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Stimate doamne, stimaţi domni,

Astăzi, la aproape 15 ani de la înfiinţarea firmei EBS – Einbaustaubsauger GmbH, noţiunea de aspirator central are aceeaşi 
semnificaţie pe care o avea sintagma „ bucătărie la cheie“. Încă din anul 1905, s-au utilizat în Germania, la Hessen, apoi mai târziu 
la Hamburg, în casele particulare, aspiratoare centrale staţionare. Şi în Statele Unite ale Americii au fost utilizate încă din anul 
1918 instalaţii de aspirat praful (vezi imagine). Din cauza forţelor de aspiraţie enorme, carcasa aspiratoarelor era din oţel. 

De ce nu au reuşit oare să se impună aceste tipuri de aspiratoare centrale? Din cauza preţurilor? Motivaţia să fi fost de ordin 
tehnic? Cert este că aspiratoarele staţionare s-au redescoperit de-abia la mijlocul secolului XX. Cu siguranţă însă, la acea dată, se 
cunoştea mult prea puţin despre alergiile provocate de praful din casă.

Astăzi însă ne este cunoscut faptul că praful fin din locuinţe, provenind şi de la aspiratoarele clasice, conţine substanţe alergene 
ca de pildă: excremente de căpuşe, acarieni, polen sau pori de mucegai. Aceste particule fine  plutesc în aer chiar şi după 10 ore 
de la aspirare şi pot afecta starea de bine şi sănătate a locatarilor. Pe unii îi deranjează mirosul neplăcut degajat în timpul 
aspirării, alţii reacţionează prin strănut sau prezintă reacţii alergice pronunţate.

15 ani de experienţă au stat la baza realizării unui nou tip de aspirator central, cu 
o tehnică de vârf: BVC – Central Vacuum Cleaner

Ne-am confruntat cu o reală provocare atunci când ne-am propus să realizăm 
un produs de înaltă tehnicitate, aplicând cele mai moderne tehnologii. Sub 
denumirea „ BVC“,  firma EBS a elaborat  un nou concept care prezintă nu numai 
o construcţie de bază extrem de stabilă, ci răspunde şi celor mai ridicate şi 
pretenţioase criterii de performanţă, putere şi fiabilitate. 

Cercetările minuţioase de laborator ne-au demonstrat că forţa de absorbţie a 
aspiratoarelor centrale trebuie să fie de min. 500 airwatt pentru a asigura o 
aspirare temeinică a prafului şi impurităţilor.

Pe lângă o montare avantajoasă, pe perete, cu decuplare fonică prin 3 tampoane 
şi izolare fonică adecvată, s-au avut în vedere şi avantajele pe care le prezintă două flanşe de aspiraţie, o supapă de siguranţă, un 
sesizor de temperatură şi un contor de înregistrare a timpului de funcţionare. S-au rezolvat integral şi problemele de etanşare, 
iar prin intermediul echipamentului electronic s-a promovat o nouă tehnică care facilitează un service care poate fi făcut chiar 
de proprietarul  casei.

Electromotoarele aspiratoarelor centrale BVC sunt produse de firma BOSCH - SIEMENS şi sunt de cea mai bună calitate, fiabilitatea 
lor ridicată permiţându-ne să vă oferim pentru electromotor şi sistemul lui de comandă o garanţie de 500 de ore de funcţionare 
sau 5 ani. Pentru toate celelalte componente, garanţia normală este de 2 ani, putând fi extinsă în cazul încheierii unui contract 
de întreţinere.

Acest prospect este destinat clienţilor noştri potenţiali, adică celor care-şi construiesc o casă nouă, case de vacanţă, locuinţe 
particulare, sedii de firmă, pensiuni sau hoteluri, dar şi firmelor de instalaţii care sunt interesate de promovarea şi vânzarea 
aspiratoarelor centrale BVC. Proiectarea individuală pentru noul dumneavoastră cămin, precum şi oferta sistemului adecvat, se 
realizează de către firma noastră în mod gratuit şi fără nici o obligaţie din partea dumneavoastră. Nutrim speranţa că prin acest 
prospect vă putem oferi primele informaţii necesare şi utile în acest domeniu, stârnindu-vă interesul pentru produsele noastre.

Al dumneavoastră,

Robert Schmitt
Administrator
Schweinfurt, Germania



Pentru clienţii din România, firma BVC-ROMANIA S.R.L., împreună cu distribuitorii noştri din apropierea dumneavoastră, 
vă stau cu plăcere la dispoziţie cu toate informaţiile dorite în limba româna. 

Adresa noastră în România este:
Bd. Cetatii, nr. 64

300626 TIMIŞOARA, 
tel:         0 356 170 462
fax:        0 356 170 462

Mobil:   0730 693 270 sau 0733 016 979
e-mail: office@bvc-romania.ro

www.bvc-romania.ro

Vă invităm să apelaţi cu încredere la noi pentru a primi sfaturi utile, recomandări legate de aspiratorul 
central BVC şi o ofertă adaptată dorinţelor dumneavoastră.

ing.Marius Breaz, Manager
 Timişoara
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Aspiratorul central BVC, o soluţie sănătoasă
Mai confortabil 

Aspiratul prafului va deveni o „jucărie“, aspiratorul central 
fiind mai uşor de manevrat decât orice alt sistem existent. 
Prin “tragerea” prin casă sau pe scări a unui simplu furtun 
uşor, în locul întregului aspirator clasic, vă menajaţi co-
loana vertebrală, aspiratorul central uşurându-vă enorm 
munca. Pentru a aspira praful, acest furtun se racordează 
pur şi  simplu la prize de aspiraţie, amplasate optim în casă. 
Silenţiozitatea obţinută este maximă, aspiratorul central 
fiind montat de obicei în pivniţă, camera tehnică sau în 
garaj, departe de locul de aspirat. Nimic nu vă va mai opri 
să ascultaţi muzica preferată în timp ce aspiraţi praful. 
Experienţa îndelungată a demonstrat că odată instalat, nu 
veţi mai dori să vă aspiraţi locuinţa altfel decât cu sistemul 
centralizat de aspiraţie BVC, felicitându-vă pentru investiţia 
facută.

Mai sănătos

Praful din casă conţine particule şi microorganisme 
dăunătoare, care pot genera diferite afecţiuni şi alergii. Spre 
deosebire de marea majoritate a aspiratoarelor uzuale, fie 
ele fixe sau portabile, în cazul aspiratoarelor centrale BVC, 
microparticulele de praf aspirate sunt complet evacuate din 
spaţiul de locuit, refularea aerului aspirat făcându-de în afa-
ra casei. Astfel se evită, în mare parte, pericolul afecţiunilor 
alergice sau chiar astmatice generate de praf.

Un aer mai curat

Datorită puterii mari de aspiraţie, aspiratorul central BVC 
asigură o curăţenie ireproşabilă în locuinţa dumneavoastră. 
Mai mult decât atât, prin utilizarea unui filtru ciclon cu 
autocurăţire, puterea sa ridicată rămâne constantă pe tot 
parcursul aspiraţiei. La aspiratoare uzuale, din cauza aerului 
refulat încărcat cu praful cel mai fin care reuşeşte să treacă 
prin filtru, apar vârtejuri de aer în încăpere, care determină 
persistenţa microparticulelor de praf în aer ore în şir. În plus, 
din cauza umplerii cu praf a pungii filtrante, puterea de 
aspiraţie scade in urma fiecărei aspirări. Tehnica modernă a 
aspiratorului central BVC, de evacuare completă a prafului 
în exteriorul locuinţei, elimină o sursă potenţială de pericol 
pentru sănătatea dumneavoastră. Chiar şi persoanele sensi-
bile la praf vor respira confortabil în timpul aspirării.
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... o alternativă modernă 
Valoarea casei dumneavoastră creşte

Instalarea unui aspirator central BVC contribuie la 
creşterea valorii proprietăţii dumneavoastră. Locuinţa 
devine mai modernă, cu o dotare tehnică optimă, 
răspunzând cerinţelor ecologice şi de sănătate actuale. 
Sistemul de filtrare serveşte la colectarea prafului şi a 
impurităţilor  într-un rezervor adecvat, pe care îl goliţi 
numai de 3 - 4 ori pe an. Achiziţionarea, schimbarea şi 
golirea filtrelor costisitoare, din hârtie, devin inutile. 
BVC este o investiţie rentabilă, de viitor.

În ceea ce priveşte curăţenia, igiena şi uşurinţa de 
manevrare, la nivelul actual al tehnicii, nu există în prezent 
nicio alternativă la utilizarea aspiratorului central BVC.

De câte prize de aspiraţie e nevoie?

Recomandarea noastră este:
atâtea câte sunt necesare, dar cât mai puţine        posibil!

Ţinând cont de faptul că furtunul de aspiraţie are o 
lungime de 6 până la 12 m, instalarea prizelor se face în 
funcţie de planul casei. Trebuie avut însă în vedere să se 
poată ajunge fără dificultate cu peria de aspiraţie în 
orice colţ al casei. De exemplu, pentru o casa familială cu 
o suprafaţă locuibilă de cca. 120 – 150 m, sunt necesare 
de regulă patru până la şapte prize. Deosebit de utilă şi 
apreciată de toţi proprietarii de autoturisme este 
instalarea unei prize la intrarea în garaj. Iar doamnele 
vor fi încântate să-şi poată peria garderoba în dresing, 
cu o perie conectată la sistemul de aspiraţie. 
Carcasa aspiratorului central BVC dispune de o priză de 
aspiraţie, ceea ce înseamnă că în apropierea lui nu mai 
este necesară instalarea unei prize suplimentare.
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Avantajele aspiratoarelor centrale BVC
Putere de aspiraţie foarte mare (cel mai mic echipament BVC, tip S 500, are o putere de 580-600 
airwatt, iar cel mai mare aproximativ 820 airwatt)

Echipament electronic modern pentru comanda şi controlul turaţiei electromotorului. Acesta 
permite reglarea comodă a puterii aspiratorului de la potenţiometrul plasat în mânerul ţevii de 
aspiraţie

Electromotor de randament ridicat şi calitate deosebită, tip BOSCH – SIEMENS, prevăzut cu 
regulator de temperatură, cu decuplare automată la atingerea temperaturii limită de 90-95°C. 
Lagărele motorului sunt echipate cu garnituri RS asigurându-se astfel o fiabilitate maximă

Sistem de decuplare şi amortizare fonică, care împiedică transmiterea vibraţiilor şi zgomotului în 
casă *

Două flanşe de aspiraţie laterale, stânga - dreapta, pentru asigurarea unei instalări comode în orice 
condiţii

Supapă de siguranţă* care se deschide la o presiune de coloană de apă de cca 1.900 -2.100 mm, 
protejând astfel electromotorul

Contor instalat în unitatea electronică*, pentru înregistrarea orelor de funcţionare a electromoto-
rului, oferind proprietarului informaţia legată de timpul efectiv de utilizare şi durata de garanţie 
încă disponibilă

Filtrul permanent, ciclon, cu autocurăţare, garantează o filtrare optimă pe tot parcursul aspirării, 
făra a reduce în timp puterea de aspiraţie

Vibratorul de filtru creat de firma BVC evită înfundarea materialului de filtrare, asigurând o putere 
de aspiraţie constant optimă

Diuzele de aspiraţie pentru pardoseli netede şi periile de mobilier sunt de cea mai bună calitate, 
fiind confecţionate din păr de cal

Noile îmbinări de ţevi se pot instala şi în pereţi subţiri de numai 7 cm grosime

Garanţie pentru electromotor şi echipamentul electonic de 500 de ore de funcţionare sau 5 ani. 
Pentru toate celelalte componente, garanţia normală este de 2 ani, putând fi extinsă în cazul 
încheierii unui contract de întreţinere.

Noul aspirator central  „Tidygirl“ este dotat, în afară de filtrul textil şi de cel de protecţie a 
electromotorului, cu un filtru bactericid HEPA, de înaltă eficienţă.  Cu acest sistem de filtrare triplă, 
aerul devine  perfect curat, putând fi asfel refulat în locuinţă. Acest tip de aspirator poate astfel fi 
instalat cu succes în apartamente existente, fară a necesita o instalaţie de ţevi de aspiraţie / refulare, 
sau în casele pasive, la care pierderile energetice trebuiesc reduse la minim, refularea necontrolată 
a aerului în exterior fiind nepermisă.

Toate piesele sau componentele prevăzute cu *  sunt protejate prin brevete.
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Serviciile noastre vă stau 
la dispoziţie

Stimate doamne, stimaţi domni,

Pentru dumneavoastră, respectiv pentru clienţii dumneavoastră, elaborăm gratuit şi fără 
nici o obligativitate, o ofertă de instalaţie BVC de aspiraţie centralizată pentru noua 
dumneavoastra casă sau locuinţă.

Costurile privind materialele utilizate, calculate de firma BVC sau de distrubuitorii noştri, se 
referă la cheltuielile totale necesare pentru instalarea aspiratorului central, incluzând ţevile 
aferente, setul  de accesorii de instalare şi de lucru. Dorim să vă îndrumăm cu competenţă 
până la finalizarea casei, evitându-se astfel orice eroare  de montaj. Ţelul nostru este ca şi 
după mulţi ani să fiţi mulţumiţi de investiţia făcută şi să folosiţi cu plăcere aspiratorul BVC.

Pentru a vă putea face un proiect gratuit de instalaţie de aspiraţie BVC şi oferta aferentă, vă 
rugăm să ne trimiteţi planurile de construcţie, pe cât posibil la scara 1:100 şi eventual 
dorinţele dumneavoastră concrete legate de instalare. Toate aceste informaţii vor ajuta la 
optimizarea ofertei noastre. De exemplu:

•  există lângă coşul de fum spaţii libere care pot fi folosite pentru montaj?
•  ţevile de la subsol trebuie montate în tencuială?
•  este prevăzut un sistem de încălzire în pardoseală?
•  se doreşte o priză  în garaj pentru aspirarea autoturismului?
•  se doreşte instalarea în bucătărie a unei prize de aspiraţie, de soclu, pentru măturare?
•  ce lungime de furtun preferaţi?  (standard = 7,5 m)
•  doriţi o perie de haine, cuplată la aspirator, montată în dresing?
•  sau poate un sistem de aspirat cenuşa din şemineu sau de la grătarul din grădină?

Vă rugăm să ne transmiteţi dacă este posibil din timp, încă înainte de începerea construcţiei, 
documentaţia necesară. Pentru informaţii suplimentare, vă stăm cu plăcere la dispoziţie, prin 
specialiştii noştri din departamentul tehnic şi de vânzări, prin reprezentanţii noştri regionali 
din apropierea dumneavoastră, sau la adresa de Internet: www.bvc-romania.ro

Vă aşteptăm, 

BVC – ROMANIA S.R.L.
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Garanţia unor aparate germane...
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Modelele din seria S se pot livra şi cu carcasă din oţel inoxidabil.

Dimensiuni în mm

Înălţime (mm) 1080
Diametru (mm)  365
Greutate (kg)  19.4
Filtru textil în două straturi, 

cu autocurăţire şi vibrator-filtru mecanic

Culoare  gri deschis

Nivel de zgomot (dB) cca. 60
(prin folosirea amortizorului nostru, nivelul de 
zgomot se reduce cu cca. 5 - 7 db)
Tensiune racord 240 V / 50 Hz
Tensiune comandă 24 V

Performanţe:

Debit de aer in dm3/s  ca. 60.0
Puterea de aspiraţie (Airwatt) ca. 600
Puterea instalată (watt)   1500
Subpresiunea max. (mbar)                ca. 290
Lungimea totală a ţevilor ¹ -
Numărul prizelor de aspiraţie ² -
Capacitatea rezervorului de praf (l)   30

1Lungimea totală a ţevilor şi numărul dozelor de aspiraţie nu au o influenţă negativă 
semnificativă asupra capacităţii de aspiraţie a aspiratorului central BVC

2Trebuie avut în vedere faptul că numărul coturilor 
2 x 45° (=90° lung) influenţează în mod decisiv puterea de aspiraţie

M o d e l u l :   S  5 0 0  e s t e  d o t a t  c u  u n  m o t o r  B O S C H  –  S I E M E N S
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… de cea mai bună calitate
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M o d e l u l :   S  6 0 0  e s t e  d o t a t  c u  u n  m o t o r  B O S C H  –  S I E M E N S

C a l i t a t e a  a r e  u n  n u m e :  B V C 

Performanţe:

Debit de aer in dm3/s  ca. 64.0
Puterea de aspiraţie (Airwatt) ca. 680
Puterea instalată (watt)   1800
Subpresiunea max. (mbar)                ca. 300
Lungimea totală a ţevilor ¹ -
Numărul prizelor de aspiraţie ² -
Capacitatea rezervorului de praf (l)   30

1Lungimea totală a ţevilor şi numărul dozelor de aspiraţie nu au o influenţă negativă 
semnificativă asupra capacităţii de aspiraţie a aspiratorului central BVC

2Trebuie avut în vedere faptul că numărul coturilor 
2 x 45° (=90° lung) influenţează în mod decisiv puterea de aspiraţie

Dimensiuni în mm

Înălţime (mm) 1080
Diametru (mm)  365
Greutate (kg)  19.4
Filtru textil în două straturi, 

cu autocurăţire şi vibrator-filtru mecanic

Culoare  gri deschis

Nivel de zgomot (dB) cca. 60
(prin folosirea amortizorului nostru, nivelul de 
zgomot se reduce cu cca. 5 - 7 db)
Tensiune racord 240 V / 50 Hz
Tensiune comandă 24 V

      MADE IN
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Funcţionare garantată fără probleme
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M o d e l u l :   S  8 0 0  e s t e  d o t a t  c u  u n  m o t o r  B O S C H  –  S I E M E N S

Dimensiuni în mm

Înălţime (mm) 1080
Diametru (mm)  365
Greutate (kg)  19.4
Filtru textil în două straturi, 

cu autocurăţire şi vibrator-filtru mecanic

Culoare  gri deschis

Nivel de zgomot (dB) cca. 63
(prin folosirea amortizorului nostru, nivelul de 
zgomot se reduce cu cca. 5 - 7 db)
Tensiune racord 240 V / 50 Hz
Tensiune comandă 24 V

Performanţe:

Debit de aer in dm3/s  ca. 77.0
Puterea de aspiraţie (Airwatt) ca. 820
Puterea instalată (watt)   2200
Subpresiunea max. (mbar)                ca. 310
Lungimea totală a ţevilor ¹ -
Numărul prizelor de aspiraţie ² -
Capacitatea rezervorului de praf (l)   30

1Lungimea totală a ţevilor şi numărul dozelor de aspiraţie nu au o influenţă negativă 
semnificativă asupra capacităţii de aspiraţie a aspiratorului central BVC

2Trebuie avut în vedere faptul că numărul coturilor 
2 x 45° (=90° lung) influenţează în mod decisiv puterea de aspiraţie
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M o d e l u l :   Co m p a c t  6 0 0  e s te  d o t at  c u  u n  m o to r  B O S C H  –  S I E M E N S

C a l i t a t e a  a r e  u n  n u m e :  B V C 

Dimensiuni în mm

Înălţime (mm) 800
Diametru (mm)  300
Greutate (kg)  17
Filtru textil în două straturi, 

cu autocurăţire şi vibrator-filtru mecanic

Culoare  gri deschis

Nivel de zgomot (dB) cca. 60
(prin folosirea amortizorului nostru, nivelul de 
zgomot se reduce cu cca. 5 - 7 db)
Tensiune racord 240 V / 50 Hz
Tensiune comandă 24 V

Performanţe:

Debit de aer in dm3/s  ca. 64.0
Puterea de aspiraţie (Airwatt) ca. 680
Puterea instalată (watt)   1800
Subpresiunea max. (mbar)                ca. 300
Lungimea totală a ţevilor ¹ -
Numărul prizelor de aspiraţie ² -
Capacitatea rezervorului de praf (l)   30

1Lungimea totală a ţevilor şi numărul dozelor de aspiraţie nu au o influenţă negativă 
semnificativă asupra capacităţii de aspiraţie a aspiratorului central BVC

2Trebuie avut în vedere faptul că numărul coturilor 
2 x 45° (=90° lung) influenţează în mod decisiv puterea de aspiraţie

      MADE IN

MATTER OF HONOUR

      GERMANY IS A
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C a l i t a t e a  a r e  u n  n u m e :  B V C 
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TIDYGIRL, noul aspirator central BVC, cu filtrare triplă, 

conceput special pentru situaţii în care nu este posibilă 
montarea ţevilor de aspiraţie sau refulare

N O U T A T E !

M o d e l u l :   T I DYG I R L  e s te  d o t at  c u  u n  m o to r  B O S C H  –  S I E M E N S

Dimensiuni în mm

Înălţime (mm) 550
Lăţime (mm)  300
Adâncime (mm)  300
Greutate (kg)  17
Filtru filtru triplu pentru aerul refulat
Culoare  alb

Nivel de zgomot (dB) cca. 60
(prin folosirea amortizorului nostru, nivelul de 
zgomot se reduce cu cca. 5 - 7 db)
Tensiune racord 240 V / 50 Hz
Tensiune comandă 24 V

Performanţe:

Debit de aer in dm3/s  ca. 64.0
Puterea de aspiraţie (Airwatt) ca. 680
Puterea instalată (watt)   1800
Subpresiunea max. (mbar)                ca. 300
Lungimea totală a ţevilor ¹ -
Numărul prizelor de aspiraţie ² -
Capacitatea rezervorului de praf (l)   30

1Lungimea totală a ţevilor şi numărul dozelor de aspiraţie nu au o influenţă negativă 
semnificativă asupra capacităţii de aspiraţie a aspiratorului central BVC

2Trebuie avut în vedere faptul că numărul coturilor 
2 x 45° (=90° lung) influenţează în mod decisiv puterea de aspiraţie



Setul BVC de colectare a prafului – 
împiedică răspândirea prafului la golirea 

rezervorului de praf

15

Această inovaţie BVC face posibilă chiar şi eliminarea ultimei surse de praf din casă, care apa-
re la golirea rezervorului colector de praf. Prin noul sistem, praful se colecteaza într-un sac, 

care se aruncă atunci când este plin. Astfel este garantată eliminarea riscului alergiei la praf.

      MADE IN

MATTER OF HONOUR

      GERMANY IS A
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Detalii tehnice

Tip de aparat BVC S 500 BVC S 600 BVC S 800 Compact Tidygirl

Debit de aer (dm³ /sec) 60,0 64,0 77,0 64,0 64,0

Puterea de aspiraţie (airwatt) ca. 600 ca. 680 ca. 820  ca. 680 ca. 680

Puterea instalată (watt) 1500 1800 2200 1800 1800

Subpresiunea maximă (mbar)  290 300 310 300 300
Triac (pentru reglarea electronică a puterii 
de aspiraţie) da da da da da

Lungimea totală a ţevilor (m)  **/** **/** **/** **/** **/**
Lungimea recomandată a furtunului ( m ) 7.5 - 12 7.5 - 12 7.5 - 12 7.5 - 12 7.5 - 12
Nivel aprox. de zgomot la o distanţă de 
2,5 m (dB) ca. 60 ca. 60 ca. 63 ca. 60 ca. 60

Tensiunea de comandă (V) 24 24 24 24 24

Tensiunea de alimentare (V) 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Siguranţa necesară pentru aspirator (A)  16 A 16 A 16 A 16 A 16 A

Priză de aspiraţie la aparat  da da da da da

Capacitatea max. a rezervorului praf (litri)  30 30 30 25 25

Decuplare fonică da da da nu nu

Supapă de subpresiune 2 buc. 2 buc. 2 buc. 2 buc. 2 buc.

Contorizarea orelor de funcţionare  da da da da da

Flanşă de racord bilaterală  da da da da nu

Filtru textil cu autocurăţare mecanică da da da da nu

Buton acţionare vibrator mecanic da da da da nu

Certificare CE / SEV da da da da da
Amortizor de zgomot recomandat  da da da da da
Greutate (kg) 20.5 20.5 20,5 17 17

Dim.  H (înalţime) x D (diametru) (mm)  1080 x 365 1080 x 365 1080 x 365 800 x 300 550x350x290

1) Măsurarea puterii s-a efectuat folosind un cot de 90 grade, o ţeavă de aspiraţie de 0,6m lungime, un diametru de 50 mm şi o diafragmă de măsurare de 
19 mm
2) La folosirea simultană a ambelor racorduri de aspiraţie se modifică corespunzător puterea de aspiraţie 
**/** Lungimea totală a ţevii nu afectează puterea de aspiraţie a aspiratorului central BVC

Notă importantă
Măsurătorile de laborator ne-au demonstrat că atât lungimea ţevilor de aspiraţie cât şi numărul prizelor montate nu reduc în mod semni-
ficativ puterea de aspiraţie a aspiratorului central, condiţiile esenţiale pentru o funcţionare ireproşabilă fiind montarea corectă şi îngrijită 
a ţevilor, folosind inele duble de etanşare şi etanşarea perfectă a prizelor de aspiraţie 

Trebuie însă avut în vedere că numărul coturilor de ţeavă, al ramificaţiilor precum şi lungimea furtunului exercită o influenţă negativă 
asupra puterii de aspiraţie. De aceea alegerea tipului optim de aspirator central se va face în funcţie de aceşti factori.

Criteriul decisiv de estimare şi comparare a puterii de aspiraţie a unui aspirator este indicarea datelor în „airwatt“. Datele tehnice indicate 
în mm/coloană apă nu oferă un tablou exact şi corect şi deci nu sunt elocvente. Pentru a stabili puterea de aspiraţie propriu-zisă este 
necesar a evalua, printre altele, şi debitul de aer circulat printr-o diafragmă  de  măsurare de 19 mm ( vezi Instrucţiunile de verificare şi 
control conform DIN /IEC 312/09.83)

Recomandare: Rentru reducerea consumului inutil de energie, recomandăm conectarea aspiratorului central BVC la sursa de energie 
electrică de 230/240 V prin intermediul unei prize temporizate, pentru a putea decupla starea de “stand by” a motorului – de exemplu pe 
timp de noapte.



Măsurarea puterii, folosind un cot de 90° şi o ţeavă 
de  aspiraţie de 0,6 m, cu un diametru de 50 mm

Măsurarea puterii, folosind un cot de 90° şi o ţeavă 
de  aspiraţie de 0,6 m, cu un diametru de 50 mm
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Aspiratorul central  BVC S 500

Motoarele şi puterea lor

Aspiratorul central BVC S 600
Aspiratorul central BVC Compact
Aspiratorul central BVC Tidygirl

Aspiratorul central BVC S 800

Măsurarea puterii, folosind un cot de 90° şi o ţeavă 
de  aspiraţie de 0,6 m, cu un diametru de 50 mm

Măsurare efectuată conform DIN/IEC 312/09.83 – 220 – 240 V / 50 Hz
Cele mai importante valori în diagrama de putere:
q max: = debitul aerului (dm³ /sec)
h max: = presiunea aerului (bar)
N max: = turaţia motorului
P2 max:= Airwatt (+/- 10%)

= puterea de aspiraţie propriu-zisă in Airwatt
Vacuum (mbar) X Debitul aerului (dm³/s) (printr-o diafragmă de măsurare de 19 mm)

10

Puterea de aspiraţie a unui aspirator se calculează după următoarea formulă:

Diafragma  Q 

[dm3/s]

h

[mbar]

P1

[W]

P2

[We]

ta
[%]

I
[A]

n
[U/min]

S 500 19 29,4 200 1478 588,0 39,8 6,53 37449

S 600 19 30,8 221 1680 680,7 40,5 7,28 36039

S 800 19 31,9 241 1931 820,1     39,8 8,38 35783

Compact 19 30,8 221 1680 680,7 40,5 7,28 36039

Tidygirl 19 30,8 221 1680 680,7 40,5 7,28 36039
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Tehnica modernă…

Diametrul racordului 
de evacuare este mărit 
la 100 mm pentru 
reducerea pierderilor 
de putere

Racord pentru eva-
cuare şi / sau amorti-
zor de zgomot

Cleme reglabile de 
fixare a rezervorului 
de praf

Priza proprie de 
aspiraţie a aparatului

Vizorul rezervorului 
colector de praf

Contor pentru înre-
gistrarea orelor de 
funcţionare

Ansamblu electronic 
de comandă
cu triac (pentru reglarea 
electronică a puterii de aspiraţie)

Buton pornire / oprire

Supapă de siguranţă

Buton de scuturare 
a filtrului (pentru 
curăţirea lui)

Produs german înregistrat: DE201 18 465 U1 / DE 201 18 466 U1 / DE 201 18 467 U1 / DE 201 18 468 U1
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… a aspiratorului  central  BVC

Ştecher pentru cablu 
de comandă de joasă 
tensiune, 24V

Cablu pentru racord 
electric - 230 V

2 flanşe de racord 
pentru ţevile de 
aspiraţie, cu diametru 
de 50 mm, 
stânga/dreapta

Dispozitiv de montaj 
cu tampoane de cau-
ciuc pentru decuplare 
fonică şi amortizarea 
zgomotului

Placă de montaj pe perete 
pentru seria S - facilitează 
ajustarea pe verticală a 
aparatului
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Priză aspiraţie tip BVC originală, de calitate superioară,
din aluminiu, vopsită în câmp electrostatic, culoare albă (RAL9003)

Dimensiuni: lăţime 81 mm x înălţime 115 mm
Art- nr. 2701 NWS

Prizele de aspiraţie din aluminiu garantează 
o durabilitate maximă

C a l i t a t e a  a r e  u n  n u m e :  B V C 



Noua serie de prize aplatizate 

În afara prizelor clasice BVC, care au deja un bun renume datorită robusteţii lor, furnizăm începând din acest an noile prize 
aplatizate, din plastic, cu o înălţime a ramei de doar 8 mm. Spre deosebire de varianta clasică, la care cablul de comandă se fixa 
cu şurub imbus, la noile prize acesta se conectează rapid printr-o lamelă elastică.  

Ambele variante se racordează la sistemul de ţevi printr-o zonă cilindrică, cara permite compensarea în cazul unei diferenţe de 
grosimi de tencuială de 10-12 mm.

BVC - aplatizată

BVC - aplatizată

9
7 

9
2 

BVC - FlatBVC - original

BVC - Original

Înălţimea ramei = 11 mmÎnălţimea ramei = 8 mm

BVC - Original

N O U T A T E !

21
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Prizele de aspiraţie BVC, 
din material plastic

Priză de aspiraţie originală tip BVC
din material  plastic, crom mat

Art.nr. 2701 PCHM

Priză de aspiraţie originală tip BVC
din material plastic, auriu mat

Art.nr. 2701 PGM

Priză de aspiraţie originală tip BVC
din material  plastic, crom/auriu mat

Art.nr. 2701 PCHM/GM

Priză de aspiraţie originală tip BVC
din material plastic auriu/crom mat

Art.nr. 2701 PGM/CHM



23

Prizele de aspiraţie BVC, 
din material plastic

Priză de aspiraţie originală tip BVC
din material plastic, crom/auriu lucios

Art.-nr. 2701 PCHG/GG

Priză de aspiraţie originală tip BVC
din material plastic, crom lucios

Art.-nr. 2701 PCHG

Priză de aspiraţie originală tip BVC
din material plastic, auriu lucios

Art.-nr. 2701 PGG

Priză de aspiraţie originală tip BVC
din material plastic, auriu/crom lucios

Art.-nr. 2701 PGG/CHG
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Priză de aspiraţie originală tip BVC
din material plastic, nichel mat, design oţel inox

Art.nr. 2701 PN

… şi alte tipuri de prize de aspiraţie

Carcasă de montaj originală tip BVC, montaj 
peste tencuială, dotată cu priză de aspiraţie 2701 NWS 

Art.-Nr. 3402 C

Priză de aspiraţie de soclu, pentru măturare
Culoare; beige, negru şi alb 

Art.-Nr. 2215 B/S/W

Priză de pardoseală, din metal,
aliaj zinc –aluminiu, culoare bronz  

Art.-Nr. 2401 NBRZB
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Set - montaj  prize de aspiraţie
pentru pereţi subţiri

Ramă de montaj tip BVC, originală, completată cu un cot de 90° 
scurt, întărit pe raza exterioară, de culoare albă şi cu un diametru 

nominal de 40/50, cu garnitură de etanşare inelară “O”, dublă 
(adâncimea de montaj este de max. 7 cm)

Art.-Nr. 3404

C a l i t a t e a  a r e  u n  n u m e :  B V C 
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Instalarea prizelor pe pereţi 
de gips-carton

Exemplul de montaj între pereţi 
simpli. La pereţi dubli, rama de 
montaj se va monta între pereţii dubli

Adâncime cu ţeavă de racord
de 50 mm (mufă) de cca. 67 mm

Adâncimea de montaj: 70 mm.

Datorită cotului original BVC nu sunt necesare alte adaptoare suplimentare pentru a asigura legătura de la flanşa 
prizei de 41 mm la îmbinarea ţevii de 50 mm

Ramă de montaj cu un cot de 
90° scurt, nemontat

Cotul scurt se montează cu o 
ajustare precisă în rama 

de montaj

Cot scurt, montat cu garnitură de 
etanşare inelară “O” pentru racor-

darea directă la flanşa prizei de 
aspiraţie de 41 mm  

67 mm
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Rame de montaj originale BVC

Ramă de montaj BVC, simetrică şi asimetrică,
zincată galvanic, cu o lungime de flanşă de 15 mm

Art.nr. 3700-50/15

Ramă de montaj standard BVC, 
zincată galvanic, cu o lungime de flanşă de 15 mm

Art. 3701-50/15

Ramă de montaj BVC, simetrică şi asimetrică, zincată galvanic, 
cu o lungime de flanşă de 15 mm, cu posibilitate de utilizare 

universală pentru ţevi lipite sau conectare 
Art.nr. 3402-50/15

Ramă de montaj BVC din plastic, simetric 
şi asimetric, cu inel de etanşare “O”

Art.nr. 3702

C a l i t a t e a  a r e  u n  n u m e :  B V C 
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Ţevile originale...

Ramificaţie la 45°
Art.nr. 3513    

Cot de 45°
Art.nr. 3514

Ţeavă de aspiraţie PP
Lungime: 2000 mm

Art.nr. 3520-2000

Ţeavă de aspiraţie PP
Lungime: 1000 mm

Art.nr. 3520-1000

Ţeavă de aspiraţie PP
Lungime: 500 mm

Art.nr. 3520-500

Ţeavă de aspiraţie PP
Lungime: 150 mm

Art.nr. 3520-150

Ţeavă BVC-PP originală, culoare albă,
diametrul nominal 50 mm, completat 
cu inel de etanşare “O” dublu, 
(Ţevi cu racordare)
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Inel de etanşare “O” dublu, original 
BVC, destinat tuturor sistemelor 
uzuale de ţevi HT de 50 mm
Art.nr. 3710 (1 buc)
Art.nr. 3710-25 (25 buc )
Art.nr. 3710-50 (50 buc) 

Cot original BVC de 90° lung, întărit pe rază 
(înlocuieşte 2 coturi de 45°)

Art. nr. 3516

Cuplaj 
Art.nr. 3515

Cot de 30°
Art.nr. 3512

Cot de siguranţă de 90° 
Art.nr. 3511

Capac de acoperire a ramei de 
montaj, pentru protejare la tencuire

Art.nr. 3403

...de calitate, din PP
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Amortizor de zgomot tip BVC
Art.nr. 4505

Amortizorul de zgomot BVC şi ţevile de 
evacuare

Cot de 90°,
culoare albă, DN 100 mm

Art.nr. 4506

Cot de 45°,
culoare albă, DN 100 mm

Art.nr. 4507

Ţeavă de evacuarea aer,
culoare albă, lungime 400 mm, 

DN 100 mm
Art.nr. 4508
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Grătar aer evacuat, NW 100 
mm, culoare: alb sau maro

Art.nr. 4501

Cablu de comandă cu 2 fire de
0,75 mm , 15 m lungime

Art.-nr. 1011

Grătar de protecţie 
NW 100 mm din inox

Art.-nr.  4504

Conector pentru ţeavă de aspiraţie 
de 41mm cu re ducţie

Art.-nr. 4530 C

Adaptor de montaj între ţevi de 
41 mm PP şi ţevi de 50 mm HT

Art.-nr. 3600

Piese originale de montaj

Mufă de 50 mm, din cauciuc  
pentru flanşa de aer aspirat/evacuat

Art. nr. 4530

Adaptor de priză pentru utilizarea 
ţevilor PP-/HT de 50 mm

Art.nr. 3601

Adaptor de priză pentru utilizarea 
ţevilor lipite de 50 mm

Art.nr. 3603 
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Setul de accesorii cu furtun LPO

Set accesorii de lucru BVC cuprinzând 8 piese, alcătuit din: 
Furtun  de aspirare LPO cu potenţiometru integrat în mâner (pentru reglarea turaţiei ), având un design ergonomic 
modern, tub telescopic cromat cu posibilitate de blocare a diuzei de aspiraţie şi obturare de siguranţă la mâner, diuză 
combinată comutabilă pentru covoare şi pardoseli netede, diuză pentru rosturi, diuză pentru tapiţerii, perie pentru 
mobilă şi perie din păr de cal pentru pardoseli plane, perie pentru radiatoare de încălzire, suport de susţinere furtun 
(cromat dur) şi, gratuit, geanta din material textil.

Art.nr. 2100 LPO 6.8 set compus din 8 elemente, cu furtun tip LPO de 6.0 m
Art.nr. 2100 LPO  7,8 set compus din 8 elemente, cu furtun tip LPO de 7,5 m
Art.nr. 2100 LPO  9.8 set compus din 8 elemente, cu furtun tip LPO de 9 m
Art.nr. 2100 LPO 12.8 set compus din 8 elemente, cu furtun tip LPO de 12 m

Un nou design pentru mânerul fur-
tunului LPO, cu comandă integrată 
pentru reglarea continuă a turaţiei 
motorului

Noul tub telescopic cu opritor de 
siguranţă pentru blocarea mânerului

Noul tip de fixare a diuzelor 
de aspiraţie, cu buton de 
blocare

Pentru noi, tehnica modernă este obligatorie
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Accesorii de lucru

Diuză combi
Lăţime: 28 cm, Adâncime; 14 cm

Art.nr. 2204

Diuză tapiţerii
Art.nr. 2105

Perie pentru mobilă
Art.nr. 2102

Perie pentru corpuri 
de încălzire

Art.nr. 2104A

Diuză pentru 
rosturi

Art.nr. 2104

Tub telescopic
Art.nr. 2101

Suport susţinere 
furtun

Art.nr. 2106

Diuză flexibilă pentru rosturi
Art.nr. 2104 L

Manta protectoare( 9 m)
Art.nr. 2200

Furtun de aspiraţie BVC LUX cu întrerupător încorporat
Art.nr. 2210 LUX (lungime 6-12 m)

sau: Furtun  de aspiraţie tip  BVC-LPO, cu potenţiometru,  
Art.nr. 2210 LPO (lungime 6-12 m)

sau: Furtun normal fără întrerupător
Art.nr. 2205 N ( lungime 6-12 m)



Diuză de aspirare pentru 
pardoseli netede

lăţime 28 cm
Art.nr. 2103

Vas pentru aspiraţia cenuşei din
şemineu, sobă, grătar.

(se poate utilizeaza şi pentru rumeguş, şpan,...)
Art.nr. 2211

Set îngrijire cai
Art.nr. 2212

Perie rotativă pentru covoare, acţionată de aer 
Lăţime: 28 cm, Adâncime: 17 cm

Art.nr. 2202A

Diuză de aspiraţie pentru pardo-
seli netede şi

de suprafaţa mare, lăţime 37 cm
Art.nr. 2103 E

Diuză combinată pentru tapiţerie 
şi mobilier

Art.nr. 2112
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Exemplu de montaj

Aspiratorul central BVC evacuează 
praful şi aerul viciat în exterior

Un mijloc important în lupta împotriva alergiilor generate de praful din 
casă, cât şi a afecţiunilor de tip astmatiform
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A3

Exemplu de proiectare...

Subsol
Camera tehnică

Subsol

Amortizor  de zgomot

Aspiratorul 
central BVC

 Evacuare aer

Subsol 2

Cămară

Coridor

Parter

Spaţiu de 
locuit

Sufragerie

Bucătărie

Intrare

Coridor

GarderobăWC

GarajInstrucţiunile detaliate de 
instalare se regăsesc în 

acest prospect la paginile 
37 -39

şi în special în indicaţiile 
noastre de montaj 

S2 la A3-A6

S2 la A6

Aspiraţie igienică

Un ajutor real în lupta împotriva 
afecţiunilor astmatice şi alergiilor 

provocate de praf
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… cu legenda tehnică

Mansardă

Dormitor

Ţevi de aspiraţie recomandate

-ţevi BVC- PP originale de 50 mm, cu garnitură de etanşare 
inelară dublă, tip BVC
-ţevi HT de 50 mm prevăzute cu garnitură de etanşare inelară 
dublă , tip BVC

Tehnica de amplasare a ţevilor de aspiraţie la 
subsol, parter şi etaj 

Subsol neamenajat 
-ţevile se monteaza sub tavanul subsolului

Subsol amenajat 
- ţevile se monteaza în şapă
- ţevile se monteaza în placa pardoseală a parterului ( se vor 
izola şi amplasa pe distanţieri. Lângă acestea se vor amplasa 
furtunuri pentru cablul de comandă! )

Parter şi etajele  superioare
- montare ţevi în şapă, pe izolaţie, minim 4-4,5 cm 
  şapă/podea peste ţevi, ţevile se izolează suplimentar
- cablu de comandă (secţiune de 0,75 mm) se montează 
  în furtun separat; 
- distanţa ţevilor faţă de peretele netencuit:
  ţevi de 40 mm: cca 10,5 cm de la mijlocul ţevii la perete
  ţevi de 50 mm: cca 11,5 cm de la mijlocul ţevii la perete

Marcare în plan
A1 – A 6: racorduri planificate pentru prize de aspiraţie
S1 – S 5: coloane verticale din circuitul de distribuţie

Numai pentru racordul prizelor de aspiraţie se montează 
un cot scurt, de siguranţa, de 90° În rest se recomandă 
a se utiliza numai coturi de 90° originale BVC sau de 45°

Indicaţie pentru protecţia şi paza contra incendiilor:
în cazul pereţilor şi tavanelor clasificate, este necesar a 
se prevedea dispozitivele de protecţie corespunzătoare 
clasificării respective.

Camera copil 1

Camera 
copil 2

Hol
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Instalarea corectă a ţevilor

Instalarea ţevilor verticale de distribuţie (inclusiv ramificaţii)
Exemplu de montaj cu ţeavă de aspiraţie PP de 50 mm

Cotul de siguranţă se 
instalează în spatele 
fiecărei  prize de aspiraţie 

către aspirator

către aspirator

greşit

corect

Circuit de 
comandă (24V)

Priză de aspiraţie 
la măturare

Ţevile descendente, 
respectiv cele 
ascendente, 
nu se vor instala 
„în linie” , ci decalat 

A doua flanşă de 
aspiraţie a aspiratorului

Aspiraţie igienică

Un ajutor real în lupta împotriva 
afecţiunilor astmatice şi alergiilor 

provocate de praf



39

180 mm

440 mm

ca. 180 -230 mm

245 mm

Exemplu de montaj al amortizorului  
de zgomot pentru aerul evacuat

Pentru  evacuarea aerului 
viciat se utilizează o ţeavă 
HT de 100 mm

Amortizor de 
zgomot
Art. nr. 4505

Grătar de 
aerisire
Art. nr. 4501

220-240 V

24 V
Circuit de 
comandă

Conductă de 
aspiraţie

Perete exterior

Placă de montaj
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