
Uudet kotimaiset Z- ja 
X-sarjan keskuspölynimurit, 
modernia ja toimivaa designia 
nykyaikaiseen kotiin.

Tuoteperheen innovatiiviset ratkai-
sut tekevät asentamisesta, huolta-
misesta, roskasäiliön tyhjentämisestä 
ja erityisesti siivoamisesta entistä 
helpompaa ja miellyttävämpää.

Älykäs valinta kotiisi

Seuraa keskuspölynimurin 
toimintaa uudella Allaway-
sovelluksella!

Allaway-sovellus nyt 
ladattavissa:
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Allaway-sovellus nyt ladattavissa:

Imuroinnin suunnannäyttäjä
Säästä aikaa ja helpota arkeasi Allawayn uusilla 
keskuspölynimureilla sekä imurointisovelluksella. 
Voit helposti ajastaa viikottaiset imurointikertasi, 
joista sovellus muistuttaa seuraavan imurointikerran 
lähestyessä.

Saat tietoa sovellukseen laitteen huoltamisesta; milloin 
vaihtaa suodatin, tyhjentää roskasäiliö tai jos laite 
tarvitsee muita huoltotoimenpiteitä.

Bluetooth-yhteyden välityksellä saat ajankohtaista 
tietoa suoraan keskusyksiköstä. 

Seuraa kalenterista myös milloin ja minkä verran olet 
imuroinut ja paljonko energiaa on kulunut.

Saat myös siivousvinkkejä, ajankohtaista tietoa 
tuotteista sekä niiden käytöstä.

Tuotteessa käytetty kierrätysmuovia.
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Keskusyksikön yhdistämi-
nen osaksi talotekniikkaa 

Z 45i keskuspölynimuri on mahdollista liittää 
osaksi kotiautomaatio- tai ilmanvaihtojärjes-
telmää. Keskusyksikkö tarjoaa modbus-RTU 
rajapinnan automaatiojärjestelmille. Sen 
kautta voidaan välittää mm. koneen käynti-
tiedot, suodattimen vaihtotarve, roskasäiliön 
tyhjennystarve, sekä mahdolliset häiriöt ja 
huoltotarpeet. Kaikkien imurimallinen käynti- 
tieto voidaan välittää ilmanvaihtokoneelle, 
jolloin se säätää ilmamääriä automaattisesti 
aina imuroitaessa.

*Siivousvälinesarja älykahvalla saatavana Z 45i malliin.

Uudet älykkäät keskusyksiköt
Allawayn uusissa keskuspölynimureissa 
yhdistyy laatu, design sekä älykkäät 
ominaisuudet. Valitsemalla kotiisi Allaway 
keskuspölynimurin, teet ekologisen ja järkevän 
ratkaisun. Jokaiseen yksityiskohtaan on 
kiinnitetty erityistä huomiota - sekä ulkonäön, 
että toiminnallisuuden näkökulmasta. 

Uusia keskuspölynimureita suunniteltaessa 
haluttiin yhdistää käyttömukavuus, kestävyys, 
skandinaavinen design ja tehokas keskus-
pölynimuri. Siitä syntyivät Z- ja X-sarjat.

Uusi älykäs kahva
Älykäs kahva* kommunikoi langattomasti keskusyksi-
kölle. Voit käynnistää keskuspölynimurisi vaivattomasti 
suoraan älykahvasta. Siinä on myös viisiportainen 
tehonsäätö joka tekee imuroinnista todella miellyttävää. 
Kahva muistuttaa milloin on aika tyhjentää keskusyksi-
kön roskasäiliö, vaihtaa suodatin tai huoltaa imuri. 
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Kätevä seinäteline
Keskuspölynimurit kiinnitetään vaivattomasti seinään 
seinätelineen avulla. Tulo- ja poistoilma voidaan tuoda 
seinätelineelle kummasta suunnasta tahansa. Keskus- 
yksikkö kiinnitetään tukevasti telineeseen uuden click- 
kiinnityksen avulla ja asennetaan tulo- ja poistoilma- 
putket paikoilleen. 
 

Integroitu imurasia
Etuosan imurasia mahdollistaa imurin käytön keskus-
yksikön asennuspaikassa laajentaen osaltaan imurin 
käyttöaluetta ja -kohteita. (Z-sarjan mallit)

Käytä pölypussilla tai ilman
Pölypussin käyttö roskasäiliössä tekee roskien tyhjentä-
misestä entistä hygieenisempää ja siistimpää. Pölypussi 
on saatavana lisävarusteena kaikkiin malleihin.

Suuri ja tilava roskasäiliö pikakiinnityksellä
Yksityiskohtiin keskittyvä suunnittelu näkyy esimerkiksi 
roskasäiliön vaivattomassa tyhjennyksessä. Helposti 
tartuttavat kahvat ja 360o asennossa kiinnittyvä säiliö 
tekevät tyhjentämisestä helppoa. (Z-sarjan mallit)

Integroitu imurasia

Täydellistä käyttömukavuutta 

Suuri ja tilava roskasäiliö pikakiinnityksellä 

Uusiksi ajateltu seinätelineen kiinnitys
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Design by Pasi Pennanen
”Allaway tuo jotain uutta ja ennennäkemätöntä markki-
noille. Tuotteen joka on tätä päivää. Suunnittelun lähtö-
kohtana oli luoda keskuspölynimuri, joka olisi tehokas, 
helppokäyttöinen ja ulkoasultaan ajaton. Esteettiset 
ratkaisut syntyivät toimivuuden ja tarkoituksen kautta. 
Uudet keskusyksiköt ovat ulkomuodoltaan moderneja 
ja sulautuvat kotiin kuin kotiin.”

Pasi Pennanen yhdistää yli kahdenkymme-
nen vuoden tuotekehityskokemuksensa ja 
ammattitaitonsa palavaan intohimoon suun-
nittelua kohtaan.

Hän on työskennellyt useiden tunnettujen 
brändien kanssa, mukaan lukien Jaguar, 
Honda ja Zagato Centrostile. Hän on 
Suomen ensimmäinen automuotoilija joka on 
valmistunut  kuuluisasta Royal College of 
Art -yliopistosta Lontoosta.

Pennanen uskoo vakaasti sanontaan ”Muoto 
seuraa tarkoituksenmukaisuutta”. Tuotteen 
esteettinen puoli syntyy sen toiminnallisuu-
desta ja näin luodut muodot ovat luonnollisia 
ja perusteltuja.
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Uudet Z- ja X-sarjan keskuspölynimurit
Uusista keskusyksiköistä löydät pitkäikäisen ja kestävän mallin juuri sinun 
tarpeisiisi. Mallista riippuen putkilinjan mitta voi olla jopa 55 metriä. Kaikissa 
malleissa on pestävä mikrokuitusuodatin. Z-sarjan mallien roskasäiliöissä 
on helppokäyttöiset ”Nosta ja vapauta” -salvat, joiden avulla säiliö on helppo 
kiinnittää paikalleen missä tahansa kohdassa. Moottorin kuormitusta vä-
hentävä Soft Start-ominaisuus löytyy Z 45i mallista. Keskusyksikkö voidaan 
asentaa tekniseen tilaan, varastoon, lämpimään autotalliin tai sisätiloihin, 
kuten kodinhoitohuoneeseen tai siivouskomeroon.
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Z- ja X-sarjojen tärkeimmät ominaisuudet
Ominaisuudet vaihtelevat imurin mallista riipuen

Integroitu 
imurasia

Soft StartPölypussi- 
valmius

Tehonsäätö Radio-
ohjaus

20l 
roskasäiliö

14l 
roskasäiliö

Applikaatio Koti- 
automaatio

360o

roskasäiliö

Z- ja X-sarjojen vaatimat asennustilat

Z- ja X-malleissa 
on viiden vuoden 
moottoritakuu!
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Z 45
82520
Taloudellinen vaihtoehto suuriin taloihin 
jotka vaativat pitkän, maksimissaan 45 m 
mittaisen putkilinjan. 

Z 35
82500
Taloudellinen keskusyksikkö keskiko-
koisiin taloihin, joiden putkilinjan pituus 
on maksimissaan 35 m.

X 30
82460
Pieniin taloihin ja useimpiin asuntoi-
hin soveltuva helposti asennettava ja 
taloudellinen keskusyksikkö. Putkilinjan 
pituus maksimissaan 30 m.

Z 45i
82530
Älykäs ja toiminnallinen keskusyksikkö 
keskikokoisille ja suuremmille taloille, 
joiden putkilinjan pituus on maksimis-
saan 45 m. Sisältää siivousvälineet.

Z 55
82540
Toiminnallinen keskusyksikkö integroi-
dulla imurasialla. Z 55 soveltuu keski-
kokoisille taloille, joiden putkilinja on 
korkeintaan 55 m.

Keskusyksikön mukana 
toimitetaan ilmainen keskus- 
yksikön vaihtopaketti. Se 
soveltuu käytettäväksi 
Allawayn KP-, A-sarjan, 
DV30, sekä Combo-konei-
den, sekä useimpien muiden 
valmistajien keskuspölyn- 
imureiden vaihtamiseen.

Z 45i Z 55 Z 45 Z 35 X 30

Imuputken pituus m 45 55 45 35 30

Teho max W 1600 1900 1600 1600 1300

Ilmateho max W 680 770 680 620 520

Jännite min.max.V 50Hz 207-244 207-244 207-244 207-244 207-244

Äänenvoimakkuus Lp Dp (A) +2dp  64 64 64  64 64

Roskasäiliön koko 20 20 20 20 14

Takaiskuventtiili X X X X X

Integroitu imurasia X X X X

Pölypussivalmius X X X X X

Soft Start -käynnistys X

Mitat mm (leveys x korkeus) 345 x 780 345 x 780 345 x 780 345 x 780 375 x 575

Paino kg 9 8,5 8,5 8,5 7

Ylilämpösuoja X X X X X

Ylivirtasuoja X X X X X

Sisältää siivousvälineet X

Modbus-RTU rajapinta X

Yhteys ilmanvaihtojärjestelmään X X X X X

Z- ja X-sarjojen tekniset tiedot
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Allawayn tehtävänä on tehdä arkisesta siivouksesta hel-
pompaa, tehokkaampaa ja lopputuloksesta puhtaampaa. 
Ei ole yhdentekevää, millaista ilmaa imuri jälkeensä jät-
tää. Allawayn mielestä on parasta, että imurin poistoilma 
johdetaan pois asutuista tiloista. Siksi paras vaihtoehto 
Sinullekin on keskuspölynimuri. 

Allaway on aina ollut pitkäikäinen ja ekologinen valinta 
kodin puhtaanapitoon. Kotimainen Allawayn keskus- 
pölynimuri ehtii nähdä kodeissa monen perheen elä-
mää. Laadukkaat osat kestävät oikein käytettyinä jopa 
useamman perinteisen imurin käyttöiän.

Toimintaa ohjaa ISO 9001:2015 laatujärjestelmä sekä 
ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmästandardi. 
Allawayn toiminnan tarkoituksena on tuottaa kestäviä 
ja luotettavia tuotteita mahdollisimman taloudellisesti 
ja tehokkaasti laatuvaatimuksia ja kestävän kehityksen 
periaatteita noudattaen.

Nyt tuttuun laatuun yhdistyvät myös skandinaavinen 
design sekä pitkälleviedyt älyominaisuudet. Tervetuloa 
asiakkaaksemme! 

*Puheluiden hinnat soitettaessa 020 -alkuiseen numeroon: Kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min
matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min. Soitettaessa ulkomailta: tavallinen ulkomaanpuheluhinta
Copyright Allaway Oy. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Aisti 
kotisi 
puhtaus


