
a primeira central de 
encastre renova-se

Nova



A vantagem de ser única
QB da Aertecnica, é a única central de encastre patenteada. Após 
5 anos de sucesso, a QB renova-se. Sólida, performante, fácil de 
instalar, ideal para quem têm limitações de espaço.

QB Fusão perfeita entre inovação, tecnologia e design

O elemento fundamental da QB é o revolucionário sistema pa-
tenteado** de filtragem ciclónica de elipse que, graças ao seu 
funcionamento, compacta o pó aspirado, mantendo o filtro limpo e 
reduzindo assim a frequência de manutenção.

QB evolui nas formas: design elegante, dimensões ainda mais redu-
zidas, materiais mais performantes. 

QB é a evolução do sistema TUBÒ.

Nova
de encastre

* IP55 com expulsão de ar canalizada | IP45 com expulsão de ar pela porta
** Patent Pending N°. M02007A000077
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Inovação contínua
• Novo Design

• Máximo silêncio

• Manutenção simples e reduzida

• Facilidade de instalação



Novo Design Manutenção simples e reduzida

O novo design deixa-se admirar. Leve e elegante, é caracterizado 
por uma harmonia dos detalhes que tornam a nova QB a fusão 
perfeita entre estilo e tecnologia. E há mais: a caixa e a porta podem 
ser pintadas da mesma cor que a parede, deste modo a QB torna-se 
uma presença discreta e agradavelmente integrada no ambiente.

Máximo silêncio

A nova QB é uma mistura perfeita de elementos, habilmente mon-
tados entre si, que garantem um impacto sonoro mínimo, permitin-
do o uso da central a qualquer altura.

Graças ao revolucionário sistema de filtragem ciclónica de elipse 
(patenteado**), a QB compacta o pó, reduzindo ao mínimo a fre-
quência de manutenção.

Na nova QB, a limpeza do filtro e o esvaziamento do depósito do 
pó são mais fáceis e rápidos. Sempre na perspetiva da redução do 
espaço ocupado, a abertura é frontal, por isso basta extrair a porta 
para ter acesso à central. Um gesto simples e rápido que requer 
pouco tempo e espaço de movimento.

Inovação contínua
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A nova caixa QB de encastre em material termoplástico 
de alta resistência está equipada com uniões que faci-
litam a ligação aos tubos e preparada para a ligação à 
rede elétrica.

A QB nasce para uma instalação no exterior do edifício, 
mas, graças ao novo design e às suas características 
técnicas, também pode ser instalada no interior.

Fácil instalação

* IP55 com expulsão de ar canalizada | IP45 com expulsão de ar pela porta
** Patent Pending N°. M02007A000077



a1

a2

a3

A nova central de encastre QB Q200, é formada por três ele-
mentos distintos: 

b1. Compartimento do motor
b2. Sistema de filtragem patenteado**
b3. Depósito de pó ecológico 

O compartimento do motor (b1)
Contém todos os componentes elétricos e eletrónicos. Está pro-
tegido por uma estrutura fechada hermeticamente, para impedir 
contactos acidentais.

A central QB Q200
Impossível de imitar.

A nova caixa QB
Dimensões reduzidas, mais fácil de instalar.

Dimensões reduzidas e materiais mais eficientes são os elementos 
que caracterizam a nova caixa QB. Para satisfazer as limitações de 
espaço da construção contemporânea, a caixa da nova QB foi redu-
zida no tamanho e foram utilizados materiais termoplásticos de alta 
eficiência. Deste modo, tornámos a instalação mais fácil e versátil.

A nova caixa QB (a2) é fornecida com uma porta provisória de 
proteção do reboco (a3). Sob encomenda é possível obter um iso-
lamento padrão (a1) em poliestireno, com uma espessura de cerca 
de 20 mm para melhorar ainda mais o isolamento térmico e sonoro.

A nova caixa QB de Encastre
a1. isolamento
a2. caixa de encastre
a3. porta provisória de proteção do reboco

A nova central QB Q200
b1. compartimento do motor
b2. sistema de filtragem patenteado**
b3. depósito de pó ecológico biodegradável

Kit moldura e porta
c1. moldura
c2. porta

Dentro e fora
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c1

c2

b3

b2

b1

O kit moldura e porta é o elemento visível da QB. Foi aperfeiçoado 
no design, nos materiais, na praticidade e na segurança.

Design
Um novo design que se integra perfeitamente com a estrutura onde 
é instalado, o kit moldura e porta pode ser pintado da mesma cor da 
parede, garantindo a máxima discrição. 

Materiais
Realizado com material termoplástico de alta resistência, que ga-
rante um maior grau de proteção contra os agentes atmosféricos e 
um isolamento sonoro superior.

Praticidade
A porta com abertura frontal (c2), permite realizar de forma simples 
e rápida as operações de manutenção de rotina.

Segurança
A moldura (c1) protege o compartimento do motor, evitando todo o 
tipo de contacto acidental com os componentes elétricos.

Kit moldura e porta
Simples, prático, seguro.

* IP55 com expulsão de ar canalizada | IP45 com expulsão de ar pela porta
** Patent Pending N°. M02007A000077

O sistema de filtragem patenteado (b2)
É composto por uma câmara ciclónica de elipse cónica, com um filtro 
de poliéster situado no centro da mesma. Durante a utilização, o ar e 
o pó aspirados entram na câmara ciclónica e, graças à força centrífuga 
que se cria, o pó é comprimido contra as paredes externas, evitando 
o seu depósito na superfície do filtro, limitando assim ao mínimo a 
manutenção. 

Depósito de pó ecológico (b3)
O depósito de pó é feito de cartão ecológico biodegradável. Possui pegas 
e fecho adesivo para o poder fechar no momento do esvaziamento, 
evitando o contacto direto com o pó. O material aspirado é comprimido 
no fundo do depósito, graças à força centrífuga, aumentando conside-
ravelmente a sua capacidade.



Pode ser colocada em espaços reduzidos, onde até agora nunca 
tinha sido possível instalar uma central de aspiração.

e o Sistema TUBÒ

QB significa anular o impacto visual das tradicionais centrais in-
ternas ou externas: as crescentes exigências de design e o traba-
lho em constante sinergia com os arquitetos, levaram a Aertecnica 
a desenvolver um produto com a capacidade de satisfazer os pa-
drões estéticos dos compradores, preservando a tecnologia e a 
simplicidade de instalação.

O Sistema TUBÒ é um sistema de aspiração central, composto por 
tubos no pavimento, tomadas na parede e por uma central de 
aspiração situada num local separado, para a qual é enviado o pó 
aspirado, impedindo a recirculação de bactérias no ar. 

Até hoje milhares de utilizadores instalaram com sucesso o Sistema 
TUBÒ da Aertecnica, quer no sector residencial, quer no sector 
terciário (escritórios, hotéis, restaurantes, lojas, escolas, hospitais).

Limpeza e Silêncio: estas são as qualidades de TUBÒ. Visto que a 
central de aspiração se encontra num local separado, a limpeza 
pode ser feita em absoluto silêncio e a qualquer hora, com 
uma potência de aspiração superior à de um aspirador normal. 

Home Technology: TUBÒ redefine completamente o conceito de 
higiene dos locais, tornando-o adequado às exigências da vida 
moderna. E é por este motivo que, cada vez mais, designers e 
técnicos do sector valorizam os seus projetos, aconselhando a 
instalação do Sistema TUBÒ nas habitações.

Higiene a 100%: Graças a TUBÒ, o inovador sistema de aspiração 
central da Aertecnica que limpa a fundo qualquer local e melhora 
o ar que respiramos, garantindo uma higiene a 100%, é possível 
eliminar eficazmente o pó e os ácaros que se acumulam em casa.

Facilidade e comodidade: Em todos os cantos, com facilidade. 
TUBÒ é fácil de usar e muito prático, porque com a mangueira 
pode alcançar qualquer ângulo da casa, sem o peso e as 
dimensões dos aspiradores de pó normais.

Vantagens do sistema TUBÒO que é TUBÒ?
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* IP55 com expulsão de ar canalizada | IP45 com expulsão de ar pela porta
** Patent Pending N°. M02007A000077



Nova Central QB Q200 Patente Aertecnica**

• Nova central de aspiração revolucionária

• Máxima potência de aspiração

• Compartimento ciclónico de recolha do pó e depósito de pó 
extraível, de cartão ecológico

• Silêncio absoluto (dB 55,8)2

• Manutenção simplificada

• Máximo grau de proteção (IP55)*

• Tamanho reduzido

• Patent Pending N°. M02007A000077

Conforto acústico com insonorização

A central QB Q200 é isolada termicamente (cód. CM321Q | op-
cional), insonorizada para garantir um maior silêncio na fase de 
aspiração (55,8 dB) 

QB está conforme as diretivas CE sobre a segurança, sobre os ren-
dimentos e sobre a compatibilidade eletromagnética. Os processos 
produtivos da Aertecnica são estruturados para reduzir o impacto 
ambiental, limitando a utilização de energia e o excesso de resíduos 
industriais.

A nova central QB (cód. CM200Q), além de poder ser 
instalada na nova caixa em material termoplástico de alta 
resistência (cód. CM021Q), também pode ser instalada na 
velha caixa de aço (cód. CM010Q) e na caixa de parede (cód. 
CM020Q)

1 Medidas incluindo a caixa de encastre QB (cód. CM021Q) + isolamento (cód. 
CM321Q | opcional) + moldura (cód. CM821Q)
2 Com expulsão canalizada
* IP55 com expulsão de ar canalizada | IP45 com expulsão de ar pela porta
** Patent Pending N°. M02007A000077

Características Técnicas da Nova Central QB Q200

Alimentação Volt 230

Potência do motor W 1.600

Rotações do motor rpm 46.480

Arranque Soft Start sim

Estádios da turbina n° 1

Tensão de alimentação tomadas Volt 12

Potência de aspiração air watts 653

Frequência Hz 50/60

Capacidade de ar máx. m3/h 195

Depressão máxima mbar 313

Superfície do cartucho filtro cm2 6.500

Material do cartucho filtro Poliéster

Capacidade do depósito de pó litros 13

Compatibilidade com Painéis Remote (Dynamic / Kit) opcional

Distância máx. recomendada da tomada mais 
afastada m 40

Número máx. de tomadas recomendado n° 8

Superfície recomendada m2 50 - 200

Superfície Máxima m2 250

Altura cm 83,21

Largura cm 54,51

Profundidade cm 26,11

Ruído dB 55,82

Grau de proteção elétrica IP IP55*

Notas Técnicas 
e Instalação
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Instalação da nova QB  
com a nova caixa de encastre

Pré-instalação
A nova caixa de encastre QB (já equipada com porta provisória em 
material plástico) tem uma profundidade de apenas 24,4 cm, incluin-
do o isolamento (opcional). É feita em material termoplástico de alta 
resistência. A nova caixa QB está equipada com uniões que facilitam 
a ligação aos tubos e preparada para a ligação à rede elétrica.

A central QB Q200 alcança o grau de proteção IP55 com 
expulsão de ar canalizada e IP45 com expulsão de ar pela 
porta; esta solução é adequada para uma instalação em am-
bientes externos. A nova caixa QB de encastre tem de estar 
presente na pré-instalação do sistema de aspiração central. 

Dimensões da caixa de alojamento de encastre
Nas figuras ao lado encontram-se as medidas de referência da caixa 
de encastre QB indicadas em cm.: fig.1: medidas do kit moldura e 
porta (cerca de 1,7 cm de espessura). fig.2: medidas incluindo a 
caixa de encastre + isolamento.

Para mais detalhes técnicos sobre a instalação da central QB, consulte o manual técnico, dispo-
nível no sítio web www.aertecnica.com

1

2

3

4

54,5

83
,2

52

24
,4

80

Fig.1 Fig.2

Características
1 - Isolamento (cód. CM321Q | Opcional)
2 - Nova caixa de encastre QB com porta provisória (cód. CM021Q)
3 - Central de aspiração QB Q200 (cód. CM200Q)
4 - Kit moldura e porta (cód. CM821Q)
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Medidas para pré-instalação da nova QB de encastreMedidas da nova QB de 
encastre completa



Códigos nova

CM321Q | Opcional
Isolamento para Caixa de ENCASTRE em material 
termoplástico de alta resistência (cód. CM021Q) para a 
nova central QB Q200 (cód. CM200Q) 

CM200Q
Nova Central QB Q200
• QB não utiliza a tecnologia de arranque com 
wireless. A nova central QB Q200, além de poder ser 
instalada na nova caixa QB de Encastre em material 
termoplástico de alta resistência (cód. CM021Q), 
também pode ser instalada na velha caixa de aço 
(cód. CM010Q) e na caixa de Parede (cód. CM020Q)
• Patente Aertecnica Patent Pending N°. 
M02007A000077

CM821Q
Kit moldura e porta para a nova caixa de ENCASTRE 
em material termoplástico de alta resistência (cód. 
CM021Q).
• O kit inclui a moldura e a porta definitiva para 
fechar a nova caixa de ENCASTRE QB em material 
termoplástico de alta resistência (cód. CM021Q).

CM021Q
Caixa de ENCASTRE em material termoplástico de alta 
resistência para central QB Q200 (cód. CM200Q)
• Nova caixa de encastre para central QB Q200, 
com porta provisória de proteção do reboco e 
preparada para a ligação elétrica
• Patente Aertecnica Patent Pending N°. 
M02007A000077

KQB221/3
Kit QB de encastre em material termoplástico de alta 
resistência para sistema com 3 pontos tomada NEW AIR Ø 50 

Composto por:
• 1 CM021Q Caixa de ENCASTRE em material 

termoplástico de alta resistência para central QB 
Q200 

• 1 CM200Q Nova Central QB Q200
• 1 CM821Q Kit moldura e porta
• 1 Conjunto de pré-instalação de 3 pontos tomada 

New Air Ø 50 composto por: Tubo PVC Ø 50 barras 
de 2 m. AZUL 20 m. - 3 Bases de tomada New Air 
Ø 50 com união curva - 6 Curvas PVC de 45° FF Ø 
50 AZUL - 6 Curvas PVC de 45° MF Ø 50 AZUL - 4 
Curvas PVC de 90° FF Ø 50 AZUL - 3 Derivações 
PVC de 90° FF Ø 50 AZUL - 8 Casquilhos com 
batente PVC Ø 50 AZUL – 1 Aumento concêntrico 
PVC Ø 50F/82F - 1 Grelha de ventilação PVC Ø 80 
- 1 Mástique vedante para PVC (bisnaga de 125 g. 
com doseador) - Conduíte N07VK 2x1 revestimento 
Ø 16 IMQ com 25 m. - 15 Abraçadeiras de 
cablagem PVC AZUL 30 cm - 1 Manual residencial 
para instalação dos produtos

• 1 Mangueira completa Ø32 com 7 m. com 
regulador de pressão (artigo atualizado)

• 1 Kit de Acessórios Básicos - contém TUBÓ Easy 
Sack e a extensão cromada Advanced

* Tomadas excluídas

CM833Q
Cartucho do filtro em poliéster lavável para central QB 
Q200. 
*Contém o kit de proteção com máscara e luvas.

CM814Q
Depósito de pó em cartão ecológico biodegradável para 
central QB Q200 (embal. 5 un.). 
*Contém o kit de proteção com máscara e luvas.

TR04QB
Conjunto de pré-instalação QB para 3 pontos de 
tomada NEW AIR Ø 50 com a nova caixa de encastre 
(cód. CM021Q)

Composto por: 
• Nova Caixa de encastre em material termoplástico 

de alta resistência para central QB Q200 (cód. 
CM021Q)

• Tubo PVC Ø 50 barras com 2 m. AZUL 20 m.
• 3 Bases de tomada New Air Ø 50 com união 

curva 
• 6 Curvas PVC de 45° FF Ø 50 AZUL - 6 Curvas 

PVC de 45° MF Ø 50 AZUL - 4 Curvas PVC de 90° 
FF Ø 50 AZUL - 3 Derivações PVC de 90° FF Ø 50 
AZUL - 8 Casquilhos com batente PVC Ø 50 AZUL 
- 1 Aumento concêntrico PVC Ø 50F/82F

• 1 Grelha de ventilação PVC Ø 80
• 1 Mástique vedante para PVC (bisnaga de 125 g. 

com doseador)
• Conduíte N07VK 2x1 revestimento Ø 16 IMQ 

25 m.
• 15 Abraçadeiras de cablagem PVC AZUL 30 cm 
• Manual residencial para a instalação dos produtos
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A cada um a sua tomada...

A gama de tomadas de aspiração Aertecnica, elegantes e 
adequadas para todos os ambientes, propõe design e cores 
perfeitamente compatíveis com as principais marcas de 
placas elétricas presentes no mercado. 
Descubra a gama completa das tomadas em:
www.aertecnica.com

São recomendadas para o sector residencial e 
terciário. O acionamento da central de aspiração 
ocorre com a introdução da mangueira ou, 
no caso de mangueira eletrificada, usando o 
interruptor situado na pega. Com placa elétrica.

Tomada Sirio NEW AIR

Tomada Eclettis TUBÒ, inox

O requinte da estética e da funcionalidade da 
tecnologia. Design requintado, materiais valio-
sos, elevada fiabilidade e elegância: a tomada 
Eclettis integra-se em todos os ambientes, 
com a elegância da cor “inox” ou “branco gelo”. 
Representa a solução ideal para os locais de 
particular valor arquitetónico.

Tomada Square

Design evoluído e novas propostas estéticas. 
Square apresenta-se num equipamento 
altamente inovador do ponto de vista técnico e 
de design, realizado com materiais requintados. 
Disponível em várias cores.

Tomada Vac Pan

Uma solução inovadora para os locais que têm 
de ser aspirados constantemente. São utilizadas 
para recolher rapidamente a sujidade e o pó 
com o auxílio da vassoura. A característica desta 
tomada é a sua instalação de encastre no rodapé 
da cozinha.

“Axolute” - “Màtix” - 
“International” - “Light” 
“Light Tech”

BTICINO

“Élos”

ABB

“Banquise”
“Sistema 45” 

AVE:
“Chorus - Art” - “Chorus”
“Playbus” 

GEWISS:

“Vela” - “Cross” - “Mosaic”

LEGRAND:

“Plana silver” - “Plana” 
- “Idea Rondò” - “Eikon”
“Eikon Next”

VIMAR

As Tomadas de Aspiração compatíveis com as placas elétricas presentes no mercado

New Air Touch
Um slide vertical com estilo: New Air Touch cobre as 
tomadas com elegantes sistemas escamoteáveis. 

Algumas Tomadas de Aspiração completas



Cód. AP234  | AP239
Mangueira completa eletrificada Quick Flow, Ø 32, de 7 m ou 9 m, com in-
terruptor para arranque da central de aspiração e variador de velocidade.

Cód. AP254
Kit Luxury

Cód. AP244
Kit Standard

Tecnologia para a poupança de energia

A mangueira, leve e fácil de manusear, assegura a máxima 
funcionalidade alcançando facilmente todos os cantos da 
casa. Existem vários tipos, conforme as necessidades. Além 
de ligar e desligar a central de aspiração, é possível regular a 
aspiração através do Power Control que permite o controlo 
da potência de aspiração integrado na pega ergonómica da 
mangueira.

Descubra a gama completa em: www.aertecnica.comAlguns Kits Acessórios e Mangueiras
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Cód. AP342
Escova para cantos, Ø 32

Cód. AP331
Escova para roupas, Ø32

Cód. AP328
Escova de uso duplo pavimento-tapete 
com rodas, 27 cm, Ø32

Cód. AP345
Escova universal para pavimento, com 
rodas e cerdas, 30 cm, Ø 32

Cód. AP333
Escova articulada Ø32, 30 cm, de uso 
duplo aspira e dá lustro, para grés e 
madeira

Cód. AP351
Escova turbo bate tapete-alcatifa com 
rodas, Ø32

Cód. AP385 | AP388
Conjunto completo de revestimento 
para a proteção da Mangueira, Ø 32 
de, 7 m/9 m. Acessório para enfiar e 
proteger a mangueira, os cantos dos 
muros e os móveis.

Cód. AP340
Escova para colchões e tapeçaria com 
feltro, Ø 32

Cód. AP337
Escova para radiadores, Ø 32 

Cód. AP334
Escova articulada para limpar o pó, Ø 
32

Cód. AP338
Escova para pavimento de madeira com 
cerdas em crina natural, Ø 32, 30 cm

Cód. AP358
Escova para venezianas, Ø 32

Cód. AP372
Separador de líquidos em aço inox 
de 20 litros, com acessórios, Ø 32. 
Recomenda-se a compra de uma man-
gueira específica. Contém tubagem de 
ligação à tomada de aspiração, exten-
são de dois tubos de plástico e escovas 
para líquidos.

Cód. AP350
Escova turbo bate tapeçaria, Ø 32



Esta brochura foi impressa em papel brilhante sem madeira, produzido em ambiente neutro, sem utilização de ácidos. O papel é certificado pela 
FSC. O logótipo FSC identifica os produtos que contêm madeira proveniente de florestas geridas corretamente, em conformidade com as normas 
da Forest Stewardship Council.
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