
 

Você já ouviu falar de Aspiração Central? A empresa Biltech 

apresenta o sistema de aspiração Central como uma forma de 

economia e bem estar.  

O sistema de Aspiração central é muito nos EUA e agora já faz parte das casas e apartamentos de 

muitos brasileiros. A marca “ BEAM” que é conhecida mundialmente, possui vários modelos de aspiração 

central que contém diferentes capacidades de sucção. Esta marca incorpora o que há de mais moderno 

em tecnologia de aspiração, tais como motores menores, mais potentes e silenciosos que, aliados a 

turbinas redesenhadas, resultam em maior rendimento com menor consumo de energia elétrica (até 

30% menos) além de higienizarem o ambiente e melhorar significativamente a qualidade do ar.   

 Biltech mostra nova linha de centrais de aspiração compactas.                       

A marca interVac possui os modelos mais compactos de aspiração para locais menores atendendo a 

necessidade do mercado imobiliário. Os micro apartamentos, lofts e estúdios . Os modelos CS, H220 , 

RM e IVD 660 que são silenciosos e cinco vezes mais potentes que os aspiradores de pó tradicionais e 

são dotados de um revolucionário processo de tripla filtragem que dispõe de cinco camadas de fibras 

entrelaçadas (com classificação HEPA - High-Efficiency Particulate Air), que consegue reter até 98,9% 

das micropartículas alergênicas, podendo ser usados também em barcos, trailers, motorhomes etc. Suas 

dimensões menores contribuem para a fácil instalação sobreposta ou embutida, em diversos tipos de 

superfícies ( paredes de Dry Wall ou móveis embutidos).   

 A GarageVAC é ótimo para limpeza nas áreas externas como garagem, carros, quintais ou lojas com 

uma exclusiva mangueira de 8m 'se estende até 40m' para que você possa chegar a praticamente 

qualquer lugar. Ele é o único aspirador central do mundo que pode ser instalado na parede ou 

simplesmente ficar pendurado na superfície . O Garage Vac possui filtração do tipo HEPA “ o qual retém 

99,97% das partículas maiores ou iguais a 0,3 um (micrometro)”. 

Para o setor industrial  e comercial de grandes dimensões  a "Sistem-Air",  possui o gerenciamento 

inverter, que permite o uso simultâneo de vários usuários e uma grande economia de energia. Essas 

centrais são modulares, o filtro é autolimpante e não necessita lavar nem trocar com frequência, (é 

possível aumentar sua capacidade adicionando novos motores e filtros) e são muito utilizadas em hotéis, 

prédios corporativos e nas indústrias moveleira, alimentícia e de panificação, dentre outras.  

 Curiosidade: "Aspiradores de pó convencionais simplesmente recirculam a sujeira, coletando apenas 

detritos de maior tamanho e lançando as impurezas no ar do próprio ambiente. A aspiração central que 

comercializamos com exclusividade - seja ela de pequeno, médio ou de grande porte - higieniza os 

ambientes eliminando o ar impuro. Seus filtros bactericidas conseguem reter partículas minúsculas, 

maiores ou iguais a 0,3 micrometros, tais como pólen, fungos, ácaros e pelos de animais, que são os 

grandes causadores de muitas doenças crônicas e alérgicas”, explica Antonio Caramico diretor da 

importadora Biltech. 

Sobre a Biltech 

A Biltech é importadora e distribuidora de produtos de alta tecnologia visando o uso racional dos 

recursos naturais, a economia de energia, o conforto, o bem-estar e a saúde dos seus usuários. Além da 

ampla linha de modelos de aspiradores centrais BEAM/Electrolux e InterVac, ela distribui também 

equipamentos de automação residencial e comercial, além de produtos de áudio e vídeo de marcas 

consagradas. 
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