
centrální vysavač pro inteligentní dům



Smart home

Když vám technologie pomáhá dělat život snadnější
a design vaše interiéry krásnější.

nabízíme chytrá zařízení, která zjednodušují váš každodenní 
život. Široká oblast použití: domovy, kanceláře, veřejné budovy, 
školy, nemocnice či průmyslové budovy. náš koncept domací 
automatizace je založen na mezinárodním standardu KnX.

ten umožňuje decentralizovanou a automatickou správu 
technologických systemů všech typů a velikostí. Zvyšuje 
komfort, navyšuje dlouhodobou cenu nemovitosti, snižuje 
spotřebu energií, koordinuje technologie a spravuje 
zabezpečení.

Zapojení vysavače do systému KnX vám umožní mít dokonalý 
přehled o všech hlavních funkcích vysavače tUBo. lze tak 
snadno získat oznámení o stavu vysavače nebo vzniklém 
problému během užívání.





centrální vySavače

Vysavače X - PERT RT, , PERFETTO INOX TXA a 
PERFETTO TPA jsou dokonalými nástroji pro technologii 
SMART HOME

vybrané centrální vysávací jednotky splňují veškeré 
požadavky moderní domácnosti a jsou výsledkem 
snahy vytvořit univerzální jednotku, kterou lze využít, 
jak pro domácnosti, tak i pro komerční sektor. navíc 
umožňuje připojení jednotky s nejběžnějším domácími 
automatizačními systémy (komunikační protokol 
modbus-rtU).

tyto vysavače nabízí řešení pro každý sektor, od obytného 
až po komerční, kde je vyžadována vícenásobná 
součinnost uživatelů. Je tedy ideální pro vily, kanceláře, 
restaurace, motely, tělocvičny, kliniky apod.

Získáte přehled o podtlaku, zaplnění kanystru, zanesení 
filtru, režimu používání a upozorní vás na případnou 
kontrolu nebo servis systému.

KnX vam umožni dokonaly 
přehled o hlavnich funkcich 
centrálního vysavače 
tUBo.



tubo x - pert rt

eXtra vysoKý výKon

velké domy mají specifické potřeby týkající 

se instalace a použití centrálního vysávacího 

systému: vysoký výkon, napojení na chytrou 

instalaci (KnX apod.), moderní design, 

kompaktní rozměry a velký kanystr na sběr 

nečistot. vysavač navíc umožňuje součinnost 

2 uživatelů.

perfetto tpa/tp

fUnKčnost v moderním designU

centrální vysavač pro menší rd, který lze 

ovládat a sledovat prostřednictvím aplikace 

v chytrém telefonu (ios a android). Řada 

perfetto tpa/tp představuje novou koncepci 

centrálních vysavačů. nejlepší technické a 

funkční vlastnosti v moderním designu.

perfetto inox txa

odolnost nereZové oceli

první centrální vysavač, který lze ovládat a 

sledovat prostřednictvím chytré instalace. 

Řada perfetto kombinuje nejlepší technické 

vlastnosti s elegancí pokročilého designu a 

odolností nerezové oceli aisi 304.

Model RT1A RT2A

rozměry (mm) 460 x 1610 460 x 1610

hmotnost (kg) 99 100

objem prachového kanystru (l) 66 66

Model INOX TX1A INOX TX2A INOX TX4A

rozměry (mm) 300 x 600 300 x 900 340 x 1150

hmotnost (kg) 11 14 17

objem prachového kanystru (l) 13,5 13,5 22

Model TP1A / TP1 TP2A / TP2 TP4A / TP4

rozměry (mm) 300 x 600 300 x 900 340 x 1150

hmotnost (kg) 9,8 / 10,8 12,8 / 13,8 16,3 / 17,3

objem prachového kanystru (l) 13,5 13,5 22



baSalte

Design pro inspiraci

s harmonickým, instinktivním a současným 
vzhledem navrhuje Basalte minimalistické 
výrobky, které se bez problémů začlení do 
jakéhokoli dekoru.

nabízí moderní design s možností integrace 
většiny nejnovějších technologií. Hlavním cílem je 
vytvoření maximálního komfortu v každodenním 
životě uživatelů.

všechny výrobky jsou pečlivě navrženy a ručně 
vyrobeny.

ekinex

produkty značky ekinex v sobě nesou odkaz 
italské designové tradice. důraz na detail a 
kvalitu provedení, které se snoubí s využitím té 
nejmodernější technologie přelomových materiálů. 
nejde nám jen o estetiku. chceme, aby vám naše 
zařízení usnadňovala život každý den.

design rámečků:
20venti deep, 71‘nf, surface, flank, form, ff 
flank

dokonalý deSign

ryzí funkčnoSt a kráSa



jung

design řady a nabízí množství zajímavých 
nápadů: tvar, odstín a materiál. díky tomu 
je zábavné vymýšlet nové kombinace a 
přidávat do místnosti nové prvky. Barevné 
rámečky z prvotřídního plastu nebo skla 
působí dojmem svěžesti a lehkosti.

gira

produkty jsou vyrobeny z vysoce odolných 
materiálů, odolných proti mastnotám a 
špíně. rámečky a veškeré povrchové díly 
jsou z termoplastu s vysokou odolností 
proti Uv-záření a povrchovému poškození.

gira program 55 umožňuje kombinovat 
sedm různých designů gira rámečků.

* Kompletní nabídku designů a barev značek Basalte, gira, Junk a ekinex vám rádi ukážeme v showroomu.



výhradní dovozce pro čr a sr :

BEAM ČR S.R.O.

v areálu 1227, Jesenice u prahy

tel.: 241 400 799, fax: 244 471 296

e-mail: beam@beam.cz

www.beam.cz


