
  

AEG CEntrAldAmmsuGArE
Topptestad av Energimyndigheten 2011
Effektiv och tyst städning                                                                                                                                



AndAs rEn luft
när dammsugaren plockas fram är målet klart, det skall bli  
rent och dammfritt i hemmet, men blir det verkligen så?  
med AEG Centraldammsugare erbjuder vi dig en bekväm  
och effektiv städning av ditt hem. dessutom innebär det  
att du får en betydligt bättre och renare inomhusluft som  
speciellt gagnar personer med allergiska besvär.
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Lätt och bekvämt 
med den lätta och smidiga sugslangen  
når man utan besvär även de mest svår- 
åtkomliga utrymmen. du slipper också 
släpa runt på en tung och klumpig damm- 
sugare som fastnar i dörrkarmar, bord 
och stolsben. funktionsknappen finns 
bekvämt till hands i handtaget. 

Tyst och effektivt
Centralenheten sitter strategiskt placerat 
i något sekundärt utrymme där den inte 
stör under städning. den extremt höga 
dammupptagningen gör att städningen 
blir till ett rent nöje och tack vare att inget 
damm virvlas upp vid dammsugningen, 
blir effekten av arbetet mycket långvarigt.  
man behöver därmed inte städa så ofta.

Hygieniskt
till skillnad från den konventionella 
dammsugaren släpper inte centraldamm-
sugaren tillbaka några dammpartiklar 
till rumsluften. då dessa kan innehålla 
allergener, bakterier, virus och andra  
mikroorganismer blir städningen inte 
något besvär för de som har allergier  
och andra besvär.

Fast installerat 
AEG centraldammsugare installeras lika 
enkelt i nya som befintliga hus och blir 
därmed en funktion i din bostad liksom 
el, vatten, ventilation och värme. På sikt 
spar detta kostnader och ger huset ett 
långsiktigt värde. med andra ord en  
god och lönsam investering.

fördElAr mEd 
AEG CEntrAl-
dAmmsuGArE

– Hygienisk                                   
– Effektiv                                    
– Tyst                                         
– Bekväm                                           
– Smidig                                     
– Ekonomisk



sEnAstE tEknikEn
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Electrolux är världsledande inom såväl traditionella  
dammsugare som centraldammsugare. AEG är den  
senaste i raden av produkter som har fått ta del av  
den allra senaste tekniken inom detta område. 

detta gäller såväl själva aggregatet  
som alla de tillbehör som används vid  
städningen. resultatet blev en produkt  
i toppklass. se Energimyndighetens test.
själva aggregatet finns i två utförande 
baserat på motorer med olika styrka  
och olika elektronik. Beteckningarna är  
modell 860 för basmodellen och modell 
870 som har fått Premiumstatus.

Uppsamling av dammet                                                                                                                                       
dammet kan samlas upp på två olika  
sätt, antingen i en stor påse på hela 23 
liter eller direkt i dammbehållaren vilket 
från början var den teknik som de flesta  
centraldammsugare hade. med tiden 
kom önskemål om en påse även för  
centraldammsugare, speciellt från  

allergihåll. Påsen är tillverkat av syntet-
fiber i tre lager vilket ger en näst intill 
oförändrad dammupptagning även  
med en full påse. 

Evakuering av returluften                                                                                                                             
returluften från aggregatet leds  
antingen ut i det fria genom samma  
typ av rörsystem som används på sug-
sidan eller så monteras ett HEPA-filter  
på aggregatet vilket renar luften från 
mikrodamm, ned till 0,01 g/m3, vilket 
är mycket renare än den luft som finns 
inomhus. Centraldammsugaren fungerar 
som en luftrenare då den används.  
i det senare fallet blir installationen  
också något lättare och ljudet utomhus 
elimineras helt och hållet. 
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sOBEr 
dEsiGn

Ett mjukt  
stilrEnt  
utsEEndE
Aggregaten kan därför placeras synligt  
i grovkök, klädvård eller annat exponerat  
utrymme.

Dammbehållare
då dammbehållaren används utan  

påse finns ett plexiglasfönster för  
visuell kontroll av fyllnadsgraden i 

behållaren.

LCD display
På displayen visas viktig  

information som skötselanvisningar,  
serviceintervall, driftsdata och annat 

som är av värde för funktionen  
av aggregatet.                                                                                                                                     

Tömning av dammet 
dammbehållaren frigöres från  

aggregatet på ett enkelt och smidigt 
sätt genom de båda låsen på vardera 

sidan av aggregatet. Antingen  
används påse eller så samlas  

dammet upp direkt i behållaren. 

Modell 870 
Premiummodellen av de  

båda aggregaten.
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Aggregatet
Aggregatet placeras lämpligen i  
något biutrymme som förråd, på vinden,  
i garaget eller i källaren.

Rörsystem
i redan byggda hus dras rören till  
sugdosorna i utrymmen där de inte 
är synliga från bostaden, som genom 
garderober, förråd, kattvind och andra 
lämpliga ställen. i nya hus använder man 
sig självklart av husets mellanväggar och 
bjälklag då dessa står öppna under   
byggnationen.      

Suguttag
de få suguttagen gör att rördragningen 
inte behöver bli så lång och komplicerad.  
Om man t.ex. i ett tvåvåningshus kan 
hitta två sekundära utrymmen som 
linjerar över varandra så blir installationen 
mycket enkel.

Evakuering av luften
från aggregatet dras en rörledning för 
evakuering av luften, ut i det fria. det 
finns också en HEPA-filter lösning som 
eliminerar denna rördragning och gör 
installationen ännu lättare.

Sugslang
Genom den 10-12 m långa, smidiga  
slangen, når man mycket stora golvytor 
från vart och ett av suguttagen.

Sockelsugdosa
med sockelsugdosan får man en praktisk 
funktion i utrymmen där det ofta blir  
mycket skräp, som t.ex. i kök och entréer. 
med en liten fotpedal startas sug- 
funktionen och skräpet sopas lätt in  
i dosan. simsalabim!

Gamla fördomar
tyvärr finns det många fördomar kring  
installationen av centraldammsugare.  
En är att det är svårt att installera i redan 
befintliga hus och den andra är att  
centraldammsugare enbart säljs till  
nyproduktion. sannigen är dock att  
av de centraldammsugare som  
säljs i sverige går mer än 70%  
till den befintliga husmarknaden.  
så du behöver inte bygga  
ett nytt hus för att få njuta  
av att städa med AEG  
Centraldammsugare.

AEG Centraldammsugare  
installeras lika enkelt i nya som  
äldre hus. Ofta behövs bara två  
centralt placerade uttag i ett  
normalstort hus då den långa  
sugslagen vanligtvis täcker en  
golvyta på upp till 100-150 kvm.
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EnkEl instAllAtiOn
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Dammupptagning
Aldrig tidigare har en centraldammsugare, sedan 
tester infördes, uppnått över 81% i dammupp-
tagning på matta, med fylld påse, vilket AEG 
produkterna gjorde. Produkterna fick betygen 
5-5-5 i dammupptagning. Avser dammupptagning 
på matta, hårt golv och hårt golv med springa där 
5 är högsta betyg på en 5-gradig skala.

Ljud
ljudeffekter mäts vid tre olika ställen; vid  
maskinen, vid munstycket och där returluften 
släpps ut på fasaden. Alla värden var låga,  
vilket innebär att störande ljud inte påverkar 
familjen eller närboende grannar.

Partikelutsläpp
mycket bra värden på båda centraleneterna.
Vill man släppa luften inomhus finns ett HEPA-
filter att montera på aggregatet. detta filter ger 
partikelnivåer i utblåsluften på endast 0,01 mg/m3. 
mycket renare än själva inomhusluften. 

Luftdata
Höga luftflöden och ett högt vakuum är absolut 
nödvändigt för att få en optimal dammupptagning.  
testet gjordes med hela 400 g damm i påsen vilket 
i stort sett ändå inte påverkade resultaten.  

Hanterbarhet 
man sammanväger flera olika parametrar som 
den rent praktiska delen i själva städningen samt 
påsbyten och brukandet av de olika munstyckena. 
Betyget blev 3-4 och ligger i jämförelse med  
andra testade produkter.
                                                                                                                           

tOPPtEstAd

Energimyndigheten, genom slG Prüf- und Zertifizierungs GmbH i  
tyskland, testade AEG Centraldammsugare 2011 och produkterna  
fick de allra bästa tänkbara betyg inom samtliga testkriterier.

läs mer om tester av Centraldammsugare på Energimyndighetens  
hemsida: www.energimyndigheten.se
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Specifikationer Modell 860 Modell 870

mått HxBxd, mm 1032x465x380 mm 1032x465x380 mm

färg Granitgrå/mörkröd  Granitgrå/mörkröd

Vikt, kg 8,7 kg 9,0 kg

strömförbrukning, W 1593 W* 1647 W*

sug effekt, W 277 W* 292 W*

luftflöde, lit/s 35,7 lit* 36,2 lit*

Vakuum/undertryck, kPa 29,1 kPa* 29,2 kPa*

ljudnivå, dB(a) 80,8 dB(a)* 75,9 dB(a)*

dammupptagning  
på matta, % 81,3 %* 81,1 %*

dammupptagning  
på hårt golv, % 99,4 %* 99,1 %*

säkring, A 10 A 10 A

överhettningsskydd ja ja

skyddsklass iP 10 iP 10

motortyp  through flow through flow

HEPA filter tillval tillval

dammpåse, lit 23 lit 23 lit

dammbehållare, lit 31 lit 31 lit

informationsdisplay lEd lCd

LCD DiSPLAy 
FöR SnABB 
inFoRMATion

HöGSTA HåLLBARHET  
oCH PRESTAnDA 

tEkniskA dAtA

 * slG:s uppmätta testresultat
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städutrustninG
städutrustringarna finns i två varianter som Oxygen 
och Progression, med slanglängderna 10 m resp.  
12 m. dessa satser är packade i kompletta paket 
med golvmunstycke, teleskoprör, spetsmunstycke,  
dammunstycke samt en upphängningsanordning.

mEd Ett PAr suGuttAG  
täCkEr mAn HElA  
BOstAdEns GOlVytA
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Aggregat
Välj modell 860  
eller 870.

Utblås eller  
HEPA-filter 
Välj om du skall 
installera utblås av 
traditionellt slag  
eller ha ett HEPA-
filter på aggregatet 
vilket renar luften 
för evakuering  
inomhus. 

Städpaket  
Välj mellan städ-
paket Oxygen eller 
Progression samt  
hur lång slang du 
behöver, 10  eller 
12 m.

Rörsystem 
Välj hur många  
uttag som behövs  
i ditt hus. 1-2-3  
eller 4. du får ett 
rörpaket med rör 
och kopplings-
detaljer för varje 
uttag.

1,2,3 suguttag

eller fler
Ditt kompletta paket  
du har nu skräddarsytt din anläggning 
anpassad efter dina egna behov.  
installationen är vanligtvis lätt att göra 
för en någorlunda händig person. En 
dosfräs, en borrmaskin samt vanliga 
handverktyg är det som behövs. lycka 
till med installationen och en framtida 
bekväm och hygienisk städning.      

följ guiden nedan för att underlätta för dig när du plockar ihop ditt eget paket. Enklare  
kan det inte bli, 1-2-3-4 så är du ett steg närmare en dammfri inomhusmiljö. läs mer   
i prislistan och skapa artikelnumret för det paket som passar dina egna behov.

skräddArsy din PAkEtlösninG

Städpaket Progression                                                                                                                                      
detta är en traditionell städ-
utrustning, men har de allra 
bäste tillbehören som ger  
dig en bekväm och effektiv  
städning. 10 m eller 12 m slang 
ger dig den räckvidd som  
du behöver.

Städpaket oxygen                                                                                                                                           
detta är en av de smidigaste och mest 
lättarbetade städutrustningarna som 
finns att tillgå på marknaden. Extremt 
lätta detaljer och därmed bekvämt att 
arbeta med. Golvmunstycket har auto-
matisk omställning mellan hårt golv och 
matta. tillbehören finns placerade under
   handtaget för optimal tillgänglighet.

10  eller 12 m

10 eller 12 m

HEPA-filter

Utblås 
genom 

vägg



Postadress: Box 60, 233 22 svedala
Besöksadress: Verkstadsgatan 7 
tel: 040-680 07 00   fax: 040-680 07 08 
www.frasweda.se      info@frasweda.se 
 

www.centraldammsugare.com
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