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מערכות ניקוי מרכזיות חכמות

קבוצת אייואק ישראל בע"מ הינה החברה המובילה בישראל
בתחום מערכות השאיבה והניקוי המרכזיות.
עובדי החברה הינם מהוותיקים והמנוסים ביותר בתחום ,הפועלים
בכל רחבי הארץ מדן ועד אילת.
אייואק משווקת בישראל את מערכות השאיבה הטובות,
המתקדמות והאיכותיות בעולם מאיטליה ,מבית חברת
 AERTECNICAהמובילה את השוק האירופאי משנת .1985
כל מוצרי החברה הינם היחידים בתחום שואבי האבק המרכזיים
בעולם בעלי תקן  TUVהגרמני המחמיר.

פריצת הדרך הטכנולוגית בתחום לפני כעשור ,הגיעה לישראל ע"י
אייואק ,ששינתה את פני השוק בישראל וצירפה ללקוחותיה אלפי
לקוחות רבים.
אייואק דואגת לשמור על ייחודיות וחדשנות והינה המשווקת
הבלעדית בישראל של מערכת הקיטור המרכזית תוצרת חברת
 RO.BIA.PLASTמאיטליה ,ההופכת את מערכת הניקוי היבשה
למערכת ניקוי רטובה עם שימוש באדי קיטור והפכה ללהיט אדיר
בישראל.
הסניף המרכזי של החברה ממוקם בהוד השרון ,וכן לחברה
אולמות תצוגה ,בנתיבות ,אופקים ובקרוב ייפתח סניף בב"ש .
לחברה נציגי שירות והתקנות בכל רחבי הארץ ,הדואגים לשמור
על כל לקוח ולקוח מרוצה.

AERTECNICA ITALY חברת

. עובדים150-החברה ממוקמת בעיר צ'זנה בצפון איטליה ומונה כ
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מהם היתרונות והשימושים של שואב אבק מרכזי
חזק יותר
מהיר ויעיל יותר
מערכת שאיבה מרכזית ,ובפרט מערכות אייואק
חזקות משמעותית מכל שואב אבק נייד ,אלחוטי
או רובוטי.
עד פי  5משואב נייד ,פי  8משואב אלחוטי
ולמעלה מפי  10מרובוט.

נוח יותר

הניקוי מתבצע 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.

אורך חיים

אורך חיים של יחידת השאיבה מגיע ל20-25-
שנים ,בניגוד לשואב נייד שאורך חייו בין 3-5
שנים .אורך חיי התשתית הם לעד!!

נקיון מהיר עד  70%יותר מנקיון במטאטא או שואב רגיל.
חוסך שטיפה במים!!
זמין בכל רגע ללא צורך בטעינה או המתנה של שואב
אלחוטי או רובוט.

השקעה ועליית ערך הבית

מערכת מרכזית הניתנת להתקנה מובנית מתחת לריצוף
ובקירות רק בשלבי בניה או שיפוץ מעלה את ערך הבית
בעשרות אלפי שקלים!

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.

מהי קרדית האבק?

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 .היא גורמת ל • :גירודים ותפרחות בעור • כאבי ראש
• התעטשוית • נזלות • קשיי נשימה ועוד..
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.

נקיון מושלם לחיים נעימים ובריאים

מערכת שואב אבק מרכזי  -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:

שקע יעה

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.

שקע היעה האלקטרוני המותקן בצוקל
המטבח צמוד לרצפה ,רק מטאטאים
לכיוונו ,לוחצים על הלשונית וכל הלכלוך
נשאב ישר למיכל האיסוף שביחידת
השאיבה.

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.

צינור ואביזרי קצה

הניקוי מתבצע באמצעות צינור הנשלף בקלילות מן הקיר ומגיע לאורך של  9-15מטר ,או באמצעות צינור המתחבר לשקע.
אל הצינור מתחברים אביזרי הקצה השונים המותאמים לכל סוג ניקוי אותו בוחרים.

צינור חיבור נייד
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 1יחידת השאיבה

 2הצינור הנשלף

 3שקע נשלף

 4צנרת הוואקום וזויות מיוחדות

מערכת ניקוי ושאיבה מרכזית במבנה
הקלאסי שלה קיימת בעולם גבר עשרות
רבות של שנים.
במערכת זו הניקוי מתבצע באמצעות
צינור גמיש באורך של  9-12מטרים ,אותו
מחברים ישירות לשקע השאיבה.
היום נהוג לשלב שקעי שאיבה רגילים
במערכת צינורות נשלפים ,ולמקם אותם
בחניה ,במרפסות או בחצר.

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.

SNAKE HOSE
אייואק משווקת את צינור הSNAKE-
עם ציפוי סיליקון וגם את כיסוי הגרב
המקורי.
שקע היעה האלקטרוני המותקן בצוקל
המטבח צמוד לרצפה ,רק מטאטאים
לכיוונו ,לוחצים על הלשונית וכל הלכלוך
נשאב ישר למיכל האיסוף שביחידת
השאיבה.

שקעים מעוצבים איטלקיים
ניתנים לצביעה

סדרת מנועי

Perfecto

סדרת הדגל היוקרתית והמתקדמת ביותר – Perfecto TXמבית 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

REMOTE Control
חיבור המערכת לאפליקציה

כמו כן ,תפקידו של הכרטיס החכם הוא לדאוג לתחזוקה נכונה
ובזמן המתאים של המערכת ,ובכך שומר ומאריך משמעותית
את חייה.

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

טכנולוגיה בלעדית בעולם

חיבור המערכת באמצעות רשת האינטרנט ישירות לטלפון החכם או האייפד ולמרכז
השירות בחברת אייואק .מאפשר:
• מצב ריקון מיכל ופילטר
• עוצמת השאיבה בזמן אמת
• התראות וזיהו תקלות
• חיווי נתוני שימוש ותחזוקה –שעות עבודה וזמני עבודה+איפוס המערכת
• פתירת מרבית התקלות מרחוק ללא צורך בטכנאי!!

סדרת מנועי Classic
סדרת ה Classic -הינה הסדרה החכמה הבסיסית של .TUBO
המערכות מאובזרות בכרטיס הפיקוד החכם –EVOLUTION 1.0
המעניק 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

The Advanced Vacum System

סדרת מנועי Studio
סדרת ה  Studioהיא 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 55-58בלבד!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
כמו כן ,תפקידו של הכרטיס החכם הוא לדאוג לתחזוקה נכונה ובזמן המתאים של
המערכת ,ובכך שומר ומאריך משמעותית את חייה.

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

ULTIMATE

סט Perfecto

המערכת מגיעה עם ערכת אביזרים מלאה

מוט טלסקופי נפתח

מטאטא רצפתי

יחידה לפינות ומסילות

יחידה לניקוי ספות

אביזרים קצה משלימים

יחידה דו שימושית
לרצפה ושטיח

מברשת עגולה עדינה
לרהוט

מברשת עדינה לוילונות
ותריסים

חובט שטיחים גדול ₪ 380

חובט ספות ומזרונים ₪ 220

מברשת להברשת כלבים ₪ 220

יחידה לניקוי פרקטים ₪ 250

יחידה טלסקופית אלסטית
פלקסי קלין ₪ 170

צינור גרמושקה נמתח
ל 9-מ‘ ₪ 550

מיני ואק -סט מברשות
מיניאטוריות לניקוי עדין ₪ 185

יחידה לניקוי מקלדות ₪ 100

TX6

Perfecto TX /classic TC

דו מנועי

נתון

TTX1A / TC1

TX2TX2A / TC2

TX3A / TC3

TTX4A / TC4

נתון

TX6

צריכת חשמל WATT

1260

1600

1350

1590

צריכת חשמל

2600

עוצמת ואקום MBR

260

313

374

413

עוצמת ואקום MBR

600

 MMH2Oהרמת מים

2651

3189

3812

4212

 MMH20הרמת מים

6118

Air Watt

504

653

526

566

Air Watt

1219

Air Flow

207

195

174

168

Air Flow

168

מקסימום שקעים רגילים

6

10

18

25

מקסימום שקעים רגילים

35

נשלפים

1

2

4

6

מקסימום שקעים נשלפים

10

עוצמת רעש DB

62.5

62.5

64

64.5

עצמת רעש

64.5

גובה ס“מ

60

90

115

115

גובה ,ס“מ

115

קוטר

30

30

34

34

קוטר

34

משקל

10.8

13.8

17.3

17.3

משקל

23.2

גוף מנוע

נירוסטה

נירוסטה

נירוסטה

נירוסטה

גוף מנוע

נירוסטה

מנגנון סינון

פילטר פוליאסטר רחיץ פילטר פוליאסטר רחיץ

מנגנון סינון

פילטר פוליאסטר רחיץ

פילטר פוליאסטר רחיץ פילטר פוליאסטר רחיץ

ULTIMATE

C500 Ultimate

Classic
Studio

דו מנועי

נתון

TS1

TS2

TS4

נתון

C500 Ultimate

צריכת החשמל

1260

1600

1650

צריכת חשמל

3200

עוצמת ואקום MBR

260

313

327

עוצמת ואקום MBR

354

 MMH20הרמת מים

2651

3190

3335

 MMH20הרמת מים

3618

Air Watt

504

653

690

Air Watt

1306

Air Flow

207

195

238

Air Flow

420

מקסימום שקעים רגילים

6

10

25

מקסימום שקעים רגילים

30

מקסימיום שקעים נשלפים

1

2

3

מקסימום שקעים נשלפים

3

גובה ,ס“מ

60

90

1.03

גובה ,ס“מ

1.06

קוטר

30

28

32

קוטר

32

משקל

9.5

16

18

משקל

24

גוף מנוע

פח מגולוון

פח מגולוון

פח מגולוון

גוף מנוע

פח מגולוון

מנגנון סינון

פילטר פוליאסטר רחיץ

פילטר פוליאסטר רחיץ

פילטר פוליאסטר רחיץ

מנגנון סינון

פילטר פוליאסטר רחיץ

מערכת ניקוי מרכזית בקיטור ואדים
מערכת ה i -steam -היא מערכת ניקוי בקיטור ואדים חמים ,המתחברת למערכת
שואב האבק המרכזי.
הצינור הגמיש ,הרגיל או הנשלף ,ליחידת הקיטור הניידת ,השואבת את העוצמה
מיחידת השואב ושואבת את הנוזלים והלכלוך בעת ובעונה אחת!!

בלעדי לאייואק
בישראל!!

יחידת ה i -steam -המצוידת במנוע קיטור רב עוצמה ,מספקת לחץ אדים אדיר של
 BAR 5ב  130-מעלות ,אל יחידות הקצה השונות ,לניקוי קל ,יסודי ומושלם.
עוצמת הואקום תדאג לשאוב את כל הלכלוך והנוזלים ליחידת ההפרדה המיוחדת.

שימושי מערכת ה:i-steam -
• ניקוי כיור ,ברזים ואבנית
• ניקוי שטיחים
• ניקוי חריצים ופוגות בריצוף
• ניקוי תריסים וצאלונים

• ניקוי תנור ומיקרו
• ניקוי ריצפה וכתמים
• ניקוי מסילות
• ניקוי חלונות/ויטרינות

* מחיר מומלץ לצרכן  4,990ש"ח
המערכת תוצרת חברת  robiaplastאיטליה
www.robiaplast.com

מערכות ניקוי מרכזיות חכמות
המכבים  3הוד השרון
טלפון 1-700-72-33-44 :פקס09-7489076 :
www.i-vac.co.il
100%
Made
in Italy

