrate de MAXXCOMFORT SRL  
 sau care rezultă din modificările constructive. 
 - Daunele, care au luat naştere  
 ca urmare a influenţei străine 
  - La montajul pe şantier 
  - Ori în exploatare 
  - Ori prin exploatare în locuri nepotrivite.
 - cât şi daune care au luat naştere, 
  - prin accident 
  - montare intenţionată sau din greşeală 
  - neglijenţă 
  - întreţinere nereglementară 
  - sau cele prin utilizarea în condiţii  
  nereglementare sau extreme.

• MAXXCOMFORT S.R.L. se obligă  
cu această declaraţie de garanţie exclusiv la înlocuirea 
gratuită a piesei reclamate pe drept.
• MAXXCOMFORT S.R.L. nu poate  
fi atrasă în acordarea unei despăgubiri pentru  
cheltuieli sau pagube consecutive,  
dacă acestea se datorază unei defectuoase 
 - achiziţionări 
 - instalări  
 - folosiri 
 - sau funcţionări,
independent de cauza daunei.

MAXXCOMFORT S.R.L. nu preia  
nici o răspundere în următoarele cazuri de daune,  
însă nu numai în acestea:  
 - pagube la venituri sau profit
 - pierderi prin timpi pierduţi
 - cheltuieli pentru nefolosirea instalaţiei  
 centrale de aspirat praf dotări,  
 firme şi prestări servicii 
 - sau la fel creanţe de compensare  
 a daunelor întemeiate datorate terţilor
• În funcţie de poziţia Dvs. geografică câteva din aceste 
restrângeri şi excluderi de răspundere nu se potrivesc. 
• Răspunderea pentru daune după Legea răspunderii 
produselor cât şi după dreptul naţional al consumatorului 
rămâne neatinsă.

Utilizare conform destinaţiei
• Sitemul de ţevi este conceput şi potrivit  
pentru praf casnic obişnuit şi nu e admis în mod expres 
pentru prafuri cu pericol de explozie.
• Garanţia e valabilă numai la instalarea conformă 
regulamentară, montaj şi exploatare corespunzător 
acestei instrucţiuni.
• Respectarea  
„Prescripţiilor de siguranţă pentru sistemul de ţevi 
instalaţie centrală de aspirat praf”
Cât şi 
• „Prescripţiilor de siguranţă pentru aspiratorul 
central de praf”  
se prescriu obligatoriu.
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Sistemul de ţevi pentru instalaţii centrale de aspirat praf 

 
Atenţie! 
La nerespectarea prevederilor de siguranţă pericolul 
ameninţă integritatea corporală şi viaţa!

Atenţie!  
• Instalaţia centrală de aspirat praf poate fi pusă  
în exploatare numai în stare regulamentară.
• La aspiratoarele centrale de aspirat praf defecte scoateţi 
ştecherul de alimentare din priză!
• Piesele defecte pot fi înlocuite numai cu piese originale.

Pericol de incendiu şi de explozie!   
Nu aspiraţi niciodată:
• Lichide
• Lichide explozive
• Solvenţi
• Diluanţi
• Benzină
• Păcură
• Gaze inflamabile
• Prafuri explozibile
• Resturi sau obiecte aprinse

• Exploatarea în încăperi cu pericol de explozie  
este interzisă!

Pericol de rănire!    
• Prin furtunul lung există pericol de împiedicare ăndeosebi 
pentru alte persoane,  
deoiarece acestea nu sunt atenţionate de motorul  
aspiratorului!
• Furtunul se va transporta numai în stare adunată în colac!
• Instalaţia de aspirare pornită nu se va lăsa niciodată 
nesupravegheată!

Prevederi de siguranţă pentru 
sistemul de ţevi a instalaţiilor 
centrale de aspirat praf
• Aspiratorul central cu toate piesele de instalare  
şi accesoriile au fost fabricate şi construite după  
standardele tehnice. 
Totuşi de la instalaţie centrală de aspirat praf pot interveni 
pericole, dacă prevederile de siguranţă nu se vor respecta.

Montajul ţevilor
Pericol de moarte    
• Atenţie la pereţi şi tavane,  
în aceştia se pot afla conductori electrici,  
conducte de gaz şi conducte de apă!

Echipament de protecţie    
• Pentru pregătirea pereţilor şi străpungerea tavanelor  
e recomandat un echipament personal  
de protecţie cum ar fi casca,  
mănuşi şi ochelari de protecţie.
• Degajările în zidărie sunt permise numai  
dacă prin aceasta nu se influenţează stabilitatea acestora. 
• Degajările şi şliţurile trebuie frezate. 
• La traversarea conductelor prin sectoarelor cu pericol  
de incendiu trebuie respectate prevederile  
corespunzătoare de protecţie împotriva incendiilor.
• În pereţi cu cerinţe de protecţie contra incendiilor  
pot fi instalate numai prize de aspirare metalice.
• Stabilitatea pieselor constructive portante nu poate fi 
influenţată prin spargerea tavanelor sau a pereţilor.

Conductorul de comandă  
de 24 V
Pericol de moarte  
• Conductorul de comandă de 24 V  
va fi alimentat cu tensiune exclusiv de la aspiratorul central.
Conductorul de comandă 
nu are voie niciodată să intre în legătură 
cu alte surse de curent. 
Urmarea poate fi un şoc electric şi înseamnă  
pericol de moarte! 
• Pentru legarea cablului de comandă de 24 Volţi  
nu e nevoie de personal calificat de specialitate electrică.

Utilizare
Verificarea instalaţiei  
Instalaţia cu aspiratorul central şi racordul la reţea trebuie 
să se verifice înainte de punerea în exploatare şi la intervale 
regulate asupra stării regulamentare şi asupra siguranţei în 
exploatare. 
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Nu instalaţi priza de aspirat pe o suprafaţă dreaptă  
de perete sau într-un colţ!
Reflectaţi înainte  
 - Unde stă un dulap 
 - Unde îşi găseşte locul o consolă de telefon 
 - Unde poate fi un amplasament  
 frumos pentru o vază de flori 
- Sau unde se află fotoliu de repaus.
Peste tot acolo unde nu ar avea sens o priză de aspirat şi 
unde în anumite împrejurări ar fi greu accesibilă.
SFAT
E plin de sens, să instalăm o priză de aspirat în zona în care 
se aspiră des, de exemplu în zona de gătit şi de mâncat.
Priza de aspirat este atunci aproape de „Locul întâmplării”  
şi furtunul Dvs. de aspirat e repede gata de serviciu. 
Aceasta e valabil şi pentru  
câmine deschise şi sobe de  
teracotă. Pentru aceste zone  
este foarte recomandat un 
 „făraş pneumatic”   
- un accesoriu cu o utilitate  
suplimentară ridicată de care  
ulterior nu veţi mai dori să vă lipsiţi niciodată. 

Prizele de aspirat – Strategia de 
proiectare cu planul de construcţie
Proiectarea brută are loc cel mai bine pe secţiunea  
de bază 1:100.
Uşile ar trebui să fie deja parte a planului de construcţie,  
la fel ar trebui să fie stabilită utilitatea încăperilor.
Trasaţi pe secţiunea de bază a fiecărui etaj din fiecare colţ 
exterior cu compasul  
(la nevoie se poate şi cu aţa şi creionul)  
un cerc cu o rază măsurată la scară 7,6 şi 9,1 cm  
în lungimea optimală a furtunului de aspirat.
În zona, în care toate cercurile se  intersectează,  
poate fi pozată priza de aspirat.
Apoi decideţi poziţia prizei de aspirat ţinând  
cont de principiile din secţiunea anterioară.

Sfaturi pentru planificare
Lungimi ale furtunului de aspirat
• La clădiri noi planificaţi  
lungimi ale furtunului  
de 7,6 m şi/sau 9,1 m,  
acestea sunt pentru folosinţa  
practică furtunele optimale.
•  Nu întodeauna este cel mai bun furtunul de 7,6 m.  
Dacă acesta doar pentru un colţ e mai scurt cu 30 cm  
trebuie să mergeţi înapoi şi să scoateţi furtunul  
şi asta o viaţă întreagă.  
În aceste cazuri decideţi-vă pentru furtunul de 9,1 m. 
•  Montaţi ulterior în clădiri deja existente şi se face cu 
osteneală sau nu e posibil a se instala alte prize  
de aspirare, calculaţi cu furtunul de 10,6 m.
•  Pentru cazuri dificile există furtune mai lungi.  
În domeniul profesional (de ex. Hotel) furtunele de 10-15 m 
se consideră „Normale”.

Poziţia prizelor de aspirat:
• Priza de aspirat aparţine ulterior de viaţa de zi cu zi ca 
întrerupătorul electric sau priza electrică,  
de aceea pentru locul de instalare  
sunt valabile aceleaşi reflexii. 

Nu instalaţi niciodată priza 
de aspirat în spatele  
unei uşi. 
Dvs. aţi putea atunci 
introduce furtunul numai cu 
uşa închisă şi ar trebui să 
manevraţi furtunul în jurul 
blatului uşii.

Toate celălalte 3 părţi sunt 
practice.
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SFAT 
Ca să fiţi siguri sau ca să vă controlaţi procedaţi în felul 
următor:  
Tăiaţi o sfoară, o sârmă subţire sau ceva similar  
la dimensiunea prevăzută pentru furtunul de aspirat şi 
simulaţi pe planul Dvs. furtunul de aspirat.
Important: Calculaţi obstacolele ulterioare ca mobilier,  
sobe, pereţi suplimentari, şamd. Dvs. trebuie să puteţi 
atinge complet în mod comod întreaga locuinţă sau casă în 
procent de 100% cu furtunul de aspirat, chiar şi cel mai înalt 
colţ al tavanului, fireşte şi scara întreagă,  
acolo unde aspirarea cu un furtun de aspirat  
uşor e o treabă grozavă! 

Prizele de aspirat – Proiectarea în 
construcţia brută sau în clădiri existente
Aici proiectarea e simplă:  
cu ruleta sau cu şnurul în  
lungimea originală  
a furtunului de aspirat  
(7,6 şi 9,1 m) testaţi raza  
de acţiune şi funcţionare a  
„furtunului Dvs. de aspirat”  
şi astfel stabiliţi plasarea prizelor de aspirat.

Nu uitaţi maşina!
Dacă e posibil din punct de 
vedere tehnic al construcţiei, 
prevedeţi o priză de aspirat 
în garaj, cel mai bine în  
apropierea porţii garajului 
pentru aspirarea maşinilor 
Dvs.  
- vara chiar şi în  
faţa garajului.
Fără garaj, cu loc de parcare 
a autoturismului acoperit sau 
neacoperit la casă nu trebuie 
să renunţaţi la aspiratorul 
central de praf.
- Instalaţi o priză de aspirat 
afară pe peretele casei în 
apropierea locului  
de parcare.

Înălţimea de instalare a prizelor de aspirat 
Noi recomandăm, 
să instalaţi simplu după  
imaginaţia Dvs. personală  
sau după necesităţi.  
Autorul acestei broşuri  
de proiectare favorizează  
introducerea la o poziţie  
comodă uşor aplecată,  
asta putând fi 40  - 70 cm  
peste pardoseala  
terminată de finisat.

Numărul prizelor de aspirat
Prea multe prize nu au nici un sens!
Se va aspira mai târziu până unde ajunge furtunul.
După experienţa noastră de ani de zile pentru o suprafaţă a 
unui etaj de ex. 80 m2 vor fi nevoie 1-3 prize de aspirat.

• În pachetul de livrare  
a aspiratorului central se 
găseşte o priză pe tencuială, 
pe care o puteţi pune într-un 
loc strategic favorabil pentru 
Dvs.

• În pachetul de livrare a 
aspiratorului central sunt 
două bucăţi de ţevi flexibile, 
cu care puteţi compensa 
mici toleranţe de montaj şi 
aparatul este „decuplat de 
vibraţii” 

Înainte de a începe cu montajul!
• Stabiliţi exact traseul sistemului Dvs. de ţevi.
• E valabil principiul:  
 Lungimi ale conductelor pe cât e posibil mai scurte
 - respectiv atât de scurte cât e necesar
 - însă ingenios scurte şi nu cu orice preţ
O centrală de aspirat praf de mare putere nu are nici o 
problemă, dacă alegeţi o variantă de instalare cu un metru 
mai multă ţeavă sau cu una sau două coturi în plus!
• Aveţi în vedere conducta de evacuare şi racordurile 
aparatului la aspiratorul Dvs. central. În funcţie de tipul 
aparatului partea de aspirare şi partea de evacuare poate fi 
la stânga, la dreapta sau sus. 
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Ţeava de vacuum – MAXXCOMFORT poate fi pozată  
orizontal, înclinat în sensul de aspirare în jos sau în sus.
Conductele ascendente de aspirat:  
Aveţi în vedere vă rugăm indicaţia de putere  
a aspiratorului dvs. central pentru înălţimea de aspirare a 
conductelor ascendente.

Ramificaţii
Ramificaţie 90º

Dacă instalaţia o cere în mod neaparat folosiţi ramificaţie de 
45º sau bifurcaţie.
Ramificaţie 45º

Dacă instalaţia o cere în mod neaparat folosiţi ramificaţie de 
45º sau bifurcaţie  

Bifurcaţie 

Bifurcaţia este utilă  
cu două coturi la 45º  
ca dintr-o ţeavă să obţinem  
două ramificaţii  
orizontale de 90º.
 
T-eu

Piesa T-eu poate fi folosită numai la instalarea directă a unei 
prize de aspirat într-o ţeavă continuă.

 Important
T-ul nu e admis  
ca ramificaţie!

45°                         38°                            30° 

Componente ale sistemului  
de ţevi 
Ţevi

Pe parcursul sistemului de conducte instalaţi la curbe de 90º 
numai coturi de 90º largi.

Cot de siguranţă (cot scurt 90º)

Cotul de siguranţă are voie să fie folosit în mod exclusiv 
numai în spatele prizei, nu pe traseul sistemului de ţevi!

 Important
Cotul de siguranţă nu este  
aprobat pentru a fi folosit  
ca un cot pe traseul  
sistemului de ţevi.

Coturi de 45º, 38º sau 30º
Dacă e neaparat ncesar din punct de vedere a instalaţiei se 
folosesc coturi de 45º, 38º sau 30º.

Coturi
Cot 90º larg 
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Mufe
Mufe ţeavă

Cu tamponare pentru îmbinarea ţevilor.

Mufe interioare

Pentru îmbinarea directă a două coturi sau ramificaţii.  

Mufe de de împingere

 Important
Mufa de tamponare e admisă doar la reparaţii.

Se taie conducta defectă de pe traseul sistemului  
 de ţevi.

Se trag pe ţevile instalate câte o mufă de împingere. 

Se păsuieşte ţeava lipsă cu una nouă  
 la aceeaşi dimensiune.

La tamponarea ţevilor se unge cu clei,  
 se împing peste mufele şi gata.

Sfat
Exersaţi fără clei întreaga procedură eventual  
de mai multe ori, astfel încât acţiunea să poată fi efectuată 
cu clei fără probleme.
Acest procedeu aplicaţi-l şi dacă instalaţia Dvs. trebuie 
prelungită sau doriţi mai doriţi o ramificaţie ulterioară.

Brăţară de ţevi

 

Pentru fixarea ţevilor.

Sfat
Fixaţi brăţările de fiecare  
dată la coturi şi la ţevile  
drepte la fiecare 120-150 cm.

Capac de obturare a ţevii 

Pentru închiderea ţeviilor.
 Important

Folosiţi pentru închiderea ţevilor numai capace  
de închidere a ţevilor. Pungile de plastic, dopurile de cârpe, 
sau similare la punerea în funcţiune sunt adesea uitate, 
aspirate şi apoi de cele mai multe ori cauzează înfundări!

Rozete

Pentru o închidere curată a străpungerilor prin pereţi.

Prelungirea ştuţului de cuplare a prizelor 
de aspirat

Intervine în practică dacă  
ramele de montaj stau prea  
adânc în perete.
- la aplicarea unei  
tencuieli prea groase.
- sau la un ulterior  
cofraj de lemn.
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Cablaj de comandă – 24 V
• Fiecare priză de aspirat trebuie să fie alimentată  
cu un cablu de comandă de 24 V, pentru a avea o legătură 
de curent cu aspiratorul central de praf. 

 Important
Legăturile de cablu trebuie ferite absolut de umiditate. 
Folosiţi doze de distribuţie obişnuite din comerţ.
• Cablul de fiecare dată poate fi cablat  „în formă de stea”  
la instalaţiile trifazice sau „despicat” la cele monofazice.
• Polaritate + / Polaritate - ,  
având în vedere că doar ăntr-un cablu circulă curent nu 
trebuie să ţineţi cont de această polaritate.
Excepţie:
La seria de aparate SILENTIUM trebuie avută în vedere 
aceaşi polaritate!
E neaparat necesar, de ex.  
Toţi polii stângi ai prizelor de aspirat a se lega la un pol al 
aparatului. În caz contrar lampa ledului la mânerul furtunului 
de aspirat va da informaţii eronate – eventual poate fi distrus 
modulul electronic din aparat!

 Atenţie! 
Legăturile de cablu curăţat neizolat sau clemele de  
candelabru conduc la cuplări eronate sau la căderea 
funcţionării!
Cablul de comandă nu are voie niciodată să intre în legătură 
cu alte surse de curent – urmarea poate fi un scurt circuit 
electric şi înseamnă pericol de moarte!

Cablul de comandă în tub flexibil?

 

În general se recomandă tubul protector pentru  
cablu de comandă.
Cablul va fi protejat de deteriorările mecanice.  
La nevoie poate fi tras afară şi introdus un altul nou. 

Tubul de protecţie a cablului prescris!
În perete sau la pozarea în beton sau şapă.

Tubul de protecţie al cablului nu e necesar! 
La pozarea de alungul sistemului de ţevi la instalarea pe 
tencuială se poate renunţa la tubul de protecţie a cablului  
de comandă.  

E necesară izolarea unui sistem de 
conducte de aspirare ?
Nu:
Din motive de sunet care se propagă într-un corp solid
- aerul este pe datorită „aerodinamici”  
optime a ţevii speciale de 50,8 mm diametru silenţios  
în principiu (faţă de ţevile prea subţiri şi a celor folosite la 
canalizarea apei, în care aerul poate face zgomote mari !).

Da:
1. Pentru protecţia mecanică a ţevii la înglobarea  
în beton sau şapă.
2. Pentru evitarea podurilor de izolaţie  
la trecerea prin tavane.
3. Pentru evitarea podurilor de răcire  
la instalaţii în fundaţia unei pivniţe.
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5 reguli importante pentru 
instalare
Regula 1:
• Tăierea ţevilor în unghi de 90º cu: 
• Tăietor de ţevi  
MAXXCOMFORT 
• Ferăstrău electric rabatabil 
• Ferăstrău de tăiat oblic la 45º

 Important 
• Nu cu ferăstrău de  
mână de tăiat lemn sau fier

Regula 2:
• Locul tăierii sau secţiunea se va debavura  
foarte precis! 
• Îndepărtaţi curat orice grad rezultat la tăiere de pe interiorul 
sau exteriorul ţevii. 
• Experimentaţii folosesc un cuţit. 
Pericol de rănire- să nu tăiaţi în deget! 
• O hărtie abrazivă semifină face de asemenea  
un bun serviciu.

Regula 3: 
Cleiul întodeauna pe ţeavă – niciodată clei în mufă!
 

 Important 
Dacă pensulaţi cleiul în mufă, ţeava împinge surplusul  
de clei formând o provenienţă în ţeavă sau în mufă.  
Aceasta deranjează aerul aspirat cu 100 km/h  
în conducta de aspirat!

Regula 4:
• Ramificaţiile se montează numai pe direcţia  
curentului de aer.

Clei
Mijloc de sudare  
la rece a PVC 
Compoziţie: Tetrahydrofuran  
şi Metil-etil-acetonă. 

Prescripţii de siguranţă la lipire
Atenţie! 
• La prelucrare să aveţi în vedere o bună aerisire  
– nu fumaţi!
• Cleiul nu are voie să ajungă la mâna copiilor sau  
a persoanelor neavizate!
• Ţineţi cleiul la distanţă de surse de aprindere!
• Cleiul poate dorma peroxizi explozibili!
• Niciodată nu intraţi cu ochi în contact cu cleiul!
• Vaporii cleiului formează iritaţii ale ochilor  
şi căilor respiratorii!
• Nu înghiţiţi cleiul!
Îndepărtaţi cleiul imediat de pe piele! 
1. Curăţaţi de grăsimi  
locul lipirii.
2. aplicaţi subţire pe ţeavă  
cu tamponul clei,  
clei niciodată în mufă  
ori în ţeavă!
3. Introduceţi repede ţeava  
şi mufa în poziţia finală de  
montaj  
– timpul de întărire  
e foarte scurt!
4. Un minut nu solicitaţi ţeava. 
Total împovărabilă după  
ca. 3 ore. 

Regula 5:
• Instalaţi pentru protecţia sistemului de ţevi,  
de piese lungi şi economice, în general un cot de 
siguranţă în spatele prizei de aspirat.
• La instalarea prizei de aspirat într-o conductă continuă 
folosiţi un T-eu.

• Toleranţă: Dacă o conexiune a unei prize de aspirat 
trece drept printr-un perete, rămâne-ţi liniştiţi cu un cot de 
siguranţă în spatele peretelui.  
Un (neverosimil) corp străin se poate  
îndepărta încă şi de acolo.
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 Evitaţi următoarele variante de 
instalare!
Căderi verticale de murdărie
Particulele grele de murdărie se pot desprinde de curentul 
de aer şi pot cădea în priza de aspirat situată mai jos.

 Mai bine aşa:
Conductele verticale, care vin de jos, pe cât posibil a se 
dirija de sus sau dintr-o parte în poziţia principală orizontală.
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Instalarea ramelor de montaj 

 Important
Montaţi umărul lung al cotului de siguranţă pe ţeavă,  
umărul scurt pe rama de montaj.

 
 Important

Asiguraţi-vă că instalaţi ramele de montaj corecte pentru 
fiecare tip de priză de aspirat aleasă!
Rama de montaj se lipeşte fix cu cotul de siguranţă.

 Important
Marginea din faţă a ramei de montaj nu are voie  
să depăşească tencuiala terminată! 

 Important
Marginea frontală a ramei de montaj trebuie să fie 
încorporabilă în tencuială sau să se afle chiar câţiva mm 
mai adânc.

Pregătirea racordului pentru priza de 
aspirat

Cablul de comandă 24 V se introduce prin găurile prevăzute 
în ramele de montaj şi se lasă ca. 15-20 cm în afară.

 

Sfat  
Acoperiţi ramele de montaj înainte de tencuire cu un capac 
de protecţie de tencuială.  
(doar modelele EUROTOP conţin acest capac  
în pachetul de livrare).

Legarea cablului de comandă  
la priza de aspirat

La montarea finală se prinde cablul de cei 2 poli ai prizei de 
aspirat. Asupra polarităţii nu trebuie să aveţi de grijă decât 
la seria de aparate SILENTIUM.

Priza de aspirat se înşurubează în poziţia verticală  
– nu lipiţi!

Montajul prizei de aspirat
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Pentru un ultim sfârşit mai bun  
încă câteva importante  
informaţii suplimentare
Protecţia contra incendiilor
• În case „familiare” normale nimic deosebit  
nu e de avut în vedere.
• În rest se vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare 
din domeniul construcţiilor referitoare la sistemul de ţevi şi 
prevederile de protecţie contra incendiilor.
• La construcţii mai mari şi tubulatură dau prize de aspirat 
în pereţi cu cerinţe de protecţie contra incendiilor trebuiesc 
avute în vedere măsuri corespunzătoare.

Sectoare de extindere 
• La trecerea unei conducte de aspirat  
prin rosturi de extindere sau prin  
sectoare de perete cu diferite rapoarte  
de extindere trebuie să se aibă grijă  
pentru posibilităţile de alunecare  
şi de întindere. 

Case masive din buşteni
• Pe baza aşezării pereţilor de buşteni,  
conductele verticale trebuie astfel  
instalate încât ca diferenţa de aşezare  
a pereţilor de buşteni faţă de conducte  
să poată fi egalizată  
– de aceea se instalează bucăţi  
de ţeavă flexibilă.

Controlul etanşeităţii
• La instalarea profesională după  
instrucţiunile de instalare se poate  
renunţa la un control al etanşeităţii.
• Doriţi să fiţi siguri,  
atunci porniţi aparatul,  
prin şuntarea cu o bucată de cablu. 
• Dacă toate dozele şi sistemul  
de ţevi este închis,  
după 10-15 secunde de mers  
ar trebui ca la evacuarea aspiratorului  
central să nu mai iasă aer de loc. 
• Dacă cu toate că sistemul  
de ţevi e închis se suflă aer pe  
conducta de evacuare înseamnă  
că în sistemul de ţevi există o pierdere.

 Important
• Aparatul nu are voie să rămână  
conectat mai mult de 30 Sec.  
La sistemul de ţevi etanş  
datorită pericolului de supraîncălzire.

Curăţire şi întreţinere
• Sistemul de ţevi la folosirea conform destinaţiei nu are 
nevoie de întreţinere.
• Prizele de aspirat pot fi curăţite cu un şervet umed.
• La curăţirea prizelor de aspirat nu folosiţi solvenţi sau 
detergenţi abrazivi şi mijloace de frecare.

MAXXCOMFORT vă urează 
satisfacţie deplină cu instalaţia 
Dvs. centrală de aspirat praf. 
MAXXCOMFORT S.R.L. 
Str. Bistriţei Nr.7  
410515 Oradea  
Tel.:  (0359) 359 359 
Fax:  (0359) 359 360 
E-mail:  info@huskyvac.ro  
Web: www.huskyvac.ro  


