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 i-vacישראל פרופיל חברה
חברת  i Vacישראל בע"מ עוסקת בייבוא ,שיווק ושרות למערכות שאיבה מרכזיות
חכמות למגזר הפרטי ,הקבלני והמוסדי.
בעלי החברה וכן כל עובדיה הם בעלי ניסיון רב וותק של שנים רבות בתחום השיווק,
ההתקנות והשרות של מערכות אלו.
קפיצת המדרגה בסטנדרט הבניה בשנים האחרונות ,הן מבחינה טכנולוגית והן
מבחינה עיצובית ,בשילוב העלייה המשמעותית בביקוש למערכות שואב מרכזי,
הביאה לשינוי מהפכני בתחום במדינות רבות בעולם ,וחייבה שינוי דומה גם
בישראל.
 i Vacנבחרה ע"י קונצרן המערכות הגדול באירופה AERTECNICA - Italy
לשווק בבלעדיות בישראל את מותג ה ,TUBO -הנחשב למותג המוביל באירופה

בתחום.

החברה קיימת קרוב ל 30-שנה והיא המובילה באירופה בפיתוח וייצור מערכות
שאיבה חכמות לבתים ולתעשייה.
חברת  i Vacמציעה ללקוחותיה מגוון רחב של מנועים ,החל ממערכות
סטנדרטיות ואיכותיות בדומה לחברות השונות בשוק הישראלי ,ועד למנועים
חכמים ומתקדמים ביותר ,ברמה הגבוהה ביותר ,בעלי ייחודיות רבות ומגוונות.
לחברה נציגי מכירה שרות והתקנות בכל רחבי הארץ ,והיא ממוקמת בהוד השרון,
אתם מוזמנים לבוא אלינו ולהתרשם.

שלבים בהתקנת המערכת

שלב התכנון

תכנון מדויק וקפדני של תרשים צנרת.
התכנון נעשה ע“י יועץ מערכות בכיר
בחברה בתיאום עם הלקוח ,האדריכל,
ומפקח הבניה מטעם הלקוח.

שלב הביצוע

התקנת התשתית בכמה שלבים
במהלך הבנייה ,החל מיציקות מרתף,
מעברים בין הקומות ,צנרת אופקית
ואנכית ,והתקנת השקעים בשלד ,וזאת
בתיאום מלא עם הלקוח ועם מפקח
הבניה ,הקבלן ,ובעלי המקצוע בבית.
לפני הריצוף תבוצע בדיקת ואקום,
תקינות הצנרת ושקעי השאיבה
בנוכחות הלקוח או מישהו מטעמו.
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התקנת המנוע והשקעים הסופיים

התקנת המנוע תתבצע סמוך
לכניסתכם לבית החדש ,על מנת
שתוכלו להנות מהמערכת כבר
בנקיונות הראשונים לפני הכניסה .טכנאי
החברה ידאג לספק לכם הדרכה מלאה
לשימוש נכון במערכת.

חברת  ivacחרטה על דגלה את נושא המצוינות והמקצועיות ,וכן את נושא השרות ללקוחות
החדשים והקיימים ,וזאת מידיעה ברורה שכל לקוח מרוצה יביא אחריו עוד הרבה לקוחות.

אצלנו כל לקוח הוא  VIPואנו מתחייבים ל:
זמינות לכל קריאת שרות –עד  48שעות
יחס אישי לכל לקוח
ליווי צמוד בכל תהליך הבנייה
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הצינור הנשלף מאיטליה

3
4
1
2

 1יחידת השאיבה

 2הצינור הנשלף

 3שקע נשלף

 4צנרת הוואקום וזויות מיוחדות

מערכת הצינור הנשלף
בשנים האחרונות תפסה המערכת הנשלפת תאוצה מדהימה בקרב הבונים והמשפצים את בתיהם ברחבי העולם.
למעלה מ 80%-מהלקוחות הבוחרים להתקין מערכת שאיבה מרכזית ,בוחרים בצינור הנשלף מהקיר שבה צינור השאיבה
הגמיש ,איתו אנו מנקים את הבית ,מאוכסן בצורה קבועה בתוך הצנרת
הקשיחה המותקנת
מתחת לריצוף או בתקרת הבית .בכל שקע ושקע ישנו צינור ,הנשלף
בקלילות מתוכו לאורך הרצוי וחוזר חזרה בסיום העבודה
ע"י כח הואקום של המערכת .המערכת נותנת את הפתרון המושלם
לחסרון היחיד שהיה במערכת השואב המרכזית  -הצינור!
אורך הצינור יכול להגיע עד כ 15-מטרים!

יתרונות מערכת הצינור הנשלף
• חוסך במקום אחסון
• נוחות מקסימלית
• ניקוי זמין ומהיר בכל רגע -
פשוט שולפים בקלילות ,שואבים ומחזירים למקום.
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יתרונות מערכת ה-
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• מסגרת ההכנה בקיר

Block il
מסגרת ההכנה הייחודית לקירות בלוקים ,שפותחה על
ידי מהנדסי החברה האיטלקית ונותנת את המענה
המושלם להתקנה בקירות בלוקים  -החל מעובי  10ס“מ.
הפחית עשויה אלומיניום ומסגרת ההכנה עשויה פלסטיק
.ABS

ABS Plastic

• השקעים

השקעים מעוצבים ואיכותיים יותר.
שקעי ה pratico-מעוצבים וברמת גימור
כמו שרק האיטלקים יודעים...
ניתנים לצביעה בכל צבע ועל פי גוון הקיר.
כמו כן ,רמת החומרים והפלסטיקה
גבוהה ביותר.
ABS Plastic

• צינור קל ואיכותי יותר

צינור קל ,גמיש ואיכותי יותר.

• טכנולוגיה אלחוטית

אפשרות הפעלת המערכת בלחיצת כפתור
בידית אלחוטית מובנית.
המערכת היחידה בעלת אישור משרד התקשורת הישראלי.

מדינת ישראל
משרד התקשורת

המערכת באישור משרד התקשורת
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הוראות שימוש במערכת
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1

פתח את השקע ,ומשוך את אורך הצינור הרצוי

2

נעל את הצינור ע"י סיבוב לשונית הנעילה

3

הפעל את המערכת ע"י משיכת מתג ההפעלה )או בהפעלה אלחוטית ע"י לחיצה על מתג ההפעלה בידית(
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חבר את הידית ואת האביזרים והתחל לשאוב

5

לסיום העבודה  -התקרב לכיוון השקע

6

שחרר את נעילת הצינור

7

אטום את הצינור ביד והצינור יישאב חזרה אל תוך השקע
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סגור את השקע

Hide A Hose
המערכת

מערכת הצינור הנשלף  HIDE A HOSEהומצאה בשנת  1999בארה"ב ע"י
אב ובנו ,גארי ורוד דרייבסטון.
יום אחד כשחזר גארי ,פקיד בנק פשוט לביתו ,מעד על צינור שואב האבק המרכזי
שבביתו ,ופתאום עלה בדעתו רעיון :לגרום לצינור להישאב חזרה אל תוך הצנרת
בקיר.
הוא ואביו פיתחו את הרעיון ,ומהר מאוד גדלו ופיתחו רשת הפצה של כ200-
מפיצים בעיקר בארה"ב ובקנדה.
במשך השנים עם גדילת החברה בארה"ב ,הוסב חלק נכבד מקוו ייצור המוצרים
לסין.

ההפעלה

הפעלת מערכת ה HIDE A HOSE-מתבצעת ע"י משיכת הלשונית האדומה
שמצויה בשקע שבקיר.
אפשרות זו היא חסרון לעיתים ,מכיוון שכאשר רוצים לכבות את המערכת בעת
העבודה ,נאלצים לחזור כל הדרך אל שקע השאיבה.
ישנן חברות המנסות לעקוף את הבעיה ע"י חיבור מערכת שמופעלת ע"י שלט )כמו
של רכב(.
בחיבור זה ההפעלה כמובן אינה מובטחת ,אינה נוחה ,ואין לה אישור משרד
התקשורת.

אייואק ישראל בע"מ הינה משווקת מורשית של חברת HIDE A HOSE

האמריקאית
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Classic

מערכת ניקוי מרכזית קלאסית

2

איך זה עובד ?

מערכת ניקוי ושאיבה מרכזית במבנה הקלאסי שלה קיימת בעולם כבר עשרות רבות של שנים.
המערכת מורכבת בדר“כ בתהליך בניה או שיפוץ של הבית/הדירה ,אך במקרים מסוימים  -בזכות בעלי המקצוע המנוסים והמיומנים
של חברת  ,i Vacניתן להתקינה גם בבתים קיימים.

מבנה מערכת שואב אבק מרכזי מורכב מ 3-חלקים:
יחידת שואב מרכזית

ממוקמת במקום שנקבע מראש ,תלויה על הקיר.
מקומות אופציונליים למיקום שואב מרכזי הם • :חניה • חצר אנגלית • מרתף • מחסן • חדר שרות
ובכל מקום המותאם ומתוכנן מראש בתכניות הבניה .עדיף למקם את מערכת שואב האבק המרכזית בחלק התחתון של הבית.

צנרת הואקום

צנרת  PVCקשיחה בעוביי  5) "2ס"מ( הפרוסה ברחבי הבית ,תחת הריצוף ובין הקומות בקירות ,לעיתים גם בתקרה ,ומגיעה מיחידת
השואב המרכזית אל עבר נקודות שאיבה מיוחדות ,הממוקמות באזורים אסטרטגיים הנקבעים מראש.

הצינור ואביזרי הקצה

צינור מיוחד באורך סטנדרטי של כ 9-מטר בדר"כ )ישנם אורכים נוספים( את הצינור מחברים לשקע השאיבה באזור הספציפי אותו
בוחרים .אל הצינור מתחברים אביזרי הקצה השונים המותאמים לכל סוג ניקוי אותו בוחרים.

מוצרים משלימים למערכת השאיבה המרכזית

שקע יעה במטבח
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VROOM

WALLY FLEX

מגירה שואבת
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i-Vac -בלעדי ב

שקעי שאיבה מותאמים למסגרות החשמל והתאורה בבית

שקעים מעוצבים
 עיצוב ויופי,איכות

GEWISS, BERICINO, AVE, ABB, LEGRAND :ממיטב החברות המובילות בעולם
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Vimar
“Eikon”

Vimar
“Plana silver”

Bticino
“Axolute”

Vimar
“Rondo”

Gewiss
“Chorus - Art”

Gewiss
“Chorus - Lux”

Ave
“New Air Touch"

Vimar
“Plana”

Bticino
“Light Tech”

Bticino
“Light Tech”

Bticino
“Light”

Bticino
“Mátix”

Bticino
“International”

Legrand
“Vela”

Legrand
“Cross”

Ave
“Banquise”

Vimar
“Plana”

Legrand
“Mosaic”

ABB
“Élos”

Gewiss
“Playbus”

שואב אבק מרכזי  -יתרונות ושימושים
חזק יותר

יחידת שאיבה מרכזית חזקה עד פי  10משואב אבק ביתי סטנדרטי ,ולכן הניקוי בה הוא מהיר הרבה יותר ,ויעיל הרבה יותר.

נוח יותר

הניקוי מתבצע באמצעות צינור קל ונוח באורך של  9מטרים או באמצעות צינור הנשלף מהקיר בקלילות .אין צורך לאחסן ,להרים
ולגרור שואב אבק כבד ומסורבל.

יסודי יותר

הצינור הגמיש ,בתוספת אביזרי הקצה הייחודיים ,מגיע לכל מקום שמטאטא ושואב רגיל לא מגיעים אליהם ,אם זה מתחת לספות,
מתחת למקררים ,וילונות גבוהים ,מתחת למיטות ,בין הארונות ,ואפילו לחריצי המקלדת במחשב ,והכל בוואקום אדיר שמנקה בשניות
את האבק והלכלוך מכל פינה.

שקט יותר

יחידת השאיבה ממוקמת מחוץ לכותלי הבית או במקום מרוחק ולכן היא שקטה לחלוטין ,מה שמאפשר ניקוי ללא כל הפרעה לבני
הבית.

בריא יותר

הוצאת  100%מהאבק ,הלכלוך וקרדית אבק הבית אל מחוץ לכתלי הבית.
זאת בניגוד לכל שואב אבק ביתי הפולט את חלקיקי האבק המיקרונים והלא בריאים לנשימה אל חלל החדר ובכך פוגע בבריאותנו
ובבריאות בני הבית.

קרדית האבק
• גירודים ותפרחות בעור
• כאבי ראש
• התעטשוית
• נזלות
• קשיי נשימה
ועוד..
קרדית האבק ניזונה מתאי עור אותם אנו משילים מגופנו ועל כן מקום
המחיה העיקרי שלה הוא במזרנים.
כמו כן נמצאת הקרדית בוילונות ,ספות ושטיחים ,ואפילו על הבגדים.
שואב אבק מרכזי  i Vacהיחיד מסוגו בעולם ,הנותן פתרון מושלם
להוצאת הקרדית והפרשותיה מהמזרנים אל מחוץ לבית.
רק אצלנו תוכלו לראות הדגמה חיה ומדהימה אצלכם בבית ,כיצד
השואב המרכזי שלנו יודע להוציא את קרדית האבק ממעמקי המזרן,
הספה או השטיח שלכם.
חובת ההוכחה עלינו!
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 ivacישראל בע“מ  -מערכות ניקוי מרכזיות חכמות
המכבים  3הוד השרון טלwww.i-vac.co.il 1-700-72-33-44 .

אביזרי קצה

המערכת מגיעה עם ערכת אביזרים מלאה
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ערכת פרפקטו:

מוט טלסקופי
נפתח

מטאטא רצפתי

יחידה לפינות ומסילות

יחידה דו שימושית
לרצפה ושטיח

יחידה לניקוי ספות
ומזרנים

מברשת עגולה עדינה
לרהוט

מברשת עדינה
לוילונות ותריסים

For Quick
and Perfect
Clean
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100%

אביזרי קצה משלימים

יחידה לניקוי פרקטים
₪ 250

חובט שטיחים גדול
₪ 380

חובט ספות ומזרונים

מברשת להברשת
כלבים

יחידה טלסקופית אלסטית
פלקסי קלין
₪ 170

צינור גרמושקה נמתח
ל 9-מ‘
₪ 550

מיני ואק -סט מברשות
מיניאטוריות לניקוי עדין

יחידה לניקוי מקלדות

₪ 220

₪ 185
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₪ 220

₪ 100

המחירים כוללים מע“מ.

The new conception
of advanced vacume system
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סדרת מנועי Perfecto
סדרת הדגל היוקרתית והמתקדמת ביותר – Perfecto TXAמבית AERTECNICA
אשר פותחה ועוצבה במשך שנים רבות של מחקר ופיתוח ע"י מיטב המהנדסים ,הינה השילוב
המושלם בין טכנולוגיה ,ביצועים מושלמים ועיצוב מרהיב ביופיו.
מערכת הפרפקטו גוברת על כל החסרונות הקיימים במנועי שאיבה מרכזית.

גוף נירוסטה איכותית
גוף הנירוסטה האיכותית ביותר מדרגת  AISI 304מעניק ליחידה הגנה מלאה מפני חלודה במשך
השנים עקב חדירת מים והינו מוגן מים לחלוטין ועמיד בכל תנאי האקלים  -בעל תקן .ip55
כרטיס פיקוד  evolutionחכם
מצויד במנגנוני ההגנה והבקרה המתקדמים ביותר המונעים פגיעה במערכת:
• מצב של סתימה  -המערכת תבצע כיבוי עצמי לאחר  15שניות למניעת התחממות ושריפת
המוטור הפנימי
• התחממות יתר  -המערכת תזהה התחממות יותר ותשבית את עבודתה עד להתקררות
• שימוש יתר  -המערכת תזהה שימוש יתר חריג לאחר  30דקות רצופות ותינעל
• משחק של ילדים  -שימוש רציף של כ 6-פעמים בדקה ישבית את המערכת
• אי ניקוי הפילטר בזמן  -המערכת תתריע ,ובמצב חריג תינעל לעבודה עד לתחזוקת הפילטר
צג  LCDקידמי מתקדם
נותן אינדיקציה מדויקת ומלאה על המערכת:
• עוצמת שאיבה מדויקת בכל רגע נתון
• מצב נקיון הפילטר ב 4-מצבים
• מצב מיכל האיסוף
• טמפרטורת המערכת
• שעות עבודת המערכת
כמו כן ,תפקידו של הכרטיס החכם הוא לדאוג לתחזוקה נכונה
ובזמן המתאים של המערכת ,ובכך שומר ומאריך משמעותית
את חייה
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ניתן לחבר את מערכת הנתונים
למסך חכם המצוי במקום שנבחר
מראש בתוך הבית
וגם למערכת בית חכם

טכנולוגיית ריקון נוחה ונקייה

גיבוי אלחוטי

שקע שאיבה על גוף המנוע

לכל מיכל ריקון ישנה אפשרות להוספת
שקית מיוחדת בעלת שרוך נמתח,
הנסגרת בקלות ע”י המשתמש ,ללא
צורך בפירוק מיכל האיסוף ,וללא פיזור
של לכלוך ואבק בעת הריקון.

המערכת האלחוטית מאפשרת הפעלת
המערכת ללא תלות בחוטי הפיקוד
מתחת לריצוף .המערכת האלחוטית
נותנת גיבוי לכל תקלה בחוטי הפיקוד
שעלולה להיווצר במהלך תהליך הבנייה
עקב נתק ,רטיבות או אפילו כרסום
החוטים ע”י בעלי חיים.

את המנוע מומלץ למקם מחוץ
לבית .אפשר לנצל את השקע
לשאיבת ,החצר או הרכב בחנייה.

מבנה מערכת הPerfecto -
פטנט ה  APF System -הפילטר הרובוטי
מערכת מכנית מיוחדת ,המצויה בתוך חלל הפילטר ,מסתובבת כ 300-סיבובים
לדקה ודואגת לנקות את הפילטר מבפנים באופן אוטומטי.
בכך תורמת לשמירה על קרוב ל 100%-עוצמה כל הזמן.

1
2

יתרונות הפילטר הרובוטי:
• שמירה על עוצמת שאיבה מקסימלית
• תחזוקה וניקוי פילטר בתדירות נמוכה
• שמירה על חיי המערכת לאורך שנים רבות
• חסכון בחשמל
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כרטיס פיקוד חכם EVOLUTION 1.0

פתח פליטה כפול
מסך  LCDחכם
גוף המנוע נירוסטה מלאה AISI 304 -
כניסה ויציאת ואקום כפולה
מתלה עם בולם זעזועים
פילטר רחיף  +מערכת  APFפנימית
אופציה לשקית ריקון אנטיבקטריאלית
חיישן טמפרטורה

8

The patents
APF system (self-cleaning vacuum filter) Europe Patent Pending n. 06793421.6
APF system Italy Patent Pending n. BO-2005A000553
APF system USA Patent Pending n. 12/066,592
APF system China Patent Pending n. 200680040404.1

•
•
•
•

12

אפליקציית – Tuboלדעת הכל בזמן אמת!
Comming Soon

פיתוח מהפכני!

חיבור אינטרנטי אלחוטי דרך הראוטר הביתי
ישירות אל צג הסמארטפון שלכם ,לצפייה
בנתוני המערכת בזמן אמת.
וכמו כן ,חיבור המערכת למרכז שרות הבקרה
הממוחשב של החברה ,לתפעול ופתרון תקלות
מרחוק.
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טבלת נתונים Perfecto

100%
Made
in Italy

נתון

TX1A

TX2A

TX3A

TX4A

צריכת חשמל WATT

1260

1600

1350

1590

עוצמת ואקום MBR

260

313

374

413

 MMH2Oהרמת מים

2651

3189

3812

4212

Air Watt

504

653

526

566

Air Flow

207

195

174

168

מקסימום שקעים רגילים

6

10

18

25

נשלפים

1

2

4

6

עוצמת רעש DB

62.5

62.5

64

64.5

גובה ס“מ

60

90

115

115

קוטר

30

30

34

34

משקל

10.8

13.8

17.3

17.3

גוף מנוע

נירוסטה

נירוסטה

נירוסטה

נירוסטה

APF System

פילטר פוליאסטר רחיץ פילטר פוליאסטר רחיץ

מנגנון סינון

TX1A

TX2A

פילטר פוליאסטר רחיץ

TX3A

פילטר פוליאסטר רחיץ

TX4A
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סדרת מנועי Classic
סדרת ה Classic -הינה הסדרה החכמה הבסיסית של .TUBO
המערכות מאובזרות בכרטיס הפיקוד החכם – EVOLUTION 1.0המעניק להם הגנות חשובות המאריכות
את חיי המנוע ,כגון :הגנת סתימה ,התחממות יתר ושימוש רציף חריג.
צג ההתראות הינו צג נורות ביקורת הנותן התראות תחזוקה למערכת.
כמו כל המערכות,גם סדרת ה Classic-בעלת תקן האיכות –.tuv
מאפייני מערכות ה:CLASSIC -

• עיצוב חדשני
• מנועי  amatekמשופרים וחזקים
• פילטר פוליאסטר רחיץ ,קל לתחזוקה עצמית
• גוף פח מגולוון צבוע בתנור – תקן  – IP55אטום למים.
• פלסטיקת  absאיכותית במיוחד
• כניסת צינור ואקום כפולה
• יציאת צינור פליטה כפולה
• אפשרות חיבור מסך  lcdחכם  +חיבור לבית חכם
• הפעלה אלחוטית מובנית
• כרטיס פיקוד חכם
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טבלת נתונים Classic

100%
Made
in Italy

נתון

Tc1

Tc2

Tc3

Tc4

צריכת חשמל WATT

1260

1600

1350

1590

עוצמת ואקום MBR

260

313

374

413

 MMH2Oהרמת מים

2651

3189

3812

4212

Air Watt

504

653

526

566

Air Flow

207

195

174

168

מקסימום שקעים רגילים

6

10

18

25

נשלפים

1

2

4

6

עוצמת רעש DB

62.5

62.5

64

64.5

גובה ס“מ

60

90

115

115

קוטר

30

30

34

34

משקל

9.5

12.2

15.3

15.3

גוף מנוע

פח מגולוון

פח מגולוון

פח מגולוון

פח מגולוון

מנגנון סינון

פילטר פוליאסטר רחיץ

פילטר פוליאסטר רחיץ

פילטר פוליאסטר רחיץ

פילטר פוליאסטר רחיץ

Tc1

Tc2

Tc3

Tc4
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סדרת מנועי Studio
סדרת הסטודיו של חברת  AERTECNICAהיא הסדרה הסטנדרטית ביותר.
האיכות הבלתי מתפשרת של יחידות הסטודיו ,המיוצרות  100%באיטליה ,וכולן בעלות
תקן האיכות של מכון התקנים האוסטרי המחמיר  ,TUVבשילוב עם טכנולוגיה ציקלונית בסיסית,
קלות ונוחות תפעול המשתמש ,מעניקה לסדרה זו יתרון רב על פני המתחרים ,במחירים טובים.
מערכות הסטודיו נחשבות למערכות שקטות במיוחד DB 55-58 -בלבד!
בכל מערכות הסטודיו טכנולוגיית  Soft Startלשמירה מירבית על חיי המנועים.
כל מערכות הסטודיו בעלות:
• גוף פח מגולוון איכותי צבוע בתנור
• מנועי Amatek
• מיכל איסוף פלסטיק  ABSאיכותי
• כניסת צינור ואקום מ 2-צדדים
• פילטר פוליאסטר רחיץ לחלוטין ,קל לתחזוקה עצמית
• אפשרות חיבור אלחוטית מובנית
• אפשרות חיבור למסך  LCDבתוך הבית
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טבלת נתונים Studio

100%
Made
in Italy

נתון

TS1

TS2

TS4

צריכת החשמל

1260

1600

1650

עוצמת ואקום MBR

260

313

327

 MMH20הרמת מים

2651

3190

3335

Air Watt

504

653

690

Air Flow

207

105

238

מקסימום שקעים רגילים

6

10

25

מקסימיום שקעים נשלפים

1

2

3

גובה ,ס“מ

60

90

1.03

קוטר

30

28

32

משקל

9.5

16

18

גוף מנוע

פח מגולוון

פח מגולוון

פח מגולוון

מנגנון סינון

פילטר פוליאסטר רחיץ

פילטר פוליאסטר רחיץ

פילטר פוליאסטר רחיץ

TS1

TS2

TS4
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דו מנועי – c500 ultimate
הדו מנועי העוצמתי ,הגרסה המשודרגת והעוצמתית לדגם ה c500-הוותיק
 2מנועי  amatekחזקים ומשופרים ,המעניקים לו עוצמה אולטימטיבית של .air watt 1,306

טבלת נתונים C500 Ultimate
נתון

C500 Ultimate

צריכת חשמל

3200

עוצמת ואקום MBR

354

 MMH20הרמת מים

3618

Air Watt

1306

Air Flow

420

מקסימום שקעים רגילים

30

מקסימום שקעים נשלפים

2

גובה ,ס“מ

1.06

קוטר

32

משקל

24

גוף מנוע

פח מגולוון

מנגנון סינון

פילטר פוליאסטר רחיץ

ULTIMATE

* מערכת דו מנועית מתאימה יותר להתקנה של שקעים רגילים.
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C500 Ultimate

דו מנועי – Twin TS4
פיתוח חדשני של חברת  AERTECNICAהאיטלקית 2 .יחידות שאיבה המותקנות כגוף אחד באותו הבית
ופועלות במקביל לקבלת עוצמת שאיבה חזקה במיוחד.
מערכות ה Twin -הן יחידות המאפשרות עבודה של  2משתמשים בו זמנית.

טבלת נתונים Twin TS4
נתון

Twin TS4

צריכת חשמל

3300

עוצמת ואקום MBR

2X327

 MMH20הרמת מים

2X3335

Air Watt

1380

מקסימום שקעים רגילים

30

מקסימום שקעים נשלפים

3

גובה ,ס“מ

1.03

קוטר

2X32

רוחב להתקנה

 1.00מ‘

משקל

2X16

גוף מנוע

פח מגולוון

מנגנון סינון

פילטר פוליאסטר רחיץ

Twin TS4
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QB built in
ה QB-היא מערכת שואב אבק מרכזי נסתר ,השילוב המושלם בין חדשנות ,עיצוב,
עוצמה ושקט מופתי.
מערכת ה QB-מגיעה ב 2-דגמים QB Built in :וWall QB-

QB Built in

מערכת נסתרת המוטמעת בתוך הקיר.
המערכת היא ציקלונית לחלוטין ,בעלת מוטור עוצמתי
המתאים עד ל 8-נקודות שאיבה.

יתרונות המערכת:
• אינה תופסת מקום
• עמידה לחלוטין בכל תנאי מזג אוויר
• שקטה במיוחד55db-
• ניתנת לצביעה בצבע הקיר
• תחזוקה קלה ונוחה
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QB built in

100%
Made
in Italy

Wall QB

גרסת הארון החיצוני המעוצבת להפליא
ניתנת להתקנה חיצונית ומוגנת מים לחלוטין.
נתוני מנוע:
• הנתונים זהים לסדרת המנועים מס‘ - 2
TS2 / TC2 / TX2A
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מערכות לתעשיה ומוסדות

100%

Business

Made
in Italy

1

מערכות לתעש

חברת  AERTCNICAנחשבת לחברה המובילה בעולם בפיתוח ,ייצור ותכנון מערכות שאיבה תעשיתיות גדולות,
המתאימות לשימוש מסחרי ותעשייתי במקומות כגון:
• בתי מלון • בתי חולים • בנייני משרדים • מפעלים
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The vacuum modules with automatic
vacuum adjustment have SOFT START
starting, which guarantees less
consumption and an always constant
operating vacuum level.

המערכות מסדרות ה Perfecto-וה Kompatta-הן מערכות תלת פאזיות ענקיות ,הבאות לתת פתרון כולל ומושלם לשאיבה
תעשייתית ,ולכמה משתמשים בו זמנית.
The dust separators with their large
המקום,
ומפורט
מדויק
בתכנון
מראש,
שנקבע
במקום
אלו מערכות גדולות אשר ממוקמות
The Dynamic Control Display
ונותנות פתרון מותאם לפי דרישת displays:
sized filters, also provided with
automatic cleaning systems, and
אחד correct central
power unit
operation
במשתמש
הממוקם בכל אזור ומותאם לשימוש
contains,מרכזי
וזאת בניגוד לחברות מתחרות ,אשר מציעות פתרונות של שואב
ביתיtheir large,
dust collection
the temperature of the vacuum turbine
minimise maintenance operations,
בלבד ,ולכן יש צורך בהרבה מערכות בכל פרויקט.
the operating vacuum
reducing operating costs.
The Dynamic Control Display is only available
for the Perfetto three-phase line

יתרונות המערכות התעשיתיות
• עוצמה גדולה ומשמעותית ממערכות מרכזיות ביתיות
• מיקום מרוחק אחד קבוע ,ולא שואב בכל מקום
• שקט מופתי  -מערכות שקטות במיוחד מעצם מיקומן המרוחק.
לא נשמעות כלל בזמן השימוש ,בניגוד למערכות מרכזיות קטנות,
הממוקמות בבניין משרדים ,למשל ,בכל קומה וקומה ,ולכן רועשות
מאוד בזמן השימוש בהן
• אפשרות עבודה לכמה משתמשים בו זמנית )עד  ,(14בנייה של
תכנית לפי מקום ולפי צורך
• תחזוקה מינימלית וזולה  -מיכלי ענק של עד  150ליטר ומערכות
סינון בעלות ניקוי אוטומטי בלחץ אוויר פנימי ,מעניקות שקט לזמן רב
מתחזוקה ,אין צורך בהחלפה של הרבה פילטרים וניקוי בתדירות
גבוהה של מיכלי איסוף.
• שעות מנוע  -עד  50אלף שעות!!  -בניגוד למערכות מרכזיות
שחיות בין  500-1000שעות בלבד ,זה אומר חסכון אדיר בהחלפת
מנועים ,קריאות שרות ותקלות.
• חסכון אדיר בחשמל ואנרגיה
• החזר השקעה מהיר
14
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Project
חברת  I Vacהתקינה אלפי מערכות תשתית ושואבים במיטב חברות הבניה הגדולות בישראל.
בין לקוחותינו :דניה סיבוס ,קבוצת אורתם סהר ,מליבו ,אברהמי ,מזרחי ובניו ,סיוון ביצוע ,גינדי החזקות ,עמית ח.ד,
בעולםועוד עשרות קבלנים ויזמים קטנים ובינוניים.
.לנדאו
החברה צ
מבנים,הינהתדהר,
קידר
חברת לוזון,
פרץ
המובילה
האיטלקית
AERTECNICA
תשתית גדולות
שאיבה תעשיתיות
מציעיםמערכות
בייצור ופיתוח
ומערכות מלאות לחברות היזמיות והקבלניות המעלות משמעותית את ערך הדירות.
מערכות
אנו
לחברה אלפי פרוייקטים ברחבי העולם הכוללים :בתי מלון,
בניני משרדים ,מפעלים ועוד.
יתרונות המערכות התעשיתית של :AERTECNICA
• מערכות מותאמות לדרישת וצרכי הלקוח
• מיקום יחידות בחדר מערכות אחד מרכזי לבנין ולא יחידה
בכל קומה ,דבר המקנה שקט מופתי בהפעלה בכל מקום.
• אפשרות הפעלה למספר בלתי מוגבל של משתמשים בו זמנית.
• מערכות בעלות עד  25.000שעות עבודה
• עוצמה אדירה
• תחזוקה מינימלית ,מיכלי איסוף ענקיים )עד  150ליטר(

פרויקט מגדלי נאמן רמת אביב-דניה סיבוס

איוואק ישראל בע“מ
טלפון 1-700-72-33-44 :
072-2202912
פקס09-7489076 :
מחלקת שרות והתקנות072-2202913 :
מחלקת מכירות072-2202911 :
כתובת :המכבים  3הוד השרון
www.i-vac.co.il

