
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
SPLOŠNA OPOZORILA 
Ročna uporaba 
Instalacija in priročnik za uporabo in 
vzdrževanje  je nujen in pomemben del 
glavne  napetostne enote in ga je 
potrebno pozorno prebrati, saj vsebuje 
pomembne informacije o varnosti 
uporabnika, predvidenih operacijah in 
pravilnega vzdrževanja glavne 
napetostne enote. 
Priporočljivo je, da navodila za uporabo 
spravite v multifunkcijskem žepku (za 
vse modele PERFETTO TXA, TPA-TP in 
modele TX1A, TP1A, TP1 in klasično TC 
serijo). 
 
Odgovornost 
Centralna napetostna enota je lahko 
uporabljena za izvedbe, za katere je bila 
izključno narejena (glej poglavje 
PREDVIDENA UPORABA). 
Vsakršna druga uporaba je nepravilna in 
tako nevarna (glej poglavje NEPRAVILNA 
UPORABA).  
Centralna napetostna enota naj ne 
uporabljajo ljudje z zmanjšanimi 
fizičnimi, senzornimi ali mentalnimi 
močmi, otroci ali ljudje brez izkušenj in 
znanja o produktu, razen če so pod 
nadzorom ali so bili poučeni o uporabi 
centralne napetostne enote s strani 
osebe, ki je odgovorna za njihovo 
varnost.  
Proizvajalec ne prevzame  pogodbene 
ali dodatne pogodbene odgovornosti za 
poškodbe, ki so posledica napak v 
uporabi ali instalaciji centralne 
napetostne enote ali zaradi napake pri 
upoštevanju navodil, ki jih je izdal 
proizvajalec.  
________________________________ 
OPOMBA________________________ 
Aertecnica ima pravico za spremembo 

produkta in povezanih tehničnih 
dokumentacij brez predhodnega 
prevzema obveznosti do tretjih oseb.  
Noben del teh navodil ni dovoljeno 
kopirati ali širiti poljubnih razlogov brez 
pisne avtorizacije Aertecnice.  

Ta navodila so natisnjena na 100 
% recikliranem papirju.  
 
GARANCIJA 
Garancijski pogoji za države EGS 
(Evropske gospodarske skupnosti) 
Aertecnica zagotavlja ustrezno 
operiranje kupljene centralne 
napetostne naprave za čas 24 mesecev 
od datuma nakupa naprave.  
Če ni dokumentacije iz katere je 
razviden datum nakupa (račun ali 
prejemek), se obdobje 24 mesecev 
začne takrat, ko je bilo prodano s strani 
Aertecnice. Garancijski pogoji so v 
skladu s  trenutno evropsko zakonodajo 
in niso kriti v sledečih primerih: 
Okvare, poškodbe ali uničenje 
povzročene zaradi nepravilne električne 
povezave med ali po instalaciji 
Okvare, poškodbe ali uničenje 
povzročene zaradi delovanja drugih 
komponent v sistemu, na primer 
sesalnih vtikačev, če le ta ni proizveden 
s strani Aertecnice. 
Okvare, poškodbe ali uničenje 
povzročene zaradi zaprtja ali zamašitve 
cevi 
Okvare, poškodbe ali uničenje 
povzročene zaradi površnosti, 
malomarnosti, nezmožnosti ali 
nepravilne uporabe 
Materiali, komponente in dodatki, 
vključno s električnimi in elektronskimi, 
če škoda ni povezana z originalnimi 



 
 

 
 

proizvodnimi okvarami, ali če je škoda 
nastala zaradi delov oziroma ohišja  
komponent.  
 
Garancija preneha veljati v primeru 
nedovoljenih posegov, popravil 
opravljenih s strani neavtoriziranega 
osebja ali pri uporabi neoriginalnih 
rezervnih delov.  
Ostali garancijski pogoji so izključno 
odgovornost stranke, ki jih želi 
uveljavljati. 
V primeru sporov, bo sodišče Forli-
Cesena (Italija) izključno pristojno, 
upošteva pa se italijanska zakonodaja.  
 
DODATNI EEC GARANCIJSKI POGOJI: 
Za države, ki niso del EGS, je 
odgovornost pri uvoznem podjetju in 
garancijski pogoji so tisti, ki jih 
predvidijo upoštevani predpisi v 
eksportni državi.  
  
VARNOST 
Ta znak je uporabljen v navodilih za 
prikaz vseh operacij, ki morajo 
upoštevati sledeče, da je zagotovljena 
osebna varnost kot tudi varnost drugih v 
centralni napetostni enoti.  
 

NEVARNOSTI: to opozarja, da je 
potrebno biti pozoren, da 
preprečiš dogodke, ki bi lahko 
povzročili resne nezgode, ki bi 
lahko poškodovale ljudi ali 
njihovo zdravje.  
NEVARNOSTI ZARADI 
NAPETOSTI: poskrbite, da bo 
centralna napetostna enota 
povezana s pravilnim kablom s 
standardno skladno ozemljitvijo. 
Za vzdrževalna dela je potrebno 
napetostno enoto popolnoma 
prekiniti.  

NEVARNOST TRKA: če 
priklapljate ali upravljate s 
centralno napetostno enoto, je 
priporočljivo da uporabljate 
pripomočke za dvigovanje in 
zavarovanje, da bi preprečili, da 
bi naprava padla.  
NEVARNOST POŠKODOVANJA 
CENTRALNE NAPETOSTNE 
ENOTE: Upoštevajte priložena 
navodila za uporabo, da bi 
preprečili posledice, ki bi lahko 
povzročile poškodovanje 
centralne napetostne enote.  
VDIHOVANJE NEVARNIH 
ELEMENTOV IN PRAHU: zaščitite 
respiratorne organe z uporabo 
zaščitnih mask, ko boste praznili 
zaboje za prah in pri zamenjavi 
filtrov, da pri tem ne vdihujete 
prahu.  
OBČUTLJIVOST NA PRAH: to 
pomeni, da je potrebno 
uporabljati  zaščito rok, če je 
prisotna občutljivost na prah.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

IDENTIFIKACIJSKA PLOŠČICA 
 

Za te modele se identifikacijska ploščica 
nahaja na površini centralne sesalne 
enote, kot je prikazano na primeru. 
Potrebni identifikacijski podatki: 
Tip-model, serijska številka leto 
proizvodnje. 

 
OPIS SESALNEGA SISTEMA TUBO 
 
Kupljena centralna sesalne enota je 
glavna komponenta Tuba, naprednega 
sesalnega sistema Aertecnice.  
 
Sistem Tubo je sestavljen iz centralne 
sesalne enote, sesalnih vtičnic, ki so 
instalirane na stenah zgradbe, ohišja, ki 
je vstavljeno v sesalne vtičnice, ki 
bazirajo glede na prostor, ki ga želimo 
očistiti, in seta pripomočkov za čiščenje, 
ki ustrezajo stanovanjskim potrebam.  
Mreža plastičnih cevi, ki se nahajajo pod 
tlemi in v stenah zgradbe, pa 
predstavljajo linijo vnosa prahu, ki je 
povezana s centralno sesalno enoto.  
 
Zbran prah doseže centralno sesalno 
enoto ; veliki prašni delci padejo v 
zbiralno posodo, kjer filtrirni vložek 
zadrži preostali prah; mikro prah (očesu 
neviden in ni filtriran na vložku), je 
izločen zunaj skozi zračno izpušno cev, 
kar zagotavlja higieno in onemogoča, da 

bi prah ponovno vstavil in krožil po 
domovanju.  
 
Sistem lahko doseže vse predele doma, 
tako zunanje kot tudi notranje, odvisno 
od pozicije sesalnih vtičnic, ki so 
vgrajene v zgradbo samo.  Priporočljivo 
ohišje je dolgo 7 metov, kar pokrije 
cirkulacijsko področje približno 30 
kvadratnih metov (zmanjšanje 
cirkulacijskega premera je posledica ovir 
v prostoru (pohištvo), ki onemogočajo 
sledenja določene poti sesalcu samemu.  
 
Zaboj za prah je potrebno periodično 
prazniti (predvidoma 2-3 krat na leto, 
glej poglavje PRAZNJENJE POSODE). 
Filtrirni vložek je potrebno zamenjati z 
novim vsaka 2 do 3 letal (odvisno od 
uporabe; glej poglavje ZAMENJVA 
FILTRIRNEGA VLOŽKA). 
Filtrirni vložek lahko obnovimo s 
periodičnim pranjem (odvisno od 
uporabe, glej poglavje OBNOVA 
FILTRIRNEGA VLOŽKA). 
Ta časovna obdobja so približna in 
predvidena v primeru  normalne 
uporabe sesalnega sistema. V primeru 
zahtevnejše uporabe sistema in večje 
količine posesanega prahu, se časovna 
obdobja krajšajo.  
 



 
 

 
 

 
OPIS DELOV 
LEGENDA 

 
1. Dvojna Leva/desna zračni izpust 
2. Motor za zračni vhod (modeli PERFETTO TX31, TX4A, TP3A, TP4A, TP3, TP4 in 

KLASIČNA TC3, TC4) 
3. Zvočno izoliran prostor motorja 
4. Električni Motor 
5. Temperaturni senzor 
6. Elektronska kartica EVOLUTION 1.0 (Model PEFETTO TXA, TPA in TP). 
7. AVI prikaz (Model PEFETTO TXA, TPA in TP). 
8. Dvojni Levi/desni vnos prahu 
9. Vgrajena sesalna vtičnica (Model PEFETTO TXA, TPA in TP). 
10. Filtrirni vložek PRECISON 
11. Samočistilni filtrirni sistem APF (Model PEFETTO TXA, TPA in TP). 
12. QUICK FIX (HITRO POPRAVLJIV) nosilec 
13. Stranski multifunkcijski žepki (razen modeli PERFETTO TX1A, TP1A, TP1 in serija TC) 
14. Ergonomski  ročaji 
15. Stožčast transportni sistem 
16. CLEAN BAG vrečka za prah (Model PEFETTO TXA, TPA in TP). 
17. CLEAN BAG blokirni Sistem (Model PEFETTO TXA, TPA in TP). 
18. Posoda za prah 
19. Pokrovček za vhod-vnos prahu 
20. 12 V vtična cev in ohišje linije dotoka energije 

 



 
 

 
 

TEHNIČNI PODATKI 
 
LINIJA  PERFETTO INOX TXA PERFETTO TPA 

TP 
CLASSIC TC 

MODEL  TX1A* TX3A* TX4A* TP1A* 
TP1 

TP2A* 
TP2 

TP3A* 
TP3 

TP4A* 
TP4 

TC1 TC2 TC3 TC4 

NAPETOST Volt 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 
MOČ MOTORJA Watt 1.260 1.350 1.590 1.260 1.600 1.350 1.590 1.260 1.600 1.350 1.590 
FREKVENCA Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 
ELEKTRIČNA ZAŠČITA IP IP55 IP45 IP45 IP55 IP55 IP45 IP45 IP55 IP55 IP45 IP45 
MOTOR RPM Rpm 43.507 26.871 29.892 43.507 46.480 26.871 29.892 43.507 46.480 26.871 29.892 
HRUP Db 62,5 64 64,5 62,5 63 64 64,5 62,5 63 64 64,5 
STOPNJE TURBIN Št. 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 
NAPETOST VTIČNIC Volt 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
SESALNA MOČ Zračni 

watt 
504 423 526 504 653 423 526 504 653 423 526 

MAX. ZRAČNI TOK m3/h 207 161 174 207 195 161 174 207 195 161 174 
MAX. SESANJE Mbar 270 333 374 270 313 333 374 270 313 333 374 
POVRŠINA FILT. VLOŽ. Cm2 4.000 12.300 12.300 4.000 8.200 12.300 12.300 4.000 8.200 12.300 12.300 
MATERIAL FILTRIRNEGA 
VLOŽKA  

 POLIESTER POLIESTER POLIESTER 

KAPACITETA POSODE ZA 
PRAH 

Liter 135,5 22 22 13,5 13,5 22 22 13,5 13,5 22 22 

VIŠINA Cm 60 115 115 60 90 115 115 60 90 115 115 
PREMER Cm 30 34 34 30 30 34 34 30 30 34 34 
TEŽA kg 10,8 17,3 17,3 10,8 

9,8 
13,8 
12,8 

17,3 
16,3 

17,3 
16,3 

9,5 12,2 15,3 15,3 

DINAMIČNA KOMPATIBILITETA 
NADZORNE PLOŠČE (CMT800) 

DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA 

KOMPATIBILITETA BREZŽIČNEGA 
SISTEMA (CM187) 

DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA 

MEHKI ZAČETEK  DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA 
LEVI IN DESNI VNOS 
PRAHU 

 DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA 

LEVI IN DESNI IZPUST 
ZRAKA 

 DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA 

AVI PRIKAZ (**)  DA DA DA DA DA DA DA NE NE NE NE 
AVT PRIKAZ (***)  NE NE NE NE NE NE NE DA DA DA DA 
MODBUS 
KOMUNIKACIJSKI SISTEM  

 DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA 

QUICK FIX TESNILO  DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA 
APF SISTEMI (****)  DA DA DA DA 

NE 
DA 
NE 

DA 
NE 

DA 
NE 

NE NE NE NE 

VGRAJENA SESALNA 
VTIČNICA 

 DA DA DA DA DA DA DA NE NE NE NE 

VREČKA  DA DA DA DA DA DA DA NE NE NE NE 
MULTIFUNKCIJSKI ŽEPKI  NE DA DA NE DA DA DA NE NE NE NE 
DUŠILEC KOT 
STANDARDNA OPREMA 

 NE DA DA NE DA DA DA NE DA DA DA 

MAX. PRIPOROČLJIVO 
ŠTEVILO VTIČNIC 

Št. 5 14 22 5 8 14 22 5 8 14 22 

PRIPOROČENA RAZDALJE 
NAJBOLJ ODDALJENE 
VTIČNICE 

m 25 40 50 25 30 40 50 25 30 40 50 

PRIPOROČENA 
POVRŠINA 

m2 0-120 100-300 250-500 0-120 50-200 150-300 250-500 0-120 50-200 150-300 250-500 

MAKSIMALNA POVRŠINA m2 150 400 600 150 250 400 600 150 250 400 600 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

PREDVIDENA UPORABA 
 
Centralna sesalna enota je bila 
ekskluzivno ustvarjena za sesanje prahu 
ali malih trdnih delcev.  
ČISTILNO VREČKO (v seriji PERFETTO 
TXA, TPA in TP) je potrebno zamenjati 
vsakič, ko je le ta polna.  
Posodo za prah (v klasični TC seriji) je 
potrebno zamenjati vsakič, ko  je le ta 
polna. 
Filtrirni vložek je potrebno obnoviti 
periodično in ga zamenjati vsaka dva do 
tri leta ali takoj po tem, ko je 
poškodovan.  
Če zamenjujete rezervne dele, 
uporabljajte izključno originalne 
Aertecnica rezervne dele.  
 

Uporabljajte osebne zaščitne 
obleke pred izvedbo del, kot je 
praznjenje posode za prah ali 
zamenjave/čiščenje filtrirnega 
vložka.  

 
NEPRAVILNA UPORABA 
 
Da bi zagotovili pravilno delovanje 
centralne sesalne enote in zaščitili kritje 
garancije pred zapadlostjo, upoštevajte 
spodaj navedena navodila: 
 Ne sesajte prižganih cigaret, vroče 
žerjavice ali gorečih snovi: tu materiali 
lahko zanetijo ogenj, ki lahko poškoduje 
ohišje ali centralno sesalno enoto. 
Ne sesajte krp, blaga in drugih tekstilij, 
tu materiali lahko zamašijo luknje in 
poškodujejo centralno sesalno enoto. 
Ne sesajte tekočin, materialov napitih s 
tekočino ali zelo mokrih materialov, te 
snovi lahko povzročijo kratek stik v 
električni napeljavi, preprečijo prenos 
prahu ali poškodujejo vtičnice in 
centralno sesalno enoto.  

Tekočine lahko sesate s pomočjo 
posebnega dodatka (art. AP372; art. 
AP373). 
S sesalnimi vtičnicami se naj ne igrajo 
otroci, naj jih ne odpirajo in zapirajo ali 
vanje vtikajo igrače ali druge trdne stvari 
neprimernih velikosti.  
Ne sesajte prahu tako, da bi uporabljali 
več vtičnih hkrati (Aertecnica proizvaja 
centralne sesalne enote, ki jih lahko 
uporablja več uporabnikov hkrati, s 
pomočjo TIFASE linije).    
Ne uporabljajte sistema s vklopljeno 
centralno sesalno enoto, brez da bi bil 
vstavljen filtrirni vložek.  
Linije za izpust zraka ne smete zamašiti. 
Ne blokirajte zračnih vtičnic za hlajenje 
električnega motorja.  
Ne uporabljajte sesalnih pripomočkov za 
sesanje delov stroja. 
Ne pustite centralne sesalne enote 
vklopljene, če je ne uporabljate za daljša 
časovna obdobja.  
 
VKLOP/IZKLOP 
 
Vklop centraliziranega sesalnega 
sistema je odvisen od tipa vtikača in 
modelov vgrajenih sesalnih vtičnic. 
 
Obstajata dva tipa ohišij: 
TIP 1: Vtikač z aktivacijsko enoto. 
Centralna sedsalna enota se vklopi, če 
enoto (B) vstavimo v sesalno vtičnico 
(A). 
 
TIP 2: Vtikač s stikalom 
Centralna sesalna enota se vklopi, če 
pritisnemo na stikalo, ki se nahaja na 
ohišju. 
Vstavite vtikač vtičnice s posebnimi 
ploščicami (D), ki se ujemajo s stiki (E ) 
znotraj vtičnice. 
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Da bi izključili centralno sesalno enoto: 
Z vtikačem prvega tipa, odstranimo 
vtikač iz sesalne vtičnice (A). 
Z vtikačem drugega tipa pa prestavite 
stikalo na pozicijo OFF.  

 
________________________________ 
OPOMBA________________________ 
Modeli vtičnic Air Active, Open in NEW 
AIR s mikro-stikalom (NA699) centralne 
sesalne enote, se vklopijo, ko so vrata 
vtičnice odprta.  
 
VGRAJENE SESALNE VTIČNICE 
Modeli serije PERFETTO TXA, TPA in TP 
imajo vgrajeno sesalno vtičnico (1). 
Vklop centralne sesalne enote  
Po vstavitvi enote (3) v vtičnico (1), 
zaženete centralno sesalno enoto tako, 
da pritisnemo tipko START na nadzorni 
plošči (4).  
Izklop centralne sesalne enote 
Centralna sesalna enota se izklopi s 
pritiskom na gumb STOP na nadzorni 
plošči (5) za eno sekundo ali 15 Sekund 
pri zaprtju vrat (2). 

 
Vgrajeno sesalno vtičnico lahko 
uporabite za čiščenje prostora za 
pripomočke centralne sesalne enote. 

 
BREZŽIČNI KOMPLET (CM187) 
 
Je rešitev za situacije, kjer ni električnih 
priprav ali kjer želite dodati vtičnico v že 
obstoječ sistem, brez da bi vgrajevlli 12 
V linije vtičnic. 
 
Uporabite ga lahko za vse izvedbe 
sesalnih vtičnic. 
 
Komplet vsebuje brezžičen vtikač (1) in 
sprejemnik (2). 
12 V kabel linije vtičnice, ki je oprema 
centralne sesalne enote, mora biti 
neposredno povezan z brezžičnim 
vhodom elektronske kartice centralne 
sesalne enote.  
 



 
 

 
 

Prenosna moč sprejemnika 
Znotraj zgradbe je območje prenosa 
med brezžičnim vtikačem in 
sprejemnikom 15 metov, kar omogoči, 
da se lahko gremo gor ali dol za dve 
nadstropji. 
 
Zagon/izklop centralne sesalne enote 
Centralna sesalna enota se vklopi, če 
pritisnite na gumb START/STOP (3). LED 
(4) se obarva zeleno.  
Centralna sesalna enota se izklopi, če 
ponovno pritisnete na gumb 
START/STOP ali po 15 sekundah, ko se 
zaprejo vrata na sesalni vtičnici.  

 
ODPRTJE PAKETA 
Centralna sesalna enota je dostavljena v 
kartonastem pakiranju, kar olajša 
transport.  
Priporočljivo je, da ne odstranite 
pakiranja pred nastavitvijo, saj s tem 
preprečite poškodovanje.  
 

Ko odprete zapakirano centralno 
sesalno enoto, sledite navodilom, ki so 
navedena na stranicah kartonske škatle. 
Preverite, da izdelek  ni poškodovan in 
da pakiranje vsebuje garancijsko kartico 
z obrazcem, ki ga je potrebno v celoti 
izpolniti in vrniti na naslov Aertecnice 
(glej poglavje garancije). 

 
RAVNANJE S PAKIRANJEM 
Zu dvig in transport centralne sesalne 
enote, uporabite ročaje, ki se nahajajo 
na straneh pakiranja (1).  
________________________________ 
OPOMBA________________________ 

Elementi pakiranja, ki so med 
dostavo priloženi centralni 
sesalni enoti, so nenevarni trdni 
odpadki, ki jih je potrebno 
odstraniti v skladu z veljavnimi 
predpisi.  

 
POSTAVITEV CENTRALNE SESALNE 
ENOTE 
Centralna sesalna enota je nameščena v 
servisnih prostorih ( na primer 
skladiščih, garažah, kleteh), ki jih je 
mogoče prezračiti in so zaščitene pred 
ekstremnimi temperaturnimi 

 



 
 

 
 

spremembami.  
Visoka stopnja električne zaščite in 
odpornost na atmosferne pogoje prav 
tako dopušča namestitev zunaj, na 
balkonih, ložah in verandah.  
 
Področje namestitve mora biti dovolj 
prostorno in dobro osvetljeno, da lahko 
zamenjamo  filtrirni vložek, vrečko za 
prah (za modele PERFETTO TXA, TPA in 
TP) ali posodo za prah (za klasično serijo 
TC). 
 
Napetostna linija  220/240 in linija 
sesalnih vtičnic za aktiviranje 
centraliziranega sesalnega sistema 
morajo biti postavljene blizu centralne 
sesalne enote.  
 
________________________________ 
OPOMBA________________________ 

Zunanja centralna sesalna enota 
Če namestitev centralno sesalno 
enoto zunaj, zagotovite, da je 
uporabljena spajalna škatlica z 
zadostno stopnjo električne 
zaščite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

INSTALACIJSKA NADOMESTILA ZA CENTRALNO SESALNO ENOTO 
Sledeča tabela specificira glavne lastnosti nadomestil za pravilno namestitev centralne 
sesalne enote. 

 
 PERFETTO TXA PERFETTO TP-PERFETTO TPA CLASSIC TC 

 TX1A   TX3A   TX4A TP11/TR1A  TP2/TP2A  TP3/TP3A  TP4/TP4A TC1           TC2        TC3        TC4 

A 138     418     418 138 138 418 418 138 328 418 418  

B 350     350     350 350 350 350 350 350 350 350 350  

C 257     257     257 257 257 257 257 257 257 257 257  

D 300     340     340 300 300 340 340 300 340 340 340  

E 286     304     304 286 286 304 304 286 304 304 304  

F 230     340     340 230 230 340 340 230 340 340 340  

G 34      34      34 34 34 34 34 34 34 34 34  

H 600     1115     1115 600 600 1115 1115 600 1115 1115 1115  

I 273     308     308 273 273 308 308 273 308 308 308  

L 115     137     137 115 115 137 137 115 137 137 137  

M 103     112     112 103 103 112 112 103 112 112 112  

N 560     600     600 560 560 600 600 560 600 600 600  

P** 1500    1400    1400 1500 1500 1400 1400 1500 1400 1400 1400  

 
P** priporočena nadomestila 
Q nivo tal 
     Mere so navedene v milimetrih 
 



 
 

 
 

PRITRDITEV NOSILCEV 
1- v steni zvrtajte luknje 

 
2- na  steno pritrdite nosilec, tako da 
upoštevate  opisan vrstni red sestavnih 
delov 
A- vijak 6×70 
B- podložka 6×24 
C- gumijasta podložka 
D-končni del 
E- gumijasta proti vibracijska ploščica 

 
3- s centralno sesalno enoto stojte pred 
nosilcem in s spustnim gibom zataknite 
oporo centralne sesalne enote v drsni 
del nosilca.  

 
4- z rahlim premikom levo in desno 

pomaknite oporo centralne sesalne 
enote do končne točke. 

 
5- tesnilni kavelj se sprosti s kratkim 
klikom; po potrebi uporabite izvijač (glej 
prikaz 6, črka F). 

 
Odstranitev centralne sesalne enote 

 
6- za odstranitev centralne sesalne 
enote iz opore, pritisnite na kaveljc s 
pomočjo izvijača (F) in  z drsnim gibom v 
levo in desno odstranite centralno 
sesalno enoto. 
POVEZAVA 
VSTOPNA LINIJA PRAHU  



 
 

 
 

 
Povezava vstopne linije prahu 
Vse centralne sesalne enote imajo 
dvojni vstop prahu, ki dovoljuje 
povezavo z ohišjem linije vtičnic na obeh 
straneh centralne sesalne enote, kar 
olajša tudi namestitev.  
 
Izberite najbolj ustrezno vstopno mesto 
prahu centralne sesalne enote in ga 
povežite z vstopno linijo.  Vstavite 
gumijast rokav (a) v vstopno mesto 
tako, da uporabite priloženi sponki (b) in 
ga povežite z vtičnico ( c).  

 
Pokrovček vstopne točke prahu 
Priporočljivo je, da drugo mesto vstopa 
prahu, ki ga ne uporabljate, zaprete.  
Vstavite poseben pokrovček ( e) in 
pritrdite sponke (f), da bi preprečili 
izgubo sesanja iz centraliziranega 
sesalnega sistema.  

 
 
POVEZAVA 
IZPUŠNA LINIJA TRANSPORTNEGA 

SISTEMA 
Vse centralne sesalne enote imajo 
dvojni izhod zračnega izpusta, ki dovoli 
instalacijo linijo izpusta plina na obeh 
straneh centralne sesalne enote, vse to 
pa olajša instalacijo samo.  
 
Izberite najbolj uporaben izhod 
zračnega izpusta in ga povežite s 
centralno sesalno enoto. Povežite 
izpušno linijo transportnega sistema s 
priloženimi sponkami (f). 
 
Priporočljivo je, da ne uporabite cevi 
izpusta zraka, ki bi bila daljša od petih 
metrov.  
Če je le-ta daljša, uporabite cev, ki ima 
premer 63 ali več, prav tako naj bo 
dušilec primernega premera.  
Dušilec vedno postavite blizu izpušne 
maske.  

 
Komponente linije zračne izpusta 
1- dušilec premera 100 
2- povečanje premera stožca 50-80F 
3- izpušna maska premera 80 
4- cev izpusta premera 82 

 
Pokrovček linije izpusta zraka 
Priporočljivo je, da zaprete drugi izhod 



 
 

 
 

zraka, če ga ne uporabljate (g). 
Nastavite poseben pokrovček (h) in 
zategnite predvideno sponko (f), s tem 
preprečite, da bi fini prah izstopal iz 
prostora centralne sesalne enote.  

 
POVEZAVA LINIJE IZPUSTA ZRAKA S 
ATMOSFERO PROSTORA 
 
Če je centralna sesalna enota instalirana 
zunaj (na terasi, balkonu ali loži), ne 
potrebujete transportni sistema 
zračnega izpusta, saj uporabljate same 
izhode zraka na napravo sami.  
Dve zračni maski (J), ki sta priloženi 
enoti, morata biti instaliran na obeh 
straneh, tako kot je nakazano smer.  

 
 
ZRAČNI MASKI 
Nastavite obe zračni maski odprtinah na 

obeh straneh, kot je nakazano spodaj.  
 
Notranja stran je tista z rešetom, 
ploščice morajo biti usmerjene navzdol. 

 
Zunanja stran je tista, ki ima polžast 
vzorec.  

       
OPOMBA 
Ta možnost je predvidena le za 
centralne sesalne enote, ki se nahajajo 
zunaj. 
 
ZRAČNI VNOSI ELEKTRIČNEGA MOTORJA 
 
PERFETTO TX3A in TX4A, TP3A in TP4A, 
TP3 in TP4, TC3 in TC4 sesalne enote 
imajo vnos zraka (h), ki ga ne smete 
blokirati, saj le tako zagotovite hlajenje 
motorja.  
Odstranite notranjo varovalno gobico in 
jo sperite enkrat letno, s tem pa 
zagotovite prehajanje zraka.  

 
ELEKTRIČNA POVEZAVA TUBO SISTEMA 
 



 
 

 
 

Nevarnost električnega šoka 
Zagotovite, da je linija elektrike 
ustrezna za napajanje centralne 
sesalne enote in preverite, če 
napajalni sistem prenese 
napetost, ki je navedena na 
identifikacijski ploščici.  
 

Povezava centralne sesalne enote z 
linijo dovoda napetosti 
Kabel za dovod napetosti s Schuko 
vtičnico (1) je priložen kot standardna 
oprema centralne sesalne enote.  
 
Povezava centralne sesalne enote z 
linijo vtičnic 
Povezava vtičnic je priložena z 
aktiviranjem vtičnic in oddaljeno 
prenosov podatkov (2) kot standardna 
oprema.  
 
DIAGRAM ELEKTRONSKIH POVEZAV 
Da bi ustvarili povezavo linij vtičnic, 
povežite kable centralne sesalne enote 
kot je prikazano v primeru.  
 
Glavne komponente 
1- kabel za dovod napetosti za centralno 
sesalno enoto (glej OPOMBO 1) 
2- 12 V kabelska linija vtičnic + 
dinamičen kontrolni prikazovalnik 
3- električno spojno polje 
4- predžičeno oplaščenje 2×1 z vtičnico 
premera 16 
5- predžičeno oplaščenje 4đ1 premera 
16 
6- vstopni okviri 
7- dinamičen kontrolni prikazovalnik 

 
Opomba 1- zunanja centralna sesalna 
enota 
Centralna sesalna enota je lahko 
instalirana tudi zunaj; v tem primeru 
zagotovite, da bo električno spojno 
polje opremljeno s primerno električno 
zaščito.  
 

Električni napetostni sistem 
centralne sesalne enote mora 
biti instaliran 

S strani kvalificiranega osebja v skladu 
z veljavnimi predpisi.  
Proizvajalec zavrne vso odgovornost za 
slabo delovaje ali poškodbe ljudi in/ali 
lasti zaradi slabe povezave na 
neprimeren napetostni sistem.  

 
 

 

 



 
 

 
 

 
NEVARNOST ELEKTRIKE 

Če je poškodovan kabel  
centralne sesalne enote, ga je 
potrebo zamenjati s strani 
proizvajalca in tehničnega 
podpornega sistema ali s strani 
usposobljenega tehnika, da bi 
preprečili morebitne nevarnosti 
zaradi elektrike.  

 
 
 NADZORNA PLOŠČA Z AVI 
PRIKAZOVALNIKOM IN TIPKOVNICO 
 
(za PERFETTO TXA, TPA in TP centralne 
sesalne enote) 
 
Centralna sesalna enota ima nadzorno 
plošča, ki ima AVI prikazovalnik 
(takojšen prikaz) in vgrajeno tipkovnico 
za usmerjanje in nadzor krmilnih 
parametrov centralne sesalne enote. 
 
Avi PRIKAZOVALNIK 
Alfa-numeričen prikazovalnik nadzoruje 
elektronska kartica EVOLUTION 1.0 in je 
uporabljena za nadzore naslednjih 
parametrov: 
 
POLNJENJE ČISTE VREČKE 
Ta funkcija ugotovi nivo napolnjenosti 
posode za prah in lahko prikaže 4 
različne nivoje.  
NASIČENOST FILTRIRNEGA VLOŽKA 
Ta funkcija ugotavlja nivo nasičenosti 
filtrirnega vložka in prikaže 5 različnih 
nivojev.  
DELOVNI SESALNI OBSEG 
Ta funkcija prikazuje sesalni nivo, s 
katerim obratuje centralna sesalna 
enota: LO (nizko) - OK(pravilno) - HI 
(visoko) 
DELOVNI VAKUUM 

Ta funkcija prikazuje nivo delovnega 
sesanja centralne sesalne enote. 
ODSTOTEK NAPETOSTI MOTORJA 
Ta funkcija prikazuje odstotek napetosti 
motorja, ki je oddana v cev z 
variatorjem hitrosti.  
KOLIČINA UR MOTORJA 
Ta funkcija prikazuje število ur motorja, 
katere je delovala centralna sesalna 
enota. 
TEMPERATURA MOTORJA 
Ta funkcija prikazuje temperaturo 
motorja.  
ANOMALIJE/ZAKLENITEV OB ZAGONU 
Ta funkcija prikazuje 
anomalije/zaklenitev glede na število 
preranih zagonov v času 1 minute.  
ANOMALIJE/ZAKLENITEV TEMPERATURE 
MOTORJA 
Ta funkcija prikazuje anomalije zaradi 
presega temperature motorja nad 80°C. 
ANOMALIJE/ZAKLENITEV 
MAKSIMALNEGA ČASA UPORABE 
Ta funkcija prikazuje 
anomalije/zaklenitev zaradi 
ponavljajoče se uporabe centralne 
sesalne enote za čas 3o minut.  
 

 

 



 
 

 
 

TIPKOVNICA 
Tipkovnica ima 4 tipke, ki jih pritisnite 
vključitev sledečih funkcij: 
 
TIPKA VKLOP 
Tipka VKLOP se uporablja za zagon 
centralne sesalne enote po vstavitvi cevi 
v vgrajen sistem sesalnih vtičnic. Puščica 
navzgor se uporablja za usmerjanje v 
zgornji meni v programu 
 
TIPKA IZKLOP 
Tipka IZKLOP se uporablja za izključitev 
centralne sesalne enote. Enota se prav 
tako izključi po 15 sekundah, ko zaprete 
pokrovček na vtičnicah vgrajenega 
sesalnega sistema. Puščica navzdol se 
uporablja za usmerjanje nižje v meniju 
programa.  
 
TIPKA RESET/IZHOD 
Pritisk te tipke povzroči ponovni zagon 
centralne sesalne enote po zaklenitvi ali 
anomaliji (glej del ANOMALIJE ali 
ZAKLENITEV) 
 
TIPKA MENI/OK 
S pritiskom na to tipko se prikaže 
vzdrževalni cikel centralne sesalne 
enote.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

DELOVANJE NADZORNE PLOŠČE 
 
Alfa-numeričen prikazovalnik 
S central no sesalno enoto na ON, se 
prikažejo sledeči delovni parametri: 

 
DELOVNI VAKUUM 
V standardnih delovnih pogojih se 
prikaže nivo delovnega sesanja 
centralne sesalne enote.  

 
ODSTOTEK NAPETOSTI MOTORJA 
Z enkratnim pritiskom na tipko MENI, se 
pokaže odstotek napetosti motorja, ki je 
oddan v cev z variatorjem hitrosti.  

 
ŠTEVILO UR DELOVANJA MOTORJA 
Če dvakrat pritisnete na tipko MENI, se 
pokaže število obratovalnih ur motorja.  

 
TEMPERATURA MOTOJA 
S trikratnim pritiskom na tipko MENI, se 
prikaže temperatura prostora motorja.  
 
 
 
 
 

Ko je faza sesanja končana in se prikaže 
STAND BY, bodo na prikazovalniku vidni 
sledeči delovni parametri: 

 
ŠTEVILO UR DELOVANJA MOTORJA 
Pokaže se število obratovalnih ur 
motorja 

 
NASIČENOST FILTRA 
Če enkrat pritisnete tipko MENI, se 
pokaže stopnja prezračenosti filtrirnega 
vložka, izražena je v mbar in ustreza 
sledeči lestvici: 
0 mbar = filter je čist 
10 mbar = filter je 50% nasičen 
20 mbar = filter je 100 % nasičen 

 
POLNJENJE VREČKE 
Če dvakrat pritisnete na tipko MENI, se 
pokaže pretečen čas, v urah, odkar se je 
izvedlo zadnje vzdrževanje oziroma 
praznjenje vrečke.   

 
STANJE PRIPRAVLJENOSTI 
Če poteče 30 sekund, brez da bi pritisnili 
kakšno tipko, se pokažejo tri zaporedni 
utripi LED. 
S pritiskom na katerokoli tipko, se 
naprava iz pripravljenosti kopi in pokaže 
obratovalni čas centralne sesalne enote.  
 
NIVO NAPOLNJENOSTI 



 
 

 
 

POSODE/VREČKE 
Ta funkcija izračuna predviden nivo 
napolnjenosti posode za prah ali vrečke, 
tako da uporablja 4 napredne stopnje.  
 

 
* nivo napolnjenosti 25-49% 
 
*nivo napolnjenosti 50-74% 
 
* nivo napolnjenosti 75-99% 
 
*nivo napolnjenosti 100 %, 
vrečka je popolnoma polna 
in jo je potrebno zamenjati 
(GLEJ TABELO ANOMALIJ IN 
ZAKLENITEV) 

 
FILTRIRNI VLOŽEK 
NIVO NASIČENOSTI 
Nivo nasičenosti filtrirnega vložka je 
prikazan na 5ih naprednih stopnjah 

 

*nasičenost 20-39% 
 
* nasičenost 40-59% 
 
*nasičenost 60-79% 
 
 
*nasičenost 80-99% 
 
* nasičenost 100 % - 
centralna sesalna enota se 
izključi zaradi zaklenitve 
nasičenosti filtra (GLEJ 
TABELO ANOMALIJ IN 
ZAKLENITEV).  

 

DELOVNI NIVO SESANJA 
 
Prikazuje moč sesanja, s katero deluje 
sistem. Na prikazovalniku so 3 različni 
nivoji sesanja: 
 
 

     LO               OK                           HI  
Nizko               pravilno                     visoko 
(0-89)mbar)      (90-170)mbar        171-200)mbar) 

 
HI  če sistem deluje s sesalnik nivojem 
nad 200 mbar, bo utripala lučka in 
centralna sesalna enota bo zaklenjena 
15 sekund po takšnem delovanju 
(GLEJ TABELO ANOMALIJ IN 
ZAKLENITEV).  
 
ANOMALIJE/ZAKLENITEV VKLOPA 
Prikazuje anomalije/zaklenitev zaradi 
povečanega števila sklopov/izklopov v 
času 1 minute. 
 

* po 5 zaporednih vklopih v času 
ene minute, se vklopi signalna 
lučka in pokaže, da bo centralna 
sesalna enota zablokirana in 
ponovno zagnana v času ene 
minute. (GLEJ TABELO ANOMALIJ 
IN ZAKLENITEV) 

 

* po 6 zaporednih kopi v času 
ene minute, se centralna sesalna 
enota zaklene. (GLEJ TABELO 
ANOMALIJ IN ZAKLENITEV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 
 

ANOMALIJE/ZAKLENITEV 
TEMPERATURE MOTORJA 
Prikaže anomalije/zaklenitev zaradi 
prekoračitve temperature motorja nad 
80 °C. 
 

* vklopi se opozorilna lučka za 
temperaturo, ki istočasno utripa 
z lučko za opozorilo vzdrževanja, 
ki skupaj pomenita zaklenitev 
centralne sesalne enote zaradi 
pregretja motorja. (GLEJ TABELO 
ANOMALIJ IN ZAKLENITEV) 

 
ANIMALIJE/ZAKLENITEV ZARADI 
MAKSIMALNEGA OBRATOVALNEGA 
ČASA 
Prikazuje anomalije/zaklenitev zaradi 
ponavljajoče uporabe sistema v obdobju 
30 minut.  
 

* po 29 minutah ponavljajoče se 
uporabe sistema, pojavi se 
utripajoča ura, ki ponazarja 
maksimalen obratovalni čas 
(GLEJ TABELO ANOMALIJ IN 
ZAKLENITEV). 
 
* centralna sesalna enota je 
zaklenjena zaradi ponavljajoče se 
uporabe sistema za čas 30 minut 
(GLEJ TABELO ANOMALIJ IN 
ZAKLENITEV).  
 

NADZORNA PLOŠČA Z AVT 
PRIKAZOVALNIKOM 
 
(za sesalne enote CLASSIC TC) 
Avt prikazovalnik 
Centralna sesalna enota je opremljena z 
AVT prikazovalnikom (časovni prikaz), ki 
omogoči prikaz glavnih vzdrževalnih 
operacij centralne sesalne enote.  

 
OPERACIJE NADZORNE PLOŠČE 
 
LED ZA POLNJENJE  
POSODE ZA PRAH 
Nakaže predvideno maksimalno količino 
prahu v posodi.  
Če se LED vklopi, je posoda polna in jo je 
potrebno izprazniti.  
Izvedite vzdrževanje in izklopite signalno 
lučko, tako da pritisnete tipko RESET 
ponovni zagon).  
 
LED ZA NASIČENOST  
FILTRIRNEGA VLOŽKA 
Nakaže predvideno maksimalno 
nasičenost filtrirnega vložka.  
Če se vklopi at LED, je vložek nasičen in 
ga je potrebno izprazniti ali zamenjati.  
Izvedite vzdrževanje in izklopite signalno 
lučko, tako da pritisnite tipko RESET 
ponovni zagon).  
 
LED TEMPETARURE 
 MOTORJA 
Nakaže predvideno zaklenitev centralne 
sesalne enote zaradi presega 
temperature motorja nad 80°C.  
Da bi ponovno zagnali central no 
sesalno enoto, je potrebno temperaturo 
znižati pod 55°C. 
Za tem, ko se je temperatura spustila 
pod 55°C, pritisnite tipko RESET 
(ponovni zagon) in odstranite signal.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LED ON 
To ponazarja normalno delovanje 
centralne sesalne enote.  
 
LED V STANJU  
PRIPRAVLJENOSTI  
(STAND BY) 
To ponazarja, da je centralna sesalna 
enota pod napetostjo, ampak ne 
obratuje.  
 
PRITISNITE TIPKO  
RESET 
To se uporabi za ponovni zagon sesalne 
enote ob anomalijah.  
 
VZDRŽEVANJE 
Pravilno vzdrževanje podaljša življenjsko 
dobo centralne sesalne enote in 
zagotavlja boljše delovanje.  
 
OPOMBA 

Pred začetkom vzdrževalnih del, 
odklopite centralno sesalno 
enoto od napetosti. 

 
Centralna sesalna enot ne sme 
biti uporabljena brez 
vstavljenega filtrirnega vložka. 
Neupoštevanje tega navodila 
lahko povzroči poškodovanje 
motorja, kar pa garancija ne 
krije.  
 

OBIČAJNO VZDRŽEVANJE 
ZA SESALNE ENOTE PERFETTO TXA, TPA 
IN TP.  
PRAZNJENJE POSODE 
Nivo napolnjenosti vrečke je pri teh 
sesalnih enotah nakazan na 
prikazovalniku.  
Priporočljivo je, da zamenjate vrečko, še 
preden je nivo napolnjenosti dosegel 
višek.  

1- zavrtite oba ročaja (a) istočasno 
navzgor. Posoda se bo tako spustila.  

 
2- zaprite vrečko, tako da potegnete 
trakca (b) vsakega na svojo stran, brez 
da bi posodo odstranili.  

 
3- odstranite posodo iz nastavka z 
odprtjem ročk (c ),  ki so na straneh, in 
jo dvignite ven.   

 
4- odstranite polno vrečko in jo zavrzite 
(v skladu z okoljevarstvenimi predpisi, ki 
veljajo v posamezni državi) 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

VSTAVLJANJE ČISTE VREČKE 
 
1- odprite blokirni sistem vrečke s 
sponkami, ki so na dnu posode za prah 
(d).  
Prevrite, da je napenjalni obroč fiksiran 
na posodo za prah na primernih točkah 
(e ).  
Preverite, da je tesnilo posode v pravilni 
poziciji. 

 
2- vstavite vrečko v posodi za prah, tako 
da zagotovite, da je modra ploščica 
(natisnjena na dnu vrečke) točno na 
sredini posode.  
Trakce je potrebno nastaviti z ročaji.  
OPOMBA: 
 
Vrečka za prah mora biti vstavljena 
tako, da so trakci vstavljeni držala (g) 
ročajev posode za prah.  
Nastavite vrečko pod vsak par sponk 
(1-2) in jo eno za drugo upognite. Dno 
vrečke naj bo popolnoma prilagojeno 
notranjosti blokirnega sistema.  

 

3- zapognite zgornji del vrečke 
navznoter ob tesnilni obroč (k). vrečka 
mora biti prilagojena notranji steni 
posode.  
Vstavite trakce v držala ročajev (g), tako 
da nekoliko izstopajo iz posode.  
________________________________ 
OPOMBA________________________ 
Vidni so lahko le trakci vrečke: če bi 
izstopali deli vrečke, bi to povzročilo 
nenormalne zvoke in izgubo zraka.  

 
4- ponovno vstavite posodo in zaprite 
ročke.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ZAMENJAVA FILTRIRNEGA VLOŽKA 
 

Pred začetkom vzdrževalnih del, 
odklopite centralno sesalno 
enoto od napetosti.  

 
Priporočeno je, da zamenjate filtrirne 
vložke vsaki 2-3 leta.  
Ta doba se lahko spremeni glede na 
stopnjo uporabe naprave.  
 
POZOR 

Ko izvajate ta dela, je možnost, 
da pridete v stik prahom na 
vložku, zelo velika.  
Pred odstranitvijo filtrirnega 
vložka je priporočljivo, da nosite 
ustrezno zaščitno obleko.  

 
Ta prikazovalnik centralne sesalne enote 
prikaže stopnjo zamašitve filtrirnega 
vložka.  
Pojavi se signal za vzdrževanje filtrirnega 
vložka, in sicer na Avi prikazovalniku 
centralne sesalne enote.  
________________________________ 
OPOMBA________________________ 
Priporočljivo je, da zamenjate vložek, če 
stopnja zamašenosti filtrirnega vložka 
centralne sesalne enote preseže 80%.  
 
1- odprite posodo za prah, tako da 
obrnete ročaje 
(a).

 

2- odvijte  gumb (b), ki pritrdi vložek in 
ga odstranite iz ohišja 

 
3- vstavite nov vložek in do konca 
zategnite gumb (b). Ta poravnalni  
sistem zagotovi  popolno pritrjenost 
filtrirnega vložka.  

 
4- ponovno vstavite posodo in zaprite 
ročaje.  

 
 

 

 



 
 

 
 

 
OBIČAJNO VZDRŽEVANJE 
 
Za sesalne enote CLASSIC TC 
 
Pravilno vzdrževanje podaljša življenjsko 
dobo centralne sesalne enote in 
zagotavlja boljše delovanje.  
________________________________ 
OPOMBA________________________ 

Pred začetkom vzdrževalnih del, 
odklopite centralno sesalno 
enoto od napetosti. 
 
Centralna sesalna enot ne sme 
biti uporabljena brez 
vstavljenega filtrirnega vložka. 
Neupoštevanje tega navodila 
lahko povzroči poškodovanje 
motorja, kar pa garancija ne 
krije.  

 
PRAZNJENJE POSODE 
 
Ta operacija je potrebna, če je posoda 
polna in se pojavijo signalne lučke na 
AVT prikazovalniku.  
 
1- prestavite oba ročaja (a) istočasno 
navzgor. Posoda za prah se bo spustila.  

 
2- izpraznite posodo za prah v primerno 
odpadno vrečo in le-to zavrzite (v skladu 
z okoljevarstvenimi predpisi v državi, 
kjer se naprava uporablja).  

 

 
3- ponovno pritrdite posodo in zaprite 
ročaja.  
 

 
 
ZAMENJAVA FILTRIRNEGA VLOŽKA 
 

Pred začetkom vzdrževalnih del, 
odklopite centralno sesalno 
enoto od napetosti.  

 
Priporočeno je, da zamenjate filtrirne 
vložke vsaki 2-3 leta.  
Ta doba se lahko spremeni glede na 
stopnjo uporabe naprave.  
 
POZOR 

Ko izvajate ta dela, je možnost, 
da pridete v stik prahom na 
vložku, zelo velika.  
Pred odstranitvijo filtrirnega 
vložka je priporočljivo, da nosite 
ustrezno zaščitno obleko.  

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Pojavi se signal za vzdrževanje filtrirnega 
vložka, in sicer na AVT prikazovalniku 
centralne sesalne enote.  
 
1- odprite posodo za prah, tako da 
obrnete ročaje (a). 

 
2- odvijte  gumb (b), ki pritrdi vložek in 
ga odstranite iz ohišja 

 
3- vstavite nov vložek in do konca 
zategnite gumb (b). Ta poravnalni  
sistem zagotovi  popolno pritrjenost 
filtrirnega vložka.  

 
4- ponovno vstavite posodo in zaprite 
ročaje.  

 
UPORABLJAJTE LE 
ORIGINALNE REZERVNE 
DELE AERTECNICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
OBNOVITEV FILTRIRNEGA VLOŽKA 
(za vse modele centralne sesalne enote) 
 
Periodične obnovitve filtrirnega vložka 
povečajo produktivnost centraliziranih 
sesalnih sistemov.  
V primeru normalne uporabe sistema, je 
vložek potrebno preveriti vsake 4 
mesece. 
 
AVT prikazovalnik za PERFETTO TXA, 
TPA in TP serije pokaže nivo nasičenosti 
filtrirnega vložka. Priporočljivo je, da 
obnovite vložek v vsakem primeru, če je 
nivo nasičenosti prikazan, da je višji od 
80%.  
 
AVI prikazovalnik za klasične modele TC 
pokaže nivo nasičenosti filtrirnega 
vložka.  
 
OPOMBA 
Da bi uspešno obnovili nasičen vložek, 
pustite, da sesalni sistem deluje, 
priporočljivo je, da takoj vstavite nov 
filtrirni vložek, sistem nato ponovno 
zaženete in posesate največje prašne 
delce in nasičenega vložka, tako da 
uporabite sistem sam.  
 
POZOR 

Ko izvajate ta dela, je možnost, 
da pridete v stik prahom na 
vložku, zelo velika.  
Pred odstranitvijo filtrirnega 
vložka je priporočljivo, da nosite 
ustrezno zaščitno obleko.  

________________________________ 
OPOMBA________________________ 
Centralni sesalna enota ne sme 
delovati brez vstavljenega filtrirnega 
vložka. Neupoštevanje tega navodila 
lahko povzroči poškodovanje motorja 

centralne sesalne enote.  
 

UPORABLJAJTE LE ORIGINALNE 
REZERVNE DELE AERTECNICE 

 
1- posesajte prah, ki se je nabral na 
straneh vložka, tako da uporabite sistem 
sam. 

 
2- po prvem čiščenju sperite vložek pod 
curkom vode, ki pa naj ne bo premočen, 
bo pa odstranil prah s sten vložka 

 
3- vložek naj se popolnoma posuši 

 
4- preverite, da na stenah vložka ne bo 
risov ali lukenj. V nasprotnem primeru je 
potrebno poškodovan vložek zamenjati 
z novim.  

 
 

 

 



 
 

 
 

ZAVRŽENJE CENTRALNEGA SESALNEGA SISTEMA 
(za vse modele) 
 
Na koncu življenjske dobe, je potrebno napravo zavreči v skladu s predpisi, ki so glede na 
okoljevarstveni zakon trenutno v veljavi.  
Sledeča tabela določi material, iz katerega je grajena centralna sesalna enota.  
 
POMEMBNO 

Materiale, ki so navedeni spodaj, potrebno ločiti in zavreči ali reciklirate v 
skladu s okoljevarstvenimi predpisani, ki veljajo v državi, kjer se naprava 
uporablja.  
 

MATERIAL CENTRALNA 
SESALNA ENOTA 

SPECIFIČNA 
PRISOTNOST 

ZAVRŽENJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Plastika  
in 
Guma 
 

Posoda za prah, tesnilni 
obroč vrečke 

30% polipropilen s 
smukcem 

Predpisi, ki veljajo 
v zvezi z 
zavrženjem in 
razgradnjo 
centralne sesalne 
enote, njenih delov 
in materialov, ki bi 
lahko onesnaževali 
okolje se 
spreminjajo glede 
na državo, v kateri 
se naprava 
uporablja.  
 
Priporočljivo je, da 
kontaktirate 
avtorizirane 
organizacije in 
agencije, ter da 
upoštevate 
zakonske predpise.  

Pokrov, lonček, dotične 
luknje, stožec, držalo 
dokumentov 

Polipropilen 

Tesnilo pod motorjem Termoplastična guma 

Filtrirni vložek 
PRECISION 

Poliester+ABS 

Pritrdilni nosilec 30% stekleni najlon 

Protiovibracijski nosilec guma 

Gumijasti rokavi SBR/NR guma 

Žične sponke, maska za 
izpust zraka in 
pokrovčki 

Najlon 

Sprijemki, vrečka PVC 

Ročaji, ročke PP+najlon 

Tesnila Musil in pivilen 

Dušilo Polistiren 

Galvanizirani deli Vijaki in kladivce Galvanizirano jeklo 

Motor Električni motor in žice Baker  

 
 
Električne 
Komponente  

Elektronska kartica Različni materiali 

Turbinski motor Različni materiali 

AVI in AVT prikazovalnik Različni materiali 

Električne žice Baker 

Linija kablov Baker 

Schuko vtikač Baker 

Kovinski deli Zgornji del stroja Pobarvano jeklo, 
nerjaveče jeklo 

Sponke in tečaji Galvanizirano jeklo 

Pakiranje  škatla Karton 

Vmesne gobice Karton 

vrečke polietilen 

 
 

 



 
 

 
 

PREGLED CENTRALNE SESALNE ENOTE 
 
Generalni pregled centralnega sesalnega sistema je potrebno opraviti po končni 
priključitvi vse sesalnih vtičnih in izbranega centralne sesalne enote.  
 
CENTRALNE SESALNE ENOTE PERFETTO TXA, TPA IN TP 
PREGLED 1 
Aktivirajte central no sesalno enoto z vsemi vtičnicami, tako da so zaprte, in nato 
pritisnete tipko START na nadzorni plošči. Prikazovalnik bo pokazal maksimalen sesalni 
nivo, ki ga doseže centralna sesalna enota, po 15 sekundah pa se bo samodejno izklopil. 
Zabeležite nivo, ki je bil dosežen (vrednost 1).  
Odstranite cevi od centralne sesalne enote in vstavite pokrovček na vhod v sesalno 
enoto.  
Ponovno aktivirajte sesalno enoto in si zabeležite vrednost, ki je bila dosežena (vrednost 
2), le-ta pa se pojavi na prikazovalniku.  
Preverite razliko med obema vrednostima, ta vrednost pa ne sme preseči 15mbar.  
Če je vrednost višja, pomeni, da so v sistemu luknje, ki jih je potrebno najti in popraviti.  
 
PREGLED 2 
Primerjajte vrednost 2 s sesalno vrednostjo, ki je navedena v tehničnem priročniku 
modela centralne programske enote, ki ste jo kupili.  
Preverite, da vrednosti med seboj ne odstopata za več kot 10 %.  
Če je vrednost višja, kontaktirajte servisni center Aertecnice.  
 
Opomba  
Vrednosti, ki so navedene v tabeli, ki se sklicuje na napetost 240 V pri 50 Hz. Če je 
glavna napetost nižje, uporabite sledečo formulo: 
Vsakih 10 voltov =10 mbar (primer za TP1: 270 mbar pri 240 V = 250 mbar pri 220V). 
 
KLASIČNE CENTRALNE SESALNE ENOTE TC 
PREGLED 1 
Aktivirajte centralno sesalno enoto, tako da so vse vtičnice zaprte, vključena pa 12 V 
napetostna vtičnica.   
Z vstavitvijo sesalnega profila v vstopno točko, ki se ne uporablja ali katero drugo 
vstopno mesto, preverite sesalno vrednost, ki jo nudi centralna sesalna enota, po 15 
sekundah pa se samodejno izključi. Zabeležite si vrednost, ki je bila dosežena (vrednost 
1).  
Odstranite sesalne cevi od sesalne enote in vstavite sesalni profil  na svoje mesto. 
Aktivirajte central no sesalno enoto, prevrite sesalno vrednost sesalne enote, ki se po 15 
sekundah samodejno izključi. Zabeležite si vrednost, ki je bila dosežena (vrednost 2). 
Preverite razliko med obema vrednostima, ta vrednost pa ne sme preseči 15mbar.  
Če je vrednost višja, pomeni, da so v sistemu luknje, ki jih je potrebno najti in popraviti.  
 
PREGLED 2 



 
 

 
 

Primerjajte vrednost 2 s sesalno vrednostjo, ki je navedena v tehničnem priročniku 
modela centralne programske enote, ki ste jo kupili.  
Preverite, da vrednosti med seboj ne odstopata za več kot 10 %.  
Če je vrednost višja, kontaktirajte servisni center Aertecnice.  
  
Opomba  
Vrednosti, ki so navedene v tabeli, ki se sklicuje na napetost 240 V pri 50 Hz. Če je 
glavna napetost nižje, uporabite sledečo formulo: 
Vsakih 10 voltov =10 mbar (primer za TP1: 270 mbar pri 240 V = 250 mbar pri 220V). 
  
SESALNI TEST-ZA VSE SESALNE ENOTE 
Vstavite cev v najbolj oddaljeno vtičnico in zaženite centralno sesalno enoto.  
Za sesalne enote PERFETTO TXA, TPA in TP: sesalna vrednost bo prikazana na 
prikazovalniku; če je vrednost pravilna (med 90 in 170 mbar), se bo pojavil OK. V tem 
primeru je test pozitiven.  
V nasprotnem primeru kontaktirajte servisni center Aertecnice.  
 
Za klasične sesalne enote TC: vstavite sesalni profil (AT010) v sosednjo vtičnico tiste, ki 
je v uporabi; če je vrednost pravilna (med 100 in 150 mbar), se bo ročaj premaknil na 
zeleno področje. V tem primeru je test pozitiven. V nasprotnem primeru kontaktirajte 
servisni center Aertecnice.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

TABELA Z ANOMALIJAMI IN ZAKLENITVIJO  
(Za sesalne enote PERFETTO TXA, TPA in TP) 
 
VZDRŽEVANJE STOPNJA UPORABE ANOMALIJA ZAKLENITEV INTERVENCIJA 

NAPOLNUJENOST 
VREČKE 

Pojavijo se ti simboli 
 

1-napolnjeno 
25-49% 

2- napolnjeno 
50-74% 

3-napolnjeno 
75-99% 

 
Sistem deluje 

normalno 

 
Pojavijo se ti 

simboli 
 
 
 
 
 

4- napolnjenost 
100 % 

-- *potrebno je 
zamenjati vrečko. 

Po zamenjavi 
vrečke: pritisnite 

MAN trikrat 
zaporedoma. 

»C« se pojavi glede 
na število ur 

uporabe vrečke. 
Pritisnite RESET za 

ponovni zagon. 
Pritisnite ESC za 
konec procesa. 

NASIČENOST 
FILTRIRNEGA 

VLOŽKA 

Pojavijo se ti simboli 
 

1-nasičenost 
20-39% 

 
2- nasičenost 

40-59 % 
 

3-nasičenost 
60-79 % 
 

 
Sistem deluje 

normalno 

 
 

Ta simbol utripa 
 
 
 
 
 

4- nasičenost 
80-90% 

Pojavijo se ti 
simboli 

 
 
 
 

Pojavi se 
PRITISNI ZAGON 

Pojavi se 
 
 
 
 
 

5- nasičenost 
100 % 

Če ste zamenjali ali 
obnovili vložek, 

preden se je pokazal 
ta simbol, se bo 
opozorilna lučka 

sama ugasnila, ko 
boste naslednjič 
zagnali sesalno 

enoto. 
 

Če je centralna 
sesalna enota 

zaklenjena, 
zamenjajte ali 

obnovite filtrirni 
vložek. 

Pritisnite RESET za 
ponovni zagon. 

PREVEČ 
ZAGONOV 

-- Ta simbol utripa 
 
 
 
 
 
 

5 zaporednih 
zagonov 

centralne sesalne 
enote v eni 

minuti 

Pojavijo se ti 
simboli 

 
 
 
 

Pojavi se 
PRITISNI ZAGON 
 

6 zaporednih 
zagonov 

centralne 
sesalne enote v 

eni minuti 

Če je prišlo do 
anomalije, nadaljujte 
z navadnim čiščenjem 

brez da vklopite 
sesanje. Po eni 

minuti se bo 
opozorilna lučka 
sama izklopila. 

 
Če je centralna 
sesalna enota 

zaklenjena, pritisnite 
RESET za ponovni 

zagon. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

VZDRŽEVANJE STOPNJA 
UPORABE 

ANOMALIJA ZAKLENITEV INTERVENCIJA 

MAKSIMALNO 
ŠTEVILO 

ZAPOREDNIH 
UPORAB 

-- Ta simbol utripa 
 
 
 
 
 
 

29 minut 
neprekinjene 

uporabe 

Ta simbol utripa 
 
 
 
 
 

Pojavi se 
 
 
 
 
 

Pojavi se  
PRITISNI RESET 

Če ima centralna 
sesalna enota 

anomalijo, izklopite 
sistem, da bi preprečili 
zaklenitev. Enota se bo 

samodejno ponovno 
zagnala.  

Če je že zaklenjena, 
pritisnite RESET ali 

odstranite in ponovno 
vstavite ohišje ali 

izklopite sistem in ga 
nato ponovno vklopite.  

 

MAKSIMALNO 
SESANJE 

-- Ta simbol utripa 
 
 

HI 

 
Delovno sesanje 
je preseglo 200 

mbar 

Ta simbol utripa 

        HI 
Pojavi se 

 
 
 
 
 
 

Pojavi se  
PRITISNI RESET 

Če je prišlo do 
anomalije, zmanjšajte 

vnos snovi v 15 
sekundah, da bi 

preprečili zaklenitev.  
 

Če je že zaklenjena, 
pritisnite RESET ali 

odstranite in ponovno 
vstavite ohišje ali 

izklopite sistem in ga 
nato ponovno vklopite 

PREVISOKA 
TEMPERATURA V 

MOTORNEM 
PROSTORU 

-- Ta simbol se pojavi 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatura 
motorja je 

presegla 80°C 

Pojavijo se ti 
simboli 

 
 

 
 

POJAVI SE  
 

Če je prišlo do 
anomalije, zmanjšajte 

vnos snovi v 15 
sekundah, da bi 

preprečili zaklenitev.  
 

Če je že zaklenjena, 
pritisnite RESET ali 

odstranite in ponovno 
vstavite ohišje ali 

izklopite sistem in ga 
nato ponovno vklopite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

ISKANJE NAPAK 
(Za sesalne enote PERFETTO TXA, TPA in TP) 
 

TEŽAVA VZROK REŠITEV 

Vtičnice ne vsesajo zraka.  Kabel za dovod napetosti je bil 
izključen.  

Povežite napajalni kabel 

Vtičnica oziroma kabel ni bil ali je 
bil napačno povezan.  

Povežite 12V vtičnico ali 
preverite povezavo 

Število neuspešnih zaporednih 
zagonov v času ene minute je 
bilo preseženo.  

Preverite električno povezavo v 
vsaki vtičnici. 
Pritisnite RESET za ponovni 
zagon. 

Električni kontakti v vtičnici so 
onesnaženi. 
Očistite jih kot je navedeno v 
navodilih.  
Pritisnite RESET za ponovni 
zagon. 

Maksimalna količina zaporednih 
uporab centralne sesalne enote 
je bila presežena.  

Mikrostikalo  v sesalni vtičnici je 
poškodovano. 
Pokličite specializiranega 
tehnika.  

Sistem se ni odzval za 30 minut. 
Pritisnite RESET ali izklopite 
napravo in jo ponovno zaženite. 

Preverite električne povezave 
12V linije vtičnic 
Pokličite specializiranega 
tehnika. 

Motor je pregret. 
Temperatura motorja je presegla 
80 °C. 

Preverite, če je izhod zraka prost 
ali če sta oba izpusta zraka 
blokirana. Počakajte, da se 
motor ohladi. Pritisnite RESET za 
ponovni zagon. 

Zagotovite, da filtrirni vložek ne 
bo prenasičen. V nasprotnem 
primeru izvedite vzdrževanje. 
Počakajte, da se motor ohladi.  
Pritisnite RESET za ponovni 
zagon. 

Sesanje je preseglo 200mbar za 
več kot 15 sekund 

Vtičnica je poškodovana. 
Sprostite vtičnico, izklopite in 
vklopite sistem in pritisnite 
RESET 

Posoda za prah  ni pravilno 
pritrjena.  

Posodo ponovno pravilno 
pritrdite 

Iz vtičnice ni zraka.  Mikrostikala ali električne 
povezave v sesalnih vtičnicah so 
poškodovane.  

Pokličite specializiranega 
tehnika.  



 
 

 
 

 
 

TEŽAVA VZROK REŠITEV 

Majhna količina vstopnega 
zraka.  

V sistemu je prišlo do zamašitve. Pokličite specializiranega 
tehnika.  

Filtrirni vložek je prenasičen.  Izvedite vzdrževanje filtrirnega 
vložka. Pritisnite RESET za 
ponovni zagon.  

Hkrati se uporablja več sesalnih 
vtičnic. 

Centralno sesalno enoto naj 
uporablja en uporabnik.  

Tesnilo posode je poškodovano 
ali nepravilno nastavljeno.  

Preverite položaj tesnila posode.  

Linija za izpust zraka je 
zamašena.  

Preverite če je linija izpusta zraka 
prosta ali če so odprtine 
zamašene.  

Vtičnica je delno zamešena Odstranite tujek iz vtičnice.  

Pokrovček ni bil pravilno 
vstavljen v vhod, ki ga ne 
uporabljate.  

Preverite, če je vhod, ki se ne 
uporablja, pravilno pokrit s 
pokrovčkom.  

Vgrajena sesalna vtičnica je 
poškodovana.  

Pokličite specializiranega 
tehnika. 

Centralna sesalna enota je 
vedno v aktiviranem stanju, 
Čeprav so vtičnice zaprte.   

Mikrostikala ali električne 
povezave v sesalnih vtičnicah so 
poškodovane. 

Pokličite specializiranega 
tehnika. 

AVT prikazovalnik je 
izklopljen 

Kabel za napetost ni povezan.  Povežite napajalni kabel.  

Varovalka je pregorela Pokličite specializiranega 
tehnika. 

Elektronska kartica je v okvari Pokličite specializiranega 
tehnika. 

POKLIČITE SPECIALIZIRANEGA TEHNIKA ZA DRUGE TEŽAVE, KI NISO NAVEDENE V TEH 
NAVODILIH.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
ODPRAVLJANJE TEŽAV  
(za klasične modele TC) 

TEŽAVA VZROK REŠITEV 

Vtičnice ne vsesajo zraka. Kabel za dovod napetosti je bil 
izključen.  

Povežite napajalni kabel 

Vtičnica oziroma kabel ni bil ali je bil 
napačno povezan.  

Povežite 12V vtičnico ali preverite 
povezavo 

Motor je pregret. 
Temperatura motorja je presegla 80 
°C. 

Preverite, če je izhod zraka prost ali 
če sta oba izpusta zraka blokirana. 
Počakajte, da se motor ohladi. 
Pritisnite RESET za ponovni zagon. 

Zagotovite, da filtrirni vložek ne bo 
prenasičen. V nasprotnem primeru 
izvedite vzdrževanje. Počakajte, da 
se motor ohladi.  
Pritisnite RESET za ponovni zagon. 

Vtičnica ne vsesa zraka. Posoda za prah  ni pravilno pritrjena.  Posodo ponovno pravilno pritrdite 

Majhna količina vstopnega 
zraka. 

V sistemu je prišlo do zamašitve. Pokličite specializiranega tehnika.  

 Filtrirni vložek je prenasičen.  Izvedite vzdrževanje filtrirnega 
vložka. Pritisnite RESET za ponovni 
zagon.  

 Hkrati se uporablja več sesalnih 
vtičnic. 

Centralno sesalno enoto naj 
uporablja en uporabnik.  

 Tesnilo posode je poškodovano ali 
nepravilno nastavljeno.  

Preverite položaj tesnila posode.  

 Linija za izpust zraka je zamašena.  Preverite če je linija izpusta zraka 
prosta ali če so odprtine zamašene.  

 Vtičnica je delno zamešena Odstranite tujek iz vtičnice.  

 Pokrovček ni bil pravilno vstavljen v 
vhod, ki ga ne uporabljate.  

Preverite, če je vhod, ki se ne 
uporablja, pravilno pokrit s 
pokrovčkom.  

 V sistemu je prišlo do zamašitve. Pokličite specializiranega tehnika.  

Centralna sesalna enota je 
vedno v aktiviranem stanju, 
Čeprav so vtičnice zaprte.   

Mikrostikala ali električne povezave 
v sesalnih vtičnicah so poškodovane. 

Pokličite specializiranega tehnika. 

AVT prikazovalnik je 
izklopljen 

Kabel za napetost ni povezan.  Povežite napajalni kabel.  

 Varovalka je pregorela Pokličite specializiranega tehnika. 

 Elektronska kartica je v okvari Pokličite specializiranega tehnika. 

POKLIČITE SPECIALIZIRANEGA TEHNIKA ZA DRUGE TEŽAVE, KI NISO NAVEDENE V TEH 
NAVODILIH. 

 


