
Q PiPe 42 mm, limfritt rörsystem trycks 
ihop. Passar i innerväggar med standardmått 
45 mm. Till utblåsdelen används 50 mm rör för 
bättre effekt och ljudnivå. 

 

Q PiPe 50 mm, rörsystemet limmas 
ihop. Ett klassiskt rörsystem. Stabilt, säkert 
och väl beprövat – monterat i över 25 000 
svenska hem.

Gratulerar och lycka till

Du har köpt ett av marknadens bästa centraldammsugarsystem. 
Rörsystemet har en, för centraldammsugning, optimal dimen-
sion (Ø 42 mm) och installeras enkelt utan lim. Materialet i rören 
är av miljövänlig polypropen.
Rörsystemet för utblås är av tekniska skäl i 50 mm och 
sammanfogas med rörklister.

Rörsystemet
Rörsystemet till din centraldammsugaranläggning (bild 2 och 
3) byggs ihop med två olika, kompletta satser – ett grundpaket 
och ett eller flera tilläggspaket, som beroende på husets storlek 
kompletterar grundpaketet. Paketens innehåll se sid 4. Ett 
komplett rörsystems uppbyggnad framgår av bild 3. (Byggmått 
på komponenterna,
se bild 1).

Grundpaket
I de flesta normala installationer behövs två sugdosor, vilket 
man får med Innehållet i ett grundpaket. Utblåsventilen 
placeras på husfasaden och öppnas automatiskt, när du 
dammsuger. Ljuddämparen placeras mellan aggregatet och 
utblåset, så nära ventilen som möjligt. Anslutningsadaptern 
används på maskinens insug då maskinanslutningen är Ø 50,8 
mm och rörsystemet 
Ø 42 mm.

Tilläggspaket 
Vid stora installationer kompletteras grundpaketet med ett 
eller flera tilläggspaket.

2 3

Källsortering
Rörsystemet till Canvac central-
dammsugare är av en mycket hög 
kvalitet. Detta får inte hanteras som 
hushållsavfall, utan skall i stället 
lämnas in på en uppsamlingsplats för 
källsortering. Genom att säkerställa 
att produkten hanteras på rätt sätt 
bidrar du till att förebygga eventuellt 
negativa miljö- och hälsoeffekter som 
kan uppstå om produkten kasseras 
som vanligt avfall. För ytterligare 
upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter 
eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Felsökning
I den separata bruksanvisning du fått tillsammans med din 
centralenhet finns det ett felsökningsschema, där du får tips om 
hur du avhjälper de flesta av de fel som, trots allt, kan uppstå i 
alla centraldammsugaranläggningar.

Din kontakt med Canvac
Vid frågor som rör produkter, reservdelar, service, garantier 
etc. kontakta ditt lokala Canvac företag som du finner 
på www.canvac.se
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Planera noga innan du 
börjar
Aggregatet
Finn ett lämpligt utrymme för placering av aggregatet, 
med hänsyn taget till var du vill evakuera utblåsluften. 
Eftersom utblåset bl.agenererar oljud, är det lämpligt att 
ta hänsyn till egna och grannarsuteplatser. Om huset 
har torpargrund, oinredd vind eller täckt takfot kan 
utblåsluften mycket väl evakueras där.

Sugdosorna
För att få optimal räckvidd är det både praktiskt och 
funktionellt att placera sugdosorna så centralt som 
möjligt i våningsplanen. Tänk på att en cirkel med 11 
meters radie bildar en yta på drygt 300 kvadratmeter. 
Köp inte längre sugslang än nödvändigt. Slangarna 
finns i on-off-utförande i längderna 9,11 och 15 m. 
Upplever du längden på sugslangen besvärande, kan 
det finnas anledning att välja en kortare slang samt 
att installera fler sugdosor – lätt i nyproduktion men 
kanske lite mer komplicerat i befintliga hus. Sugdosornas 
höjd över golvet kan väljas fritt, men en placering 
på samma höjd som husets strömbrytare gör dem 
bekvämt lättåtkomliga.

OBS! Tänk på att avståndet från aggregatet till den 
längst bort placerade sugdosan bör vara anpassad 
till centralenhetens kapacitet. 
Utblåsrörets längd bör inte överstiga 5 -10 m.

installation vid nyproduktion
Eftersom bjälklag, tak och väggar står öppna vid 
rördragnings tillfället kan du placera sugdosorna som 
du själv önskar. Tänk på att planera in sugdosorna 
intill dörrfoder och på låssidan, så att sugslangen, vid 
städning av rummet innanför, inte behöver gå runt 
dörrbladet. Placera aldrig sugdosor på fria väggytor, där 
du kan tänka dig att ställa möbler i framtiden.

installation i befintliga hus, 1-plans 
Den horisontella rördragningen görs om möjligt på 
vind eller i torpargrund. Erforderliga vertikala rör 
dras i befintliga sekundära utrymmen, som i t.ex 
garderober och klädkammare, där det är acceptabelt 
med synliga rör.
1 1/2- och 2-plans

Den vertikala rördragningen görs helst mellan två 
sekundära utrymmen t.ex garderober eller klädkammare. 
Finns det förråd under trappan kan det ofta vara lämpligt 
att placera övre planets sugdosa i trappans övre sättsteg. 
Saknas lämpliga sekundära utrymmen på övervåningen 
kan sugdosan placeras i golvet (speciella golvsugdosor 
finns som extra tillbehör).

Hus med källare
Här är den horisontella rördragningen oftast okomplicerad. 
I övrigt, se ovan.

Rördragning i kallutrymmen
OBS! Hit räknas ej torpargrund, som om den är rätt byggd, 
alltid har plusgrader. Rör i kalla utrymmen, som t.ex på 
vindar, måste isoleras. I annat fall uppstår kondens i 
rören, som gör att damm fastnar på den fuktiga ytan och, 
med tiden, bygger en beläggning som växer, med följd 
att sugförmågan avtar.
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Manual
Monterings- och 

bruksanvisning

Q PIPE 42 mm

Q pipe – flexibla rörsystem för centraldammsugare 
Allt du behöver för Att instAllerA ett rörsysteM till en centrAldAMMsugAre sAMlAt  i prAktiskA lådförpAckningAr 

pAssAr till AllA på 
MArknAden förekoMMAnde 
centrAldAMMsugAre!

Ø 42/50 MM

C E N T R A L D A M M S U G A R E
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utförlig MonteringsAnvisning Medföljer. se också www.cAnvAc.se

grundpaketen innehåller allt du behöver för •	
en normalstor villa. för paketinnehåll   
se baksida.

 

tilläggspaket, för längre rörsystem och när •	
fler sugdosor önskas. för paketinnehåll se 
baksida.
lösa rördetaljer kan även köpas hos din •	
återförsäljare.
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Q PiPe 50 mm 
limmat

Grundpaket 
Antal

Tilläggspaket 
Antal

Rör Ø 50 1200 mm 10 5

Sugdosa 2 1

Monteringsplatta 2 1

Böj 90 kort 2 1

Böj 90 lång 6 3

Böj 45 2 1

Grenrör 90 1 1

Skarvmuff 10 5

Täckbricka 2 1

Rörklammer 10 5

Svagströmskabel  1 (16 meter) 1  (6 meter)

Buntband 10 5

Ljuddämpare 1

Utloppsventil 1

Lim 1 1

Q PiPe 42 mm limfritt Grundpaket 
Antal

Tilläggspa-
ket Antal

Rör Ø 42 1200 mm 7 5

Sugdosa 2 1

Monteringsplatta 2 1

Förlängningshylsa 2 1

Böj 90 kort 2 1

Böj 90 lång 6 3

Böj 45 3 2

Grenrör 45 1 1

Skarvmuff 7 5

Rörklammer 7 5

Svagströmskabel  1 (16 meter) 1 (6 meter)

Buntband 10 5

Ljuddämpare 1

Utloppsventil 1

Adapter 50/42 1

Rör Ø 50, 1200 mm UTBLÅS 3

Böj Ø 50, 90 lång UTBLÅS 2

Skarvmuff Ø 50  UTBLÅS 2

Rörklammer UTBLÅS 3 

Rörklister UTBLÅS 1

C E N T R A L D A M M S U G A R E

Böj 90 kort Böj 90 lång Böj 45

Rörklammer Svagströmskabel 

Buntband

Ljuddämpare 

Utloppsventil Lim

SkarvmuffGrenrör 90 Täckbricka

Sugdosa Rör Ø 50 
1200 mm

Monterings-
platta

Rörklammer Svagströmskabel 
16 m 

Buntband

Ljuddämpare 

Böj 90 kort Böj 90 långFörlängnings-
hylsa  

SugdosaRör Ø 42 
1200 mm

Monterings-
platta

Utloppsventil Adapter 
50/42  

För 
anslutning 
av utblås:

Skarvmuff Böj 45 Grenrör 45

Rör Ø 50 
1200 mm

Skarvmuff Ø 50

Böj Ø 50. 90 cm

Rörklammer Ø 50 

rörklister Ø 50
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