
DAMMFRI, TYST OCH BEKVÄM STÄDNING
CANVAC QCLEAN Centraldammsugare
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NYHET!
AVANCERAD STYRNING FRÅN HANDTAGET 
MED FULL KONTROLL ÖVER HELA SYSTEMET!



Faktum är att smutsen och dammet aldrig kommer att ta slut. Så det klokaste 
du kan göra är att förenkla familjens städarbete med en central dammsugare 
från Canvac. En ”städledning” i huset borde vara lika  självklar som el, vatten 
och avlopp. Så uppgradera ditt hus och bygg in en ny städkvalitet – städa 
snabbare, mindre och tystare! 

DammFriarE
Mindre damm i luften och i rummet gör att familjen mår 
bättre, speciellt om man är allergiker och astmatiker. 
Centraldammsugaren drar dammet ut ur huset – år  efter 
år utan att blåsa upp damm i rummet när du städar. 
Med en centraldammsugare försvinner även microdam-
met i utblåset, till skillnad från en vanlig dammsugare 
– och hemmet blir fullständigt rent och  luktfritt.

EN BÄTTRE INOMHUSMILJÖ
OCH FULLSTÄNDIGT RENT!

SNABBARE OCH MINDRE STÄDNING

TySTarE
När du har din dammsugare fast monterad i t.ex. 
 källaren får du tystnaden som bonus när du städar. Du 
kan prata, lyssna på musik eller helt enkelt bara njuta 
av tystnaden – ingen högljudd dammsugare förföljer 
dig var du än går. Du och familjen mår helt enkelt bättre 
med en centraldammsugare i huset!

Det är enkelt och bekvämt att  använda 
en centraldammsugare. Anslut 

bara städslangen till  sugdosan 
och starta med on/off-knappen 
på städhandtaget.  
Centraldammsugare virvlar 
inte upp damm när du städar 
som en vanlig dammsugare 
gör. Dammet sugs genom 

 rörledning till centralenhetens behållare  och sugluften 
släpps sedan ut genom en ventil i ytterväggen – ut ur 
huset en gång för alla. Detta medför att det blir mindre 
damm i inomhusmiljön och du behöver städa mindre! 
Avancerad motorteknik ger dig en dammsugare  
med en sugkraft som inget smuts eller damm kan stå 
emot. Effektivare dammsugning och dammfriare  inom-
husmiljö.

Med en direktansluten slangvinda blir städningen ännu snabbare och smidigare!



TYSTARE
STÄDNING ÄN
NÅGONSIN!



Canvac centraldammsugare monterar du för att använda i många, många år. Du bygger in 
systemet i golv, tak och väggar. Det gör att vi ställer extra höga krav på materialkvalitet för 
att systemet ska fungera med topprestanda genom åren.

TRYGGT ATT ÄGA EN
CANVAC CENTRALDAMMSUGARE

•	  Canvac centraldammsugare byggs exklusivt för Canvac av 
Electrolux Central Vacuum Systems i USA – världens största 
och ledande tillverkare av centraldammsugare. 

•	  Canvac centraldammsugare – driftsäkerhet och kvalitet utöver 
det vanliga – helt anpassade för den svenska marknadens höga  
kvalitetskrav och värderingar.

•	  3-5 års garanti på centralenheterna samt 2 år på städset, 
slang, tillbehör och rördelar.



Vi är helt säkra på att du kan installera en centraldammsugare i ditt hus oavsett hur det ser ut. 
med vår steg-för-steg anvisning i handen installerar du din Canvac tryggt och enkelt. 

ENKELT ATT VÄLJA
OCH ENKELT ATT FÅ PÅ PLATS

Monteringsprincipen är densamma oavsett hus. Du 
gömmer undan rördragningen på vind eller  källare 
– drar rör mellan våningar genom t.ex.  garderober. 
 Centralenheten placerar du på en undanskymd plats.  

Allt du behöver för att installera en Canvac i din villa 
ingår i våra monteringspaket, från maskin och rör till 
städredskap! Du köper din centraldammsugare som 
ett  färdigt  paket. Bestäm modell, antal sugdosor och 
 slanglängd så levereras det komplett. 
 Canvac centraldammsugare passar i alla hus, både 

Rördragningen förenklas av att du vanligtvis bara 
 behöver en sugdosa mitt i huset. Med en  11  meter 
städslang når man i praktiken en våningsyta på 
 170-180  m2. 

+ +

gamla och nya. Din återförsäljare hjälper dig att välja 
rätt paket och kan ge dig goda råd om hur du enklast 
monterar rörsystemet.
 Kan du montera en bokhylla från ett välkänt 
 möbel   varuhus kan du montera in en centraldammsugare. 
Det tar mindre tid än du tror – montera på en helg!



FÖR DIG SOM VILL HA DET BÄSTA  
– VARKEN MER ELLER MINDRE

Canvac Q Clean C130 och Canvac Q Clean C140 är en helt ny generation centraldammsugare 
som är smartare, smidigare, effektivare och mer användarvänliga än någonsin. Via det nya, 
unikt designade handtaget kan du själv styra hela systemet i allt från ljudnivå till sugkraft.

CaNVaC QCLEaN C140
Avancerad display med unik LED-belysning som ger total 
kontroll och översikt över hela systemet och ständig  kontakt 
och kommunikation med städhandtaget. Den visar  viktiga 
funktioner som t ex symbol för tömning av behållare, 
 motorindikator, effektstaplar, felkoder och även klockslag.
 Canvac QClean C140 har den högeffektiva motorn som 
är starkare och tystare och håller längre – och samtidigt 
förbrukar upp till 30 % mindre energi. Även direktanslutet 
uttag på enheten, självrengörande GORE-TEX-filter, snabb-
tömning av behållaren och genomskinlig dammbehållare. 
Sugeffekt 700 watt. 5 års motorgaranti.

CaNVaC QCLEaN C130
Intelligent display med unik LED-belysning som ger total 
kontroll och översikt över hela systemet och ständig kontakt 
och kommunikation med städhandtaget. Displayen visar 
funktioner som t ex symbol för tömning av behållare och 
slanganslutning.
 Canvac QClean C130 har den högeffektiva motorn som 
är starkare och tystare och håller längre – och samtidigt 
förbrukar upp till 30 % mindre energi. Även direktanslutet 
uttag på enheten, självrengörande GORE-TEX-filter, snabb-
tömning av behållaren och genomskinlig dammbehållare. 
Sugeffekt 650 watt. 5 års motorgaranti.
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FÖRBRUKAR 30% MINDRE ENERGI
Den högeffektiva (HE) motorn är centraldammsugarens 
hjärta. HE-motorer är starkare, tystare och håller längre. De 
presterar optimalt samtidigt som de förbrukar upp till 30 % 
mindre energi.

SjälvRENGÖRANDE FIltER 
Det exklusiva filtret är självrengörande och GORE-TEX-
tekniken filtrerar 98 % av partiklarna på 0.3 micron. Filtret 
skyddar HE-motorn vilket innebär en längre livslängd och 
bibehållet överlägsen sugförmåga.

TEKNiSK iNFOrmaTiON CaNVaC QCLEaN C140 CaNVaC QCLEaN C130

Sugeffekt (watt) 700 W 650 W

mått (höjd x diameter) 91 x 28 cm 91 x 28 cm 

motortyp Högeffektiv Högeffektiv

Filter Självrengörande Gore-Tex™ filter  Självrengörande Gore-Tex™ filter 

Dammbehållare Snabbtömning, 15 L Snabbtömning, 15 L

Ljudnivå 68 dB (A) 68 dB (A)

Vikt (endast maskin) 10 kg 10 kg

Energiförbrukning 1600 W 1500 W

Max utflöde 51 l/sek 49 l/sek

Max vakuum 32 kPa 32 kPa

Uttag på maskin Ja Ja

adapter för påse Ja, 23 l Ja, 23 l

Hepa-filter för utblås inne Ja (tillval) Ja (tillval)

Spänning 230 V 230 V

Säkring 10 A/Trög 10 A/Trög

Överhettningsskydd Ja Ja

Display Ja Ja

Garanti 5 år 5 år

Display Avancerad (C) Intelligent (C)

LED Bakgrundsbelysning Ja Ja

rörelsevakt Ja Ja

Tömning av behållare-symbol Ja Ja 

ansluten slang-symbol Ja Ja

motorkontroll Ja Ja

motorhastighet Ja -

Effektstaplar Ja -

Klocka Ja -

Feldiagnos Ja -

tvåpUNKtSGREpp FÖR tÖMNING Av BEHållARE
Tryck bara ner på två punkter runt ringen och dra ner för 
en unik och enkel tömning av behållaren. Lyft sedan enkelt 
behållaren på plats med ett enkelt handgreppSMARt KoMBINAtIoNSMUNStycKE

Du har alltid rätt redskap med dig 
– det kombinerade verktyget med 
fogmunstycke, möbelmunstycke och 
borste i ett förvaras på teleskophandtaget.

tySt HANDtAG
Handtagets specialutvecklade profil 
förbättrar sugförmågan och bidrar 
samtidigt till en lägre ljudnivå.



Bästa 

dammupptagningentopptestade

ENErgimyNDigHETEN.se
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TRE KVALITETSMASKINER
I EKONOMIKLASSEN

Canvac Q Premium Bag är en topptestad centraldammsugare i dammupptagning och är 
 kraftfull och tystgående. Canvac Q Basic och Q Cyklon DL är våra standardmaskiner med hög 
driftsäkerhet och funktion som gemensam nämnare, även de tystgående. 

CaNVaC QPrEmiUm Bag
Canvac QPremium  Bag är en kompakt 
maskin med låg ljudnivå och hög damm-
upptagning. Dammet  samlas upp i en stor 
23 liters dammsugarpåse. 

Med By pass motor, 1750 W. Q Premium 
Bag har en 2-stegs högpresterande By Pass 
motor som klarar normalstora till stora hus. 
5 års garanti Centralenhet.

CaNVaC QBaSiC
Canvac QBasic är en kompakt och pris-
värd maskin med enbart påstömning. Med 
Through Flow motor, 1600 W. Rekommen-
deras till normalstora hus. 3 års garanti 
Centralenhet.

CaNVaC QCyKLON DL
Canvac QCyklon DL har cyklonfiltrering 
med ett inbyggt självrensande filter som 
innebär att maskinen kan användas utan 
påse. Önskar man av hygieniska skäl kan 
även påse användas.

Med By Pass motor, 1550 W och sugdosa 
på maskinen. Rekommenderas till normal-
stora hus. 3 års garanti Centralenhet.
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TRE KVALITETSMASKINER
I EKONOMIKLASSEN

Q Basic dammpåse byts enkelt 
genom att lyfta av topplocket.

Q Cyklon Dl med cyklonfiltrering kan användas med 
eller utan dammsugarpåsar. Den har enkel tömning 
av dammhinken, som även har ett praktiskt fönster 
för att enkelt kunna se när det är dags för tömning.

Q Premium Bag 23 liters dammpåsar byts enkelt 
genom att lyfta av 
topplocket. 
  

Städsetet till Canvac QClean Premium Bag, QClean Cyklon 
DL och QClean Basic har praktiska extramunstycken som 
borst-, fog- och möbelmunstycke till teleskophandtaget

TEKNiSK iNFOrmaTiON CaNVaC QCLEaN
PrEmiUm Bag

CaNVaC QCLEaN 
CyKLON DL

CaNVaC QCLEaN 
BaSig

Sugeffekt (watt) 590 W 530 W 515 W

mått (höjd x diameter) 73 x 28 cm 89 x 28 cm 66 x 28 cm

motortyp 2-stegs By Pass 2-stegs By Pass 1-stegs Trough Flow

Filter Motorfilter  Självrensande Motorfilter

Dammbehållare Påse, 23 l Med/utan påse, 23 l Påse, 23 l

Ljudnivå 63 dB (A) 61 dB (A) 62 dB (A)

Vikt (endast maskin) 11 kg 13,6 kg 8,9 kg

Energiförbrukning 1750 W 1550 W 1600 W

Max utflöde 59 l/sek 57 l/sek 50 l/sek

Max vakuum 30 kPa 29 kPa 28 kPa

Uttag på maskin - Ja -

adapter för påse - Ja -

Hepa-filter för utblås inne - - -

Spänning 230 V 230 V 230 V

Säkring 10 A/Trög 10 A/Trög 10 A/Trög

Överhettningsskydd Ja Ja Ja

Display - - -

Garanti 5 år 3 år 3 år



MED EN SLANGVINDA BLIR
STÄDNINGEN RIKTIGT SMIDIG

TILLBEHÖR SOM GÖR
STÄDNINGEN ÄNNU EFFEKTIVARE

Förvara din dammsugarslang på ett smidigt sätt med hjälp av en slangvinda, rulla upp eller 
ut på ett par sekunder! med Canvac QClean rollme Connection är dammsugslangen dessutom 
ansluten till rörsystemet hela tiden – bara att rulla ut och börja dammsuga!

cANvAc QclEAN RollME c1
(levereras utan slang)

cANvAc QclEAN RollME B1
(levereras utan slang)

DirEKTaNSLUTEN!

cANvAc QclEAN RollME kan placeras i städskåp eller monteras på vägg 
och passar till de flesta på marknaden förekommande centraldammsugare.



QclEAN DAMMpåSE
Finns i 23 liters papper- eller syntetkvalitet. Syntet finns med en eller dubbla 
suguttag. 

SOCkELSuGDOSa Sopar bort smulorna, aktiveras med ett fottryck. Finns i vit 
eller svart plast, kan kompletteras med frontbricka i rostfritt stål. 

cANvAc QclEAN StäDSEt 
Ett städset till varje våningsplan eller ett extra till garaget  – gör städningen 
ännu smidigare.

SLINkY teleskopslang med handtag. Längd från 1,5 m till 7,5 m.  

GARAGESUGDoSA
Sugdosor finns i olika utförande bl.a. för montering direkt på rörsystemet.

MED EN SLANGVINDA BLIR
STÄDNINGEN RIKTIGT SMIDIG

TILLBEHÖR SOM GÖR
STÄDNINGEN ÄNNU EFFEKTIVARE

RuGRaT Roterande munstycke för textilier, möbler och bilen m.m.
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VÄLJ DIN CENTRALDAMMSUGARE
EFTER DITT HEM OCH STÄDBEHOV

Modellbeteckning cAnVAc QcleAn 
c140

centralenhet

cAnVAc QcleAn
c130

centralenhet

cAnVAc QcleAn 
Premium bAg
centralenhet

cAnVAc QcleAn 
basic

centralenhet

cAnVAc QcleAn 
cyklon dl

centralenhet

Mått (diameter x höjd) 28 x 91 cm 28 x 91 cm 28 x 73 cm 28 x 66 cm 28 x 89 cm

Vikt (endast maskin) 10 kg 10 kg 11 kg 8,9 kg 13,6 kg

Energiförbrukning 1 600 W 1 500 W 1 750 W 1 600 W 1 550 W

Spänning 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Sugeffekt max 
(mätt vid motorn)

700 W 650 W 590 W 515 W 530 W

Max luftflöde 51 L/sek 49 L/sek 59 L/sek 50 L/sek 57 L/sek

Max vakuum 32 kPa 32 kPa 30 kPa 28 kPa 29 kPa

Ljudnivå (vid aggregatet) 68 dB(A) 68 dB(A) 63 dB(A) 62 dB(A) 61 dB(A)

Ljudnivå (vid utblåset) 68 dBA 68 dBA 63 dBA 56 dBA 61 dBA

Påsvolym 23 L 23 L 23 L 23 L 23 L

Dammbehållare 15 L, Snabbtömning 15 L, Snabbtömning - - 15 L

Säkring 10 A/Trög 10 A/Trög 10 A/Trög 10 A/Trög 10 A/Trög

Överhettningsskydd Ja Ja Ja Ja Ja

Filter Självrengörande 
Gore-Tex™ filter

Självrengörande 
Gore-Tex™ filter

Motorfilter Motorfilter Självrensande

Motor Högeffektiv Högeffektiv 2-stegs By Pass 1-stegs Through 
Flow

2-stegs By Pass

Digital display Ja Ja Nej Nej Nej

Avancerad styrning från 
handtag

Ja Ja Nej Nej Nej

Uttag på centralenhet Ja Ja Nej Nej Ja

Garanti 5 år 5 år 5 år 3 år 3 år

 Qclean c130/140 , Qclean Premium bag 1 2 3 4 5
Matta •

Hårt golv •
Hårt golv med springa •

 Q clean basic & Qclean cyklon dl 1 2 3 4 5
Matta •

Hårt golv •
Hårt golv med springa •

dammupptagning – betyg
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För mer information, garantier, manualer, aktuella
erbjudanden och produktfilmer: www.canvac.se

EEL aB / CaNVaC   FÖRRÅDSGATAN 32   542 35 MARIESTAD   + 46 (0)501 39 90 00   INFO@CANVAC.SE   CanvaC.se 


