
                                                                                                                                             

 

De slimme keuze voor 

uw huis 

 De nieuwe Z en X series 

 centrale motorunits:  

 modern en functioneel 

 ontwerp voor hedendaagse 

 woningen. 

 De innovatieve oplossingen van deze 

 motorunits maken installatie, 

 onderhoud, schoonmaken en gebruik 

 een stuk eenvoudiger en veel

 comfortabeler dan ooit tevoren! 

Monitor het gebruik van 

de Z 55i en Z 45i met de 

nieuwe Allaway App! 

Download de App: 



                                                                                                                                             

                   Voorloper op moderne stofzuigtechniek 
Bespaar nuttige tijd en maak uw dagelijkse leven een stuk 

gemakkelijker met de nieuwe Allaway centrale stofzuig-

systemen. U kunt uw wekelijkse stofzuigactiviteiten via de 

App eenvoudig programmeren en de App zal u tijdig 

waarschuwen op het door u ingestelde moment. 

De App toont u alle informatie met betrekking tot het 

onderhoud van uw motorunit: bijvoorbeeld filter 

schoonmaken (vervangen), emmer legen, etc.  

Middels de Bluetooth verbinding ontvangt u alle up-to-date 

informatie direct van de motorunit op uw smartphone. 

 

De agenda toont u tevens wanneer, hoeveel en hoelang u 

heeft gestofzuigd als ook hoeveel energie er is verbruikt. 

 

U ontvangt nuttige schoonmaak tips als wel actuele 

informatie over (het gebruik van) de Allaway producten. 

          Download nu de Allaway App: 

In alle Allaway producten wordt gebruikt gemaakt van 

gerecyclede kunststoffen 



                                                                                                                                             

 

Nieuwe slimme motorunits 

De nieuwe Allaway centrale motorunits combineren 

kwaliteit, design en slimme functionaliteit! Als u 

kiest voor een Allaway centraal stofzuigsysteem, 

dan kiest u voor een ecologisch en slim systeem. 

Ieder detail heeft speciale aandacht gekregen, 

steeds vanuit het perspectief van werking en 

functionaliteit. 

Het ontwerp van de nieuwe centrale motorunits is 

vanaf het begin gericht geweest op de combinatie 

van gebruiksgemak, duurzaamheid, efficiëntie en 

een herkenbaar degelijk Scandinavisch design. 

Zo ontstonden de nieuwe Z en X series.   

 

 

 

Nieuwe slimme handgreep 

De slimme handgreep* communiceert draadloos met de 

centrale motorunit. U kunt zo eenvoudig vanaf de 

slimme handgreep het stofzuigsysteem aanzetten. Ook 

kunt u op de slimme handgreep de zuigkracht in 5 

sterktes regelen (power control), wat het stofzuigen nóg 

comfortabeler maakt! De slimme handgreep geeft 

tevens aan wanneer de stofemmer vol is, het filter dient 

te worden gereinigd (of gewisseld) of dat er onderhoud 

nodig is aan de motorunit 
* geldt voor de passende zuigset t.b.v. motorunits Z 55i en Z 45i 

 

Integreer de centrale motor-

unit in uw home domotica  

De Z 55i en Z 45i centrale motorunits zijn voorzien van 

een Modbus RTU interface en kunnen worden verbonden 

met uw home domotica- of ventilatiesysteem. Deze 

interface stuurt alle benodigde informatie, zoals volle 

stofemmer, filter reinigen, storingen en onderhoud naar 

uw domotica systeem. Uw ventilatiesysteem zal (indien 

verbonden met de interface) automatisch de luchttoevoer 

aanpassen (volume vergroten) tijdens het stofzuigen. 



                                                                                                                                             

Perfect gebruiksgemak 

Innovatieve ophangbeugel  
De centrale motorunits worden eenvoudig aan   

de muur bevestigd middels de nieuwe 

innovatieve ophangbeugel met geïntegreerde  

    aanzuig- en uitblaas-aansluiting, die in elke  

    gewenste richting kan worden gedraaid!  De  

    motorunit wordt stevig vastgezet middels een  

    nieuw ontwikkeld kliksysteem. De buizen voor  

    aanzuigen en uitblazen worden eenvoudig  

    gekoppeld aan de ophangbeugel.   

                          Revolutionaire ophangbeugel 

Geïntegreerd zuigcontact 

De Z serie is voorzien van een geïntegreerd 

zuigcontact voor extra comfort. 

 

Standaard met stofzak  
Een stofzak maakt het legen gemakkelijker (en 

schoner) en verhoogt de levensduur van de motor. 

 

Grote ruime emmer met snelsluit functie 
Stevige handgrepen en een 360° sluitmogelijkheid maken het losmaken, legen en weer vastzetten 

van de stofemmer kinderlijk eenvoudig (alleen op de Z serie).  



                                                                                                                                             

 

Design by Pasi Pennanen 
 

 “Allaway zal iets nieuws en ongekends op de markt 

 brengen. Een hedendaags geavanceerd product. Het 

 startpunt voor het ontwerp was om een efficiënte en 

 gebruiksvriendelijke motorunit te creëren met een 

 klassiek design. De esthetische aspecten ontstonden 

 in combinatie met functionaliteit en doelmatigheid. 

 De nieuwe centrale motorunits hebben een modern  

 voorkomen die in ieder huishouden zullen passen”. 

           Pasi Pennanen combineert zijn 20-jarige 

ervaring en professionele competenties met 

zijn absolute passie voor design. 

 

Hij heeft gewerkt voor meerdere grote 

bekende merken, als Jaguar, Honda en 

Zagato Centrostile. Pasi is de eerste Finse 

auto ontwerper die is afgestudeerd aan de 

gerenommeerde Royal College of Art te 

Londen. 

 

Pasi Pennanen is een grote voorstander van 

het principe “functie voor vorm”. De 

esthetische aspecten van producten worden   

gebaseerd op de functionaliteiten, waardoor 

          de vormen vanzelf op “natuurlijke wijze” tot 

          stand komen.  



                                                                                                                                             

De nieuwe Z en X serie centrale motorunits 
 

  De nieuwe centrale motorunits zijn duurzame modellen, gebouwd ten behoeve van een 

  lange levensduur. Afhankelijk van welk type, kan een maximale buislengte worden  

  geïnstalleerd tot 55 m. Alle types zijn voorzien van een uitwasbaar microvezel filter. De Z 

  units hebben een zeer gebruiksvriendelijk “360° open en sluit systeem”, dat toelaat dat  

  de emmer in elke positie kan worden geplaatst op de unit. De Z 55i en Z 45i zijn voorzien 

  van een zogenaamde “Soft Start” functie, dat de motorbelasting verlaagt bij het  

  opstarten, wat de levensduur van de motor ten goede komt. Alle motorunits kunnen  

  worden geïnstalleerd in garages, bijkeukens, kelders, op zolder, in opslagruimtes, of  

  technische ruimtes. Alle motorunits zijn standaard voorzien van een stofzak. 

 

De belangrijkste kenmerken van de Z en X serie 
De kenmerken variëren, afhankelijk van welk type motorunit 
 

Geïntegreerd     Standaard     Soft Start           Power              Radio                App              inhoud            inhoud             Home                360°  

  Zuigcontact        stofzak                                   control             control                                 stofemmer     stofemmer   automatisering   sluiting 

 

 

 

 

 

 

 

Technische specificaties   

Z en X motorunits 

 

 Z 55i Z 55 Z 45i Z45 Z 35 X 50 X 40 X 30

Maximale buislengte (m) 55 55 45 45 35 55 45 35

Maximum vermogen (W) 1900 1900 1600 1600 1600 1900 1600 1300

Maximum lucht vermogen (W) 770 770 680 680 620 770 620 520

Volt (min-max) bij 50 Hz 207-244 207-244 207-244 207-244 207-244 207-244 207-244 207-244

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

Inhoud stofemmer 20 20 20 20 20 14 14 14

Terugslag klep X X X X X X X X

Geïntegreerd zuigcontact X X X X X

Standaard stofzak X X X X X X X X

Soft Start functie X X

Afmetingen (mm - b x h) 345 x 780 345 x 780 345 x 780 345 x 780 345 x 780 375 x 575 375 x 575 375 x 575

Gewicht (kg) 9 8,5 9 8,5 8,5 7 7 7

Thermische beveiliging X X X X X X X X

Beveiliging overbelasting X X X X X X X X

Modbus RTU interface X X

Verbinding met air handling unit X X X X X X X X



                                                                                                                                             

[Trek de aandacht van uw 

lezer met een veelzeggend 

citaat uit het document of 

gebruik deze ruimte om 

een belangrijk punt te 

benadrukken. Sleep dit 

tekstvak als u het ergens 

anders op de pagina wilt 

plaatsen.] 

[Trek de aandacht van uw 

lezer met een veelzeggend 

citaat uit het document of 

gebruik deze ruimte om een 

belangrijk punt te 

benadrukken. Sleep dit 

tekstvak als u het ergens 

anders op de pagina wilt 

plaatsen.] 

[Trek de aandacht van uw 

lezer met een veelzeggend 

citaat uit het document of 

gebruik deze ruimte om een 

belangrijk punt te 

benadrukken. Sleep dit 

tekstvak als u het ergens 

anders op de pagina wilt 

plaatsen.] 

[Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het 

document of gebruik deze ruimte om een belangrijk punt te 

benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de pagina 

wilt plaatsen.] 

 
 

 

Z 55i 

De slimme en functionele unit, 

voorzien van een geïntegreerd 

zuigcontact. Maximale buislengte 

is 55 meter. 

Z 55 

Motorunit met geïntegreerd 

zuigcontact, geschikt voor max. 

55 m buislengte 

 

Z 45i             Z 45       Z 35 

De slimme en functionele unit,          Motorunit met geïntegreerd     Motorunit met geïntegreerd 

voorzien van een geïntegreerd          zuigcontact, geschikt voor max.    zuigcontact, geschikt voor max. 

zuigcontact. Maximale buislengte          45 m buislengte.       35 m buislengte. 

is 45 meter.   

 

X 50               X 40         X 30 

De economy-line motorunit,             De economy-line motorunit,       De economy-line motorunit, 

eenvoudig te installeren, voor            eenvoudig te installeren, voor      eenvoudig te installeren, voor 

max. 55 m buislengte.             max. 35 m buislengte.       max. 30 m buislengte.    



                                                                                                                                             

 

Geniet van uw schone huis! 

 

Z en X serie motorunits: 

Afmetingen ten behoeve van installatie 

Het is Allaway’s missie om de dagelijkse schoonmaak in 

uw huis gemakkelijker en efficiënter te maken, met 

een schoner eindresultaat! De luchtkwaliteit binnen 

uw huis gaat met een Allaway centraal stofzuigsysteem 

meetbaar vooruit ten opzichte van het gebruik van een 

mobiele stofzuiger. Immers, Allaway adviseert om de 

uitblaaslucht vanuit de unit naar buiten of naar de 

kruipruimte te leiden, waardoor er nooit opgezogen 

stofdeeltjes, hoe klein ook, terugkomen in uw 

binnenruimte. Daar hebben bijvoorbeeld mensen met 

longaandoeningen, zoals COPD of Astma, enorm veel 

baat bij! Dat alleen al maakt dat het kiezen voor een 

Allaway centraal stofzuigsysteem de beste keuze is. 

Allaway is al meer dan 35 jaar dè toonaangevende 

producent van centraal stofzuigsystemen in 

Scandinavië. Betrouwbaarheid, duurzaamheid en 

functionaliteit staan hoog in het vaandel.  

Hugro Technics is al meer dan 33 jaar de 

importeur/distributeur voor de Benelux.   

 

De productie, kwaliteitssystemen, distributie 

en leveringen van Allaway centraal 

stofzuigsystemen voldoen aan de ISO 

9001:2015 en ISO 14001:2015 standaarden. 

De doelstelling van Allaway is om duurzame, 

betrouwbare producten op maximaal 

economische en efficiënte wijze te ontwikkelen 

en produceren, waarbij het milieu zo min 

mogelijk wordt belast. Zo worden o.a. in alle 

Allaway producten gerecyclede kunststoffen 

gebruikt.  

Met de nieuwe Z en X serie motorunits is daar 

een eigentijds Scandinavisch design aan 

toegevoegd. We verwelkomen u graag als onze 

nieuwe klant! 


