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4332
Μόνο πλεονεκτήματα:
  Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις δεν έχουν όρια: το σύστημα είναι αρθρωτό και μπορεί να προσαρμοστεί 

σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη κατάσταση

 Βελτιστοποίηση κατανάλωσης ενέργειας. .

 Χαμηλό κόστος συντήρησης. Επιτρέπει τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού χωρίς απρόσμενα γεγονότα.

 Ευέλικτη χρήση. Από τον καθαρισμό έως την επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων..

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ SISTEM AIR

1
ΕΥΚΑΜΠΤΟ 
ΣΠΙΡΑΛ

με βάση τις ανάγκες 
του πελάτη

σε δίκτυο από 
PVC, χάλυβα ή Atex

μονομπλόκ
ή αρθρωτό σύστημα

έως 20 m με
την ανέμη Rollfl ex 

ΕΝΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ενσωματώστε το κεντρικό σύστημα καθαρισμού κατά τη διαδικασία 
σχεδιασμού, επιτρέποντας έτσι τη βελτιστοποίηση του κόστους 
και την απόλαυση οικονομικών οφελών από την αρχή.

, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Αυτό σημαίνει χρόνο, χρήμα
και απροσδόκητο κόστος.
Είναι μια επιλογή  χωρίς 
ρίσκο υπερβολικών
εξόδων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ
Μειώνει το κόστος «μη ποιότητας».
Αυξάνει την απόδοση του προϊόντος
        και, κατόπιν αιτήματος, συλλέγει 
      τα απορρίμματα . Τα απορρίματα 
γίνονται πόροι για την εταιρεία ξανά.

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ                    ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΝ          ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
                                                                                                  ΜΟΝΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ 

Πολλές μονάδες αναρρόφησης 
μπορούν να συνδεθούν για να 
αποκτήσουν την απαραίτητη ισχύ 
και ταυτόχρονη χρήση από πολλούς
χρήστες.

ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
Τα κεντρικά συστήματα καθαρισμού
χρησιμοποιούν μόνο ένα σπιράλ.
Αυτή είναι η λύση όπου σε πολλά 
σημεία η τροχήλατη ηλεκτρική 
σκούπα δεν μπορεί να φτάσει

ΣΥΝΕΧΗΣ
ΧΡΗΣΗ

Οι κινητήρες των συστημάτων
είναι κατασκευασμένοι για να 
λειτουργούν ασταμάτητα, χωρίς
να απαιτείται επιπλέον συντήρηση
πέρα από τη συνηθισμένη.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

ΥΓΙΕΙΝΟ.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΠΟΥ ΣΕΒΕΤΕ 

Το σύστημα δεν επαναφέρει τον 
αναρροφούμενο αέρα πίσω στο 
χώρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε περιβάλλοντα όπου τηρούνται 
συνθήκες υγιεινής 

ΓΡΗΓΟΡΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Η  ε υ κ ο λ ί α  τ ο υ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  
μειώνει το χρόνο χρήση του.

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΥΛΩΝ

Μπορεί επίσης να κατασκευαστεί
για σκούπισμα πυρακτωμένων,
ε ύ φ λ ε κ τ ω ν  κ α ι  ε κ ρ η κ τ ι κ ώ ν  
υλικών.
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Οι απαραίτητες πληροφορίες για τον σωστό σχεδιασμό της εγκατάστασης :

• Επιφάνεια και προορισμός του κτιρίου όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το σύστημα

• Αριθμός χρηστών που θα πρέπει να χρησιμοποιούν το σύστημα ταυτόχρονα

• Αριθμός ταυτόχρονων χρηστών σε κάθε επίπεδο

• Επιλογή του μήκους του εύκαμπτου σωλήνα που θα χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό

• Σχέδιο κτιρίου

• Θέση όπου θα εγκατασταθεί η κεντρική μονάδα αναρρόφησης

Αφού συλλέξετε όλες αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να προχωρήσετε σε διαστάσεις δικτύου σωληνώσεων, 
επιλέγοντας τη θέση των λήψεων αναρρόφησης (σύμφωνα με αυτό που αναφέρεται στα επόμενα κεφάλαια).

Ένα σύστημα είναι το πιο αποτελεσματικό όταν το δίκτυο σωλήνων είναι πιο μικρό και όσο το δυνατόν πιο 
τακτοποιημένο  (αποφεύγοντας περιττές αλλαγές κατεύθυνσης). Συγκεκριμένα:
  - Εάν είναι δυνατόν, η όδευση κάθετων σωλήνων να τοποθετείται κεντρικά στο κτίριο
  - Το δίκτυο σωληνώσεων μπορεί να τοποθετηθεί  στο δάπεδο, στον τοίχο ή στην ψευδοροφή.

Σε εγκαταστάσεις με μεγάλες επιφάνειες, είναι προτιμότερο να δημιουργούνται διαφορετικά κάθετα δίκτυα σωλήνων
τα οποίοι θα συνδέονται με έναν συλλέκτη  που θα καταλήγει στην κεντρική μονάδα αναρρόφησης. Είναι η βέλτιστη 
λύση για κτίρια με πολλά επίπεδα και ζώνες αναρρόφησης.

Παράδειγμα κεντρικής μονάδας
αναρρόφησης με συλλέκτη 
τριών ζωνών που συγκλίνουν 
σε ένα κυκλωνικόι διαχωριστή 
απορριμάτων Turbix

ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΕΝΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΤΕ ΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ   
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Συνιστάται η τοποθέτηση χειροκίνητης βαλβίδας απομόνωσης η οποία θα διαχωρίζει κάθε κατακόρυφο δίκτυο σωλήνων
από τα υπόλιπα δίκτυα, απλοποιώντας τη συντήρηση εάν δεν χρησιμοποιείται αυτό το μέρος της εγκατάστασης.
Για να διατηρηθεί μια καλή ταχύτητα της αναρρόφησης αέρα μέσα στο οριζόντιο δίκτυο σωλήνων, το μήκος πρέπει να 
ελαχιστοποιηθεί, ειδικά όταν κατασκευάζεται με σωλήνες διαμέτρου 80/100 mm. Σε αυτήν την περίπτωση, όταν ο αριθμός 
ενεργών ταυτόχρονα χρηστών είναι χαμηλότεροι από το μέγιστο αναμενόμενο, η επιβράδυνση του αέρα θα μπορούσε να 
προκαλέσει απόφραξη των σωλήνων με την πάροδο του χρόνου. Μια τέτοια γραμμή πρέπει να είναι εφοδιασμένη με ένα
σημείο επιθεώρησης που γίνεται με την τοποθέτηση βιδωτού πώματος στο τέλος του δικτύου.

Από την ιδέα και τον 
σχεδιασμό ..... στην υλοποίηση

Για κάθε γραμμή αναρρόφηασης
που εισέρχεται στον 

προ-διαχωριστή,υπάρχει μια βαλβίδα 
ελέγχου που επιτρέπει τον αποκλεισμό 

της γραμμής από το δίκτυο αναρρόφησης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
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Διαστασιολόγηση δικτύου εξαερισμού
Για μέγιστο πλεονέκτημα του κεντρικού συστήματος αναρρόφησης, συνιστάται να τοποθετείτε το σωλήνα εκκένωσης προς τα
έξω. Με αυτόν τον τρόπο τα ακάρεα, μικρο-οργανισμοί και γύρη, που δεν εμποδίζονται από φίλτρα, θα αποβληθούν από το
περιβάλλον καθαρισμού. Εάν ο σωλήνας εκκένωσης είναι μεγαλύτερος από 5m, πρέπει θα πρέπει να κατασκευάστεί με 
σωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου σε σύγκριση με το σωλήνα αναρρόφησης, για να διευκολύνεται η εξαγωγή αέρα που 
έρχεται από τον κεντρική μονάδα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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Σιγαστήρας

Εξωτερικό 
περιβάλλον

Δίκτυο DX Ø 80 mmΔίκτυο SX Ø 80 mm

Τάπα 
επιθεώρησης

Οι διάμετροι των απλών τμημάτων του δικτύου σωλήνων πρέπει να έχουν διαστάσεις σύμφωνα με τo σχέδιο ( σελίδα 7 ) :

Ø 50 mm       χρήστης 1 – 
Ø 63 mm – 2 ταυτόχρονοι χρήστες (orange)
Ø 80 mm – 3 ταυτόχρονοι χρήστες (yellow)
Ø 100 mm – 4 ταυτόχρονοι χρήστες (green)

Σε εγκαταστάσεις με κεντρικές μονάδες  που διαχειρίζονται τρεις ή περισσότερους χρήστες ταυτόχρονα,
μπορεί να εγκατασταθεί βαλβίδα διακοπής για διευκόλυνση επιθεώρησης και εσωτερικού καθαρισμός των
σωλήνων, σε μεμονωμένο τμήμα του δικτύου σωλήνων. Αυτό επιτρέπει ισχυρότερη ροή αέρα κατά τη φάση 
διακοπής (η βαλβίδα διακοπής που είναι εγκατεστημένη στο διαχωριστική πρέπει να είναι κλειστή).

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΕΝΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

(light blue)

Δίκτυο εξαερισμού

Συλλέκτης δικτύου Ø 100 mm
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Παραδειγμα εγκατάστασης

Υπόγειο

 5ος Όροφος

A

B

C

D

E

Παράδειγμα εγκατάστασης σε ξενοδοχείο με 6 ταυτόχρονους χρήστες. Λεπτομέρεις :
Α) Τμήμα δικτύου σωληνώσεων τοποθετημένο σε ψευδοροφή με καταβάσεις σε λήψεις σε διαφορετικά δωμάτια
Β) Τμήμα δικτύου σωληνώσεων τοποθετημένο σε ψευδοροφή ανεβαίνοντας μέχρι τις λήψεις  αναρρόφησης που
     είναι τοποθετημένες στον επάνω όροφο
Γ) Δίκτυο σωλήνων τοποθετημένο στο δάπεδο φτάνει στις λήψεις που είναι εγκατεστημένες στο ίδιο δάπεδο
Δ) Δίκτυο σωλήνων τοποθετημένο στο δάπεδο και συνδεδεμένο σε ειδικές λήψεις αναρρόφησης
Ε) Συγκρότημα μονάδων με έξοδο αέρα  και σύνδεση με κεντρικό συλλέκτη συστήματος αναρρόφησης

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

 4ος Όροφος

 3ος Όροφος

 2ος Όροφος

 1ος Όροφος

 Ισόγειο



ΒΙ
Ο
Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Α
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ • Προτεινόμενες επιφάνεις έως 1800 m 2 • ξενοδοχεία 
 • Έως 3 ταυτόχρονους χρήστες • γραφεία  
 • Αναρρόφηση σκόνης και στερεών  • αθλητικές εγκαταστάσεις

 • Παρατεταμένη χρήση  • κέντρα αισθητικής 
 • Συμπαγής μονομπλόκ κεντρική μονάδα 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ • Προτεινόμενες επιφάνεις έως 1.800 m2 • γραφεία
 • Έως 3 ταυτόχρονους χρήστες • αθλητικές εγκαταστάσεις 

 • Αναρρόφηση σκόνης και στερεών  • κέντρα αισθητικής
 • Παρατεταμένη χρήση • εργαστήρια

 • Συμπαγής μονομπλόκ κεντρική μονάδα 
 Έ

ω
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00
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2
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ω
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  1
80

0 
m

2

REVO JOB
(Επαγγελματικές μονάδες 
αναρρόφησης)
Σελίδα 13

REVO Block Professional
(TOP επαγγελματικές μονάδες
αναρρόφησης) 
Σελίδα 23

•  Χωρίς όριο επιφανειών • ξενοδοχεία
 • Απεριόριστος αριθμός χρηστών  • εργοστασια

  • μουσεία

  • Αναρρόφηση σκόνης και στερεών  • θέατρα 
 •  Παρατεταμένη χρήση  • μονάδες υγείας

  • Αρθρωτό σύστημα • κινηματοιγράφοι 
 •   θρησκευτικοί χώροι 

 Σύστημα αυτοκαθαρισμού φίλτρου  • TECNO STAR Dual Power 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ελεγχόμενο απο την κεντρική 

μονάδα) 
• Revo Block Professional 

  • Industrial Clean 

Κυκλωνικοί προ-διαχωριστές  
   

 • επίτοιχη τοποθέτηση
  

  • Κυκλωνικοί προ-διαχωριστές    
  
  • επιδαπέδια τοποθέτηση   

     

ΕΙΔΙΚΕΣ • Διαχωριστές απορριμάτων με ηλεκτρονικό
έλεγχο για κινητήρες και σύστημα 
αυτοκαθαρισμού φίλτρου

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
  

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χω
ρί

ς 
 ό

ρι
α 

με
γέ

θο
υς

 ε
πι

φ
αν

ει
ώ

ν Industrial Clean
(διαχωριστές με κεντρικό
πίνακα ελέγχου)
Σελίδα 39

Turbix Small/medium
(κυκλωνικοί διαχωριστές) 
Σελίδα 71

Automatic discharge separa-
tors Auto Jet Turbix
Σελίδα 89

Wall-hanged Basic separators
Σελίδα 81

Σελίδα 96

Turbix Big/Big XL
(κυκλωνικοί διαχωριστές) 
Σελίδα 75

AUTOCLEANER

Σελίδα 65

INDUSTRIAL Motor Matic
Page 45
INDUSTRIAL Motor
Σελίδα 51

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  • INOX κυκλωνικός διαχωριστής με 
αυτόματη απόριψη απορριμάτων
 • τοποθέτηση στο δάπεδο ή στον τοίχο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

 (  σύστημα αυτοκαθαρισμού 
    φίλτρου )



0
Οι επαγγελματικές μονάδες αναρρόφησης Sistem Air   είναι απαραίτητες σε όλες τις καταστάσεις 
που απαιτούν επαγγελματικό καθαρισμό.  Συμπαγής και ισχυρές , χάρη στο ευρύ φάσμα των 
μοντέλων, προσφέρουν πάντα την ιδανική λύση

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
Γραφεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, κατοικίες, εργαστήρια και κέντρα ομορφιάς.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
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31 BOJ OVER

REVO BLOCK PROFESSIONAL 23





Central Vacuum Systems
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CE 

IP βαθμός προστασίας

Κατηγορία μόνωσης 1

Μονάδα εξοικονόμισης ενέργειας

Max αριθμός χρηστών  3

Soft Start εκκίνηση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ REVO Job 

Η μονάδα αναρρόφησης Revo Job μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ηλεκτρική σκούπα
σε κτίρια με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Επιφάνειες έως 2000 m2
• Κατάλληλη για 3 χρήστες
• Δίκτυο σωληνώσεων ανάλογα με τον αριθμό των χρηστών
• Τριφασική παροχή 400 V
• Συνεχής χρήση
• Εξαγωγή αέρα στο εξωτερικό περιβάλλον

Revo Job είναι η νέα μονάδα αναρρόφησης της  Sistem Air σχεδιασμένη για εντατική 
χρήση σε οικιακές και επαγγελματικές περιοχές. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του 
προϊόντος είναι η απλότητα, η αξιοπιστία και η μεγάλη ισχύ αναρρόφησης.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μοντέλο Κωδικός Ισχύς
      kW

Ρυθμιστής
στροφών

Max. αριθμός
χρηστών

REVO Job 3 3201.2J 3 NO 2

REVO Job 4 3201.6J 4 YES 3

Σύστημα καθαρισμού φίλτρου με δόνηση



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
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Η επιλογή εξαιρετικά αξιόπιστων εξαρτημάτων και συναρμολόγησης ακριβείας καθιστούν τη μονάδα αναρρόφησης
REVO Job εξαιρετικά δυνατή. Τα ηλεκτρονικά έχουν περιοριστεί στις βασικές λειτουργίες ελέγχου και βελτιστοποίησης
κατανάλωσης ενέργειας, έτσι ώστε να αυξηθεί περαιτέρω η σταθερότητά του κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Για τους λόγους αυτούς, η μονάδα Revo Job είναι κατάλληλη για χρήση σε όλες  τις συνθήκες στον επαγγελματικό 
τομέα, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως :
· Παρατεταμένες ώρες εργασίας
· Διαφορετικές κατηγορίες υλικών αναρρόφησης
· Σύνθετα δίκτυα σωληνώσεων

Η αξιοπιστία τους πιστοποιείται με απτό
τρόπο από την ειδική εγγύηση που η 
Sistem Air παρέχει με όλες τις μονάδες
αναρρόφησης REVO Job, δηλαδή την 
T-Warranty, μια συνολική εγγύηση 
6 ετώv αντικατάστασης εξαρτημάτων
που έχουν υποστεί ζημιά κατά τη διάρκεια 
της εργασίας (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων 
φισιολογικής φθοράς).
Αυτή η επιλογή επιβεβαιώνει την 
εξαιρετική απόδοση του προϊόντος, 
αλλά και την αποστολή της Sistem Air να είναι πάντα κοντά 
στους πελάτες της ακόμη και μετά την εγκατάσταση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την T-Warranty, 
επισκεφθείτε τον ιστότοπο sistemair.gr

Συγκεκριμένα, το μοντέλο 4 kW 
διαθέτει ηλεκτρονικό ρυθμιστή 
στροφών (inverter)  που προσαρμόζει
την απόδοση αναρρόφησης σύμφωνα 
με τον τρέχον αριθμό απαιτούμενων
χρηστών. Αποφεύγοντας  έτσι την 
σπατάλη ενέργειας και εξισορροπεί
προβλήματα της εγκατάστασης

1 - Εγγυημένη αξιοπιστία

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οι μονάδες αναρρόφησης REVO Job διαθέτουν νέους κινητήρες που επιτυγχάνουν μεγάλη ισχύ
αναρρόφησης σε συνδυασμό με εξοικονόμιση ενέργειας.
Αυτό δίνει μια καλή ισορροπία μεταξύ χωρητικότητας και κατάθλιψης σε όλες τις ταχύτητες του 
κινητήρα. Με αυτόν τον τρόπο είναι πάντα δυνατό να επιτευχθεί καλύτερη απόδοση αναρρόφησης
με τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας σε όλες τις πιθανές εφαρμογές.

6 years

REVO JOB

2 - Εγγυημένη αξιοπιστία



rif. 01-2019 ENG
15

sistemair.gr

Central Vacuum Systems

ΕΠ
Α
ΓΓ
ΕΛ

Μ
Α
ΤΙ
ΚΑ

Είναι δυνατή η σύνδεση της μονάδας στο δίκτυο σωλήνων 
από αριστερά ή δεξιά, χωρίς αλλαγές,  πετυχαίνοντας έτσι 
επιτάχυνση της εγκατάστασης και συντήρησης

4 - Ανάστροφες συνδέσεις

Το σύστημα φιλτραρίσματος στις μονάδες  αναρρόφησης REVO Block έχει δύο κύρια στοιχεία:

• Φίλτρο πολυεστέρα που πλένεται με νερό, με μεγάλη επιφάνεια φιλτραρίσματος που επιτρέπει 
  υψηλότερο επίπεδο απόδοσης
• Μεταλλική προστασία στην είσοδο σκόνης που εμποδίζει τα αιχμηρά ή πυρακτωμένα υλικά να 
  εισέλθουν στην επιφάνεια του φίλτρου και να το καταστρέψουν.

3 - Επαγγελματικό φιλτράρισμα
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Ένα τυπικό, αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου με δόνηση, είναι εγκατεστημένο σε μονάδες αναρρόφησης REVO job
Αυτή η συσκευή δεν χρειάζεται προγραμματισμό. Όταν σταματήσει η αναρρόφηση ένας ειδικός ηλεκτροκινητήρας με 
δονητή κλονίζει αυτόματα την βάση στήριξης του φίλτρου. Οι κραδασμοί φτάνουν στην επιφάνεια του φίλτρου προκαλώντας
την απόσπαση της σκόνης, η οποία πέφτει στον κάδο απορριμάτων
Με αυτό το σύστημα, η απόδοση του φίλτρου αποκαθίσταται μετά από κάθε χρήση της ηλεκτρικής σκούπας, μειώνοντας
δραματικά τη συντήρηση της μονάδας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η αναρρόφηση έχει προτεραιότητα έναντι του  αυτόματου καθαρισμού. Εάν η μονάδα αναρρόφησης ξεκινά
ενώ ο κινητήρας δόνησης λειτουργεί, αυτό θα σταματήσει αμέσως, προκειμένου να επιτρέψτε τη σωστή λειτουργία της 
μονάδας αναρρόφησης.

Στο μοντέλο REVO Job 4 (με inverter) είναι δυνατή η σύνδεση ενός βοηθητικού τηλεχειριστηρίου (δεν παρέχεται).
Κάθε φορά που εμφανίζεται alarm στον inverter, το κύκλωμα  κλείνει, ενεργοποιώντας τον συναγερμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να επαληθεύσετε το μοντέλο των υποστηριζόμενων συναγερμών, μπορείτε να ανατρέξετε στο 
εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με τη μονάδα αναρρόφησης

6 - Έξοδος alarm 

MICRO line

400 V ac

auxiliary 
σήμα

REMOTE 
ALARM

REVO JOB

5 -Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου
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Καπάκι Υποδοχή
inverter

Ρυθμιστής
στροφών
( inverter)

Γενικός
διακόπτης

Πλαίσιο

Βάση 
στήριξης

Κάδος
απορριμάτων

Κύλινδρος

Πίνακας 
inverter

Κινητήρας

Φίλτρο

Κινητήρας 
δόνησης

Λαβή
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10

11

12
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2

3

4
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Διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά

REVO Job

Μοντέλο

Κωδικός

REVO Job
3

REVO Job
4

3201.2J 3201.6J

Είσοδος λήψεων αναρρόφησης Ø mm             80                  80

Εξαγωγή αέρα Ø mm             80                   80

Βαθμός προστασίας IP              20                  20

004004ca V

06/0506/05zH

43Wk

1,83,6A

Τροφοδοσία λήψεων  V dc             12                 12

Ρυθμιστής στροφών ( inverter ) OXI               NAI
3/h               414              570

Επιφάνεια φίλτρου                               cm2 17000         17000

Χωρητικότητα κάδου                         l               70                 70

Βάρος                                                kg               100               105

Διάσταση  A                                  mm               570               570

08÷06)A(Bd  esioN

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ονομαστικές τιμές θορύβου. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν
ανάλογα με το περιβάλλον και τον τρόπο εγκατάστασης της μονάδας.

Οι μονάδες αναρρόφησης REVO Job μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαγγελματικές χρήσεις σε μεγάλα σπίτια, μικρά 
ξενοδοχεία, γραφεία, εργαστήρια, αθλητικά κέντρα και σαλόνια ομορφιάς, επειδή έχουν μεγάλη ισχύ αναρρόφησης με
ελάχιστο μέγεθος.
Το μοντέλο μπορεί να επιλεγεί ανάλογα με τον αριθμό των χρηστών που απαιτούνται (μέγιστο 3), την ανάγκη μεταβολής
της ισχύος αναρρόφησης και των επιφανειών που πρέπει να καθαριστούν.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

  CE marking

  
  IP protection degree
  
  Electrical insulation
  CLASS I 

REVO Job line
Device in compliance with the 
following standards:

EC DIRECTIVES:

APPLIED HARMONISED STANDARDS .

: 2010
: 2006 + A2 : 2009

: 2008

 
ROHS DIRECTIVE  2002/95

COMPLIANCE TO REACH DIRECTIVES.

Σημείωση: η εγκατάσταση πρέπει να 
πραγματοποιηθεί σε αυστηρή συμμόρφωση 
με τους ισχύοντες κανονισμούς.

IP 20

B

D
E

C
H

F

A

G (συνιστάται)

REVO JOB

Τάση τροφοδοσίας

Συχνότητα

Ισχύς

Ένταση ρεύματος

Μέγιστη ροή αέρα                            m

Σύστημα καθαρισμού φίλτρου ΝΑΙ                 ΝΑΙ 

ΝΑΙ                 ΝΑΙ 
ΝΑΙ                 ΝΑΙ 

Εξαγωγή αέρα
Σιγαστήρας

Διάσταση  B                                  mm               560               560

Διάσταση  C                                  mm               178               178

Διάσταση  D                                  mm               821               821

Διάσταση  E                                  mm                 80                 80

Διάσταση  F                                  mm               630               630

Διάσταση  G                                  mm              500               500

Διάσταση  H                                  mm              1625            1625
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι μονάδες αναρρόφησης REVO Job έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες 
κανονισμούς και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη λειτουργικότητα, ισχύς και χωρητικότητα.

Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να απαριθμηθούν ως εξής:
• Μεταλλικό κυλινδρικό πλαίσιο βαμμένο με εποξειδική σκόνη
• Μεταλλικός κάδος απορριμάτων με τροχούς (χωρητικότητα 70 λίτρα)
• Σακούλα με βάση μέσα στο κάδο απορριμμάτων, για γρήγορη και υγιεινή απόρριψη της σκόνης.
• Πιθανή σύνδεση με τις σωληνώσεις από τη δεξιά ή από την αριστερή πλευρά, ανεξάρτητα η μία από την άλλη.
• Τριφασική τροφοδοσία ρεύματος
• Κινητήρας με περίβλημα ελαφρού κράματος, υψηλής απόδοσης και χωρίς συντήρηση. επαγγελματικός κινητήρας
  με σήμανση CE, IP 55 βαθμός προστασίας, κατηγορία F IEC 2, με ενσωματωμένο σιγαστήρα.
• Μηχανική βαλβίδα εκτόνωσης
• Αυτόματη ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης (inverter)
• Φίλτρο πολυεστέρα κατηγορίας M, πλένεται στο νερό.
• Προστασία φίλτρου για μειωμένη συντήρηση.
• Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου με δόνηση
• Παροχή l;hcevn anarr;ofhshw  12 V
• Προαιρετική βοηθητική ειδοποίηση ( alarm ) για συντήρηση
• Πλήρης με σιγαστήρα και αντικραδασμικά κολάρα για σύνδεση δικτύου σωλήνων
• Κατάλληλη για όλα τα αξεσουάρ καθαρισμού Sistem Air

0
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Οι μονάδες αναρρόφησης REVO Job είναι εξοπλισμένες με σύνδεση εκκένωσης αέρα, προκειμένου να αποβάλουν
σωματίδια σκόνης που δεν μπορεί να συγκρατήσει το φίλτρο. Μπορούν να τοποθετηθούν σε τεχνικούς χώρους
ή βοηθητικούς χώρους (όπως γκαράζ, κελάρια κ.λπ.) προστατευμένοι από κακές καιρικές συνθήκες, υγρασία και
μεταβολές της θερμοκρασίας.
Μακριά από πηγές θερμότητας, όπως σόμπες ή καλοριφέρ. (Σημείο προστασίας IP σημείου 20).
Στο στάδιο του σχεδιασμού, συνιστούμε τον προσδιορισμό της καλύτερης θέσης για την κεντρική μονάδα σε σχέση
με το σύστημα, αφήνοντας ένα λογικό χώρος για εγκατάσταση, χρήση, συντήρηση και κυκλοφορία αέρα.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του επιτρέπουν τη σύνδεση στο δίκτυο σωλήνων από τα αριστερά ή από τα δεξιά.
Εάν το σύστημα είναι εγκατεστημένο σε ένα κτίριο με πολλά δάπεδα, προτείνουμε να τοποθετήσετε τη μονάδα 
αναρρόφησης στον κάτω όροφο

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΕΥΚΟΛΟ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΚΑΔΟΥ

Η μονάδα αναρρόφησης δεν απαιτεί ειδική αγκύρωση. 
Έίναι σημαντικό να ελέγξετε ότι η περιοχή εγκατάστασης
έχει τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις, προκειμένου να 
τοποθετηθεί σωστά και με ασφάλεια.
- απόλυτα επίπεδη, οριζόντια και συμπαγή επιφάνεια, χωρίς
   ρωγμές.
- επιφάνεια χωρίς κραδασμούς
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να μην υπάρχουν αποσυνδέσεις
που να καθιστούν την κεντρική μονάδα ασταθής.

Οι συνδέσεις με το δίκτυο λήψεων αναρρόφησης  και την 
αποβολή αέρα μπορούν να γίνουν στα αριστερά ή στη δεξιά
πλευρά της κεντρικής μονάδας αναρρόφησης.

Η μονάδα αναρρόφησης REVO Job διαθέτει μεταλλικό
κάδο απορριμάτων με εύκολο σύστημα ανοίγματος
και άνετη λαβή.

Χάρη στους τροχούς του, το δοχείο απορριμάτων 
μπορεί να μετακινηθεί εύκολα.

Εξαγωγή αέρα

Σιγαστήρας
( περιέχεται )

Δίκτυο λήψεων αναρρόφησης

Δίκτυο εξαγωγής αέρα

Λαβή απελευθέρωσης 
κάδου ναπορριμάτων

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΟΔΕς

Σακούλα 
απορριμάτων

Ρόδες
1

2

3

REVO JOB

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : εάν ο σωλήνας εκκένωσης είναι 
μεγαλύτερος από 5 μέτρα, είναι απαραίτητο να 
εγκαταστήσετε μεγαλύτερη διάμετρο για να φτάσετε 
στις βέλτιστες συνθήκες για την αποβολή του αέρα.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η προγραμματισμένη συνήθης συντήρηση των κεντρικών μονάδων αναρρόφησης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες στο
τεχνικό εγχειρίδιο και στην οθόνη. Αυτοί οι κύκλοι συντήρησης αφορούν συγκεκριμένα τον καθαρισμό των φίλτρων, την εκκένωσης
του κάδου απορριμμάτων, την αντικατάσταση σακούλας, τον έλεγχο της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα, πιθανό έλεγχο 
εξαγωγής αέρα και απόφραξης.
Όλες οι έκτακτες εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο, εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, τεχνικές πληροφορίες και βοήθεια, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας sistemair.gr

Τροφοδοσία 400 V sc

Auxiliary signal (optional)
max 1 A, 230 V ac/30 V dc

Micro Line / λήψεις
αναρρόφησης 12 V

Ο ωμικός διαιρέτης είναι απαραίτητο για την αλλαγή 
της ισχύος αναρρίφησης της κεντρική μονάδας
REVO Job 4. Κάθε ωμικός διαιρέτης μπορεί να λάβει έως
και τέσσερις λήψεις αναρρόφησης, και μπορούν να 
μεταξύ τους χωρίς όριο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση,
δείτε τη σελίδα. 129.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3301.4 Ωμικός διαιρέτης 4 εισόδων

Η βασική απόδοση είναι η κύρια αρετή αυτής της 
μονάδας αναρρόφησης
Αυτές οι εικόνες περιγράφουν την εποικοδομητική
του αντοχή και την ποιότητα των υλικών του.

ΣΥΣΚ. - ΤΕΜ

1
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CE πιστοποίηση

IP βαθμός προστασίαςΥπολογιστής ελέγχου

Βαθμος απομόνωσης 1

Εξοικονόμιση ενέργειας Max αριθμός χρηστών  3

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ Προτεινόμενη 
επιφάνεια

ΚΩΔΙΚΟΣ Τάση 
V ac

Max. αριθμός
χρηστών

Revo Block Professional 700 Plus 700 m2 3213.2B 400 2

Revo Block  Professional 1000 1000 m2 3203.3B 220/240 2

Revo Block Professional 1200 1200 m2 3203.4B 400 2

Revo Block Professional 1500 1500 m2 3203.5B 400 2

Revo Block Professional 1800 1800 m2 3203.6B 400 3

ΕΠΙΛΟΓΗ Revo Block Professional 

 Οι μονάδες αναρρόφησης  Revo Block Professional μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε κτίρια με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Επιφάνειες έως 1800 m2

• Έως και 3 ταυτόχρονους χρήστες

• Δίκτυο σωληνών ανάλογα των αριθμό των χρηστών
• Τάση τροφοδοσίας μονοφασική 220/240 Vac ή τριφασική 400 Vac 
• Συνεχής χρήση
• Εξαγωγή αέρα στο περιβάλλον 

Οι μονάδες αναρρόφησης REVO Block Professional είναι η ιδανική λύση ηλεκτρικής 
σκούπας για επαγγελματική χρήση στον τομέα της κεντρικής μονάδας αναρρόφησης.
Η υψηλής ποιότητας κατασκευή τους συνδυάζεται με μια ηλεκτρονική διαχείριση 
τελευταίας γενιάς, που χρησιμοποιείται για την απλοποίηση της εγκατάστασης . Η 
διαχείριση όλων μπορεί να γίνει από τη νέα οθόνη  αφής. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σύστημα αυτοκαθαρισμού φίλτρου
( έξτρα εξάρτημα ) 
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ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1 - Νέα οθόνη αφής
Οι μονάδες αναρρόφησης Revo Block Professional της τελευταίας γενιάς διαθέτουν μια νέα 
οθόνη αφής που κάνει ευκολότερη τη χρήση τους .
Η οθόνη αφής είναι εύκολη για όλους τους χρήστες:
• Για τον εγκαταστάτη, μπορεί να βρει όλες τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση της  μονάδας κενού.
• Για τον τελικό χρήστη, που μπορεί να ελέγχει τις συνθήκες του συστήματος σε κάθε στιγμή, με
μηνύματα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την απαιτούμενη συντήρηση και οδηγίες για την 
εκτέλεση τους. Χάρη στην οθόνη γραφικών, όλες οι λειτουργίες συντήρησης υποστηρίζονται 
από εικόνες για άμεση κατανόηση, υποστήριξη του προσωπικού σέρβις χωρίς την ανάγκη του
εγχειριδίου οδηγιών.

Η οθόνη σας βοηθάει στις περιπτώσεις:
• Κατά τη διάρκεια της πρώτης εγκατάστασης, επειδή δεν απαιτείται ειδική εκπαίδευση, απλώς 
ακολουθήστε τον οδηγό.
• Κατά τη διάρκεια των επόμενων εργασιών συντήρησης, μπορείτε να ελέγξετε όλες τις παραμέτρους
εργασίας στην οθόνη, για να βρείτε αμέσως τη σωστή λειτουργία.

Η οθόνη είναι ένας  πραγματικός υπολογιστή που ρυθμίζει τη μονάδα αναρρόφησης  και 
βελτιστοποιεί τις επιδόσεις του, δείχνοντας:
•  Την υποπίεση στο σύστημα, με δυνατότητα τροποποίησης της ισχύος απευθείας από την οθόνη
• Τη στάθμη του δοχείου σκόνης
• Την αποτελεσματικότητα του φίλτρου
• Την ανάγκη για προγραμματισμένη συντήρηση, που δείχνει τον αριθμό τηλεφώνου που έχει 
εισαγάγει ο εγκαταστάτης κατά την πρώτη εγκατάσταση

Μπορείτε να διαχειριστείτε επιπλέον λειτουργίες από την οθόνη αφής:
• Συντήρηση Autocleaner (εάν υπάρχει).
• Ρύθμιση διακοπής αναρρόφησης, σε περίπτωση προειδοποίησης ή / και συναγερμού.
• Λειτουργία δοκιμής
• Λίστα alarm
• Ηλεκτρικές καταναλώσεις της μονάδας αναρρόφησης
• Λίστα ενεργειών έκτακτης συντήρησης

Σας δείχνει εάν η μονάδα αναρρόφησης  
είναι ενεργοποιημένη, την υποπίεση
του συστήματος, και το μενου για τις
υπόλοιπες οθόνες.

Οδηγίες για την εκκένωση του κάδου 
απορριμμάτων: όταν η μονάδα δείχνει
ότι πρέπει να αδειάσει ο κάδος, μια 
ακολουθία κινούμενων σχεδίων δείχνει
πώς να εκτελέσετε τη λειτουργία,  
βοηθώντας ακόμη και τον πιο άπειρο
χρήστη.

Χάρη στην κατανοητή έγχρωμη 
γραμμή  που δείχνει σε ποιο βαθμό 
απόδοσης  είναι το φίλτρο

Οθόνη με όλες τις πληροφορίες
της κεντρικής μονάδας και  όλες 
τις παραμέτρους λειτουργίας. 

Κεντρική οθόνη

Άδεισμα κάδου

Έλεγχος φίλτρου

Πληροφορίες
μονάδας

Screen examples:

REVO BLOCK PROFESSIONAL
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Η εγκατάσταση μονάδων αναρρόφησης Revo Block είναι πολύ εύκολη, χάρη στα νέα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, με 
εύκολες συνδέσεις αποφεύγοντας τα λάθη. Ακόμη και η διαχείριση περισσότερων χρηστών ταυτόχρονα δεν χρειάζεται 
πρόσθετους ηλεκτρικούς πίνακες ή ωμικούς διαιρλετες συνδεδεμένους στη λήψη αναρρόφησης.
Το αυτόματο σύστημα ελέγχου  ανιχνεύει την αλλαγή και ενεργεί στον κινητήρα έτσι ώστε να αντισταθμίζει την ισχύ 
αναρρόφησης κενού και να διασφαλίζει τη σωστή κατανομή του.

Η δέσμευση της Sistem Air να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας των κεντρικών μονάδων 
αναρρόφησης συνεχίζεται με τη νέα σειρά Revo Block Professional. Σε σύγκριση με τα 
προηγούμενα μοντέλα, έχουν υιοθετηθεί νέοι κινητήρες με καλύτερο βαθμό ενεργειακής 
απόδοσης ( κατηγορία IE2 ), ικανοί να προσφέρουν την ίδια ισχύ αναρρόφησης , με 
χαμηλότερες καταναλώσεις.
Ο ηλετρονικός έλεγχος του κινητήρα, βελτιστοποιεί τις επιδόσεις και αποτρέπει τυχόν 
ανωμαλίες ανορρόφησης, επεξεργάζεται τα δεδομένα που έχουν μεταδοθεί από 
έναν αισθητήρα θερμοκρασίας που είναι εγκατεστημένος στον κινητήρα. Έτσι ενεργεί 
άμεσα στις παραμέτρους λειτουργίας ώστε να αποφύγει πιθανές δυσλειτουργίες.
Αυτές οι δυνατότητες παρέχουν μεγαλύτερη αξιοπιστία.

Οι μονάδες REVO Block Professional διαθέτουν ένα 
σύστημα συνεχούς ελέγχου ισχύς αναρρόφησης,
που επιτρέπει τη διατήρησή της σταθερή ακόμα και 
με διαφορετικές συνθήκες χρήσης ( για παράδειγμα 
ένας επιπλέον χρήστης  ή μια αλλαγή πέλματος).

2 -Έλεγχος βελτιστοποίησης κατανάλωσης

mbar

Τότε είναι δυνατό να ρυθμιστεί η απαιτούμενη 
υποπίεση. Η ρύθμιση  οργάνωση γίνεται από την 
οθόνη αφής με ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο.

2 -Απλοποίηση
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Όλες οι μονάδες αναρρόφησης Revo Block έχουν σχεδιαστεί να δέχονται το συστήματος Autocleaner. Ενα σύστημα 
ψεκασμού πεπιεσμένου αέρα πάνω  στο φίλτρο που σαν αποτέλεσμα έχει  η σκόνη στην επιφάνεια του φίλτρου ή μεταξύ
των πτυχών του να πέφτει μέσα στον κάδο απορριμμάτων.
Το Autocleaner μπορεί να προγραμματιστεί κατά περίπτωση και μπορεί να εγκατασταθεί και μετά την εγκατάσταση της
μονάδας αναρρόφησης. Όλες οι μονάδες αναρρόφησης Revo Block έχουν τη διάταξη για την υποδοχή του  Autocleaner,
που αποτελείται από πνευματικές συνδέσεις, ηλεκτρικές συνδέσεις και λογισμικό για τη συντήρηση, που προσφέρει τυπική
ή εξατομικευμένη εγκατάσταση.

 lter cleaning 

Το Master Control είναι το καινοτόμο σύστημα επικοινωνίας που σχεδιάστηκε από τη Sistem Air για απομακρυσμένη 
παρακολούθηση βιομηχανικών και επαγγελματικών μονάδων αναρρόφησης. Το σύστημα αποτελείται από :
• Συσκευή επικοινωνίας, για εγκατάσταση σε κάθε μονάδα  (αυτόνομη μονάδα ή διαχωριστής σκόνης) και για σύνδεση
στο τοπικό δίκτυο τοπικό χρησιμοποιώντας ένα σειριακό καλώδιο.
• Λογισμικό ελέγχου, για εγκατάσταση σε υπολογιστή συνδεδεμένο στο ίδιο τοπικό δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένες 
οι μονάδες αναρρόφησης. Με τον ίδιο υπολογιστή μπορείτε να ελέγξετε όλες τις μονάδες που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο.
Το λογισμικό επιτρέπει τον άμεσο έλεγχο τους, εμφανίζοντας την κατάσταση κάθε μηχανήματος και την απαραίτητη 
συντήρηση, με τη δυνατότητα συμβουλών  από αρχεία σε μορφή PDF και βίντεο.

5 - Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου  της μονάδας αναρρόφησης  μέσω του συστήματος  
      MASTER CONTROL 
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Revo Block Professional

Καπάκι

Εξαγωγή 
αέρα

Ελεγκτής
πίεσης

Θερμο-
μαγνητικός
διακόπτης

Κινητήρας

Είσοδος 
λήψεων

Κώνος 

Βάση

Ηλεκτρονικός
ρυθμιστής 
στροφών 

Συσκεύη ελέγχου 
(PLC)

Οθόνη
ελέγχου 

Λαβή

Προστατευτικό
φίλτρου

Φίλτρο

Κάδος 
απορριμάτων

Ρόδες

1 9

10

11

12

13

14

15

16

2

3

4

5

6 

7 

8
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                                                                                                    Revo Block Professional

Μοντέλο

Κωδικός

Revo 
Block

700  Plus

Revo 
Block
1000 

Revo 
Block
1200 

Revo 
Block
1500 

Revo 
Block
1800 

3213.2B 3203.3B 3203.4B 3203.5B 3203.6B

Υπολογιστής ελέγχου                                   NAI          NAI          NAI           NAI          NAI  

Είσοδος λήψεων Ø mm 63(*) 63(*) 63(*) 63(*) 80

Εξαγωγή αέρα Ø mm 63 63 63 63 80

Βαθμός προστασίας IP 20 20 20 20 20

004004004042/022004ca V 

50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

442,22,23Wk   

1,81,86,49,73,6A  

Τάση τροφοδοσίας λήψεων V dc 12 12 12 12 12

3/h 400 366 366 471 570

2 17800 17800 17800 17800 17800

                                                                         kg 95 95 95 105 115

                            A mm 750 750 750 750 750

                            B mm 633 633 633 633 633

                            C mm 1616 1616 1616 1616 1616

                            D mm 773 773 773 773 773

                             E mm 642 642 642 642 642

                             F mm 750 750 750 750 750

                             G mm 600 600 600 600 600

08÷06)A(Bd esioN

F
B

G (suggested)

D
E

C

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ονομαστικές τιμές θορύβου. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον 
και τον τρόπο με τον οποίο η μονάδα έχει  εγκατασταθεί.

A

*αυτά τα μοντέλα παρέχονται με ένα αντάπτορα 63/80 για σύνδεση της μονάδας αναρρόφησης 
στο δίκτυο σωλήνων.

Διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά
Η σειρά REVO Block Professional μπορεί να εγκατασταθεί για επαγγελματικές και ημιεπαγγελματικές χρήσεις, με 
μέγιστο αριθμό τριών χρηστών ταυτόχρονα. Το μοντέλο μπορεί να επιλεγεί ανάλογα με τη συνολική επιφάνεια 
που πρέπει να καθαριστεί και τον αριθμό των χρηστών που απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η ισχύς 
αναρρόφησης που απαιτείται.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
  CE marking

IP protection degree
  

Electrical insulation
  CLASS I

Revo Block Professional Line
Device in compliance with the following standards:

EC DIRECTIVES

APPLIED HARMONISED STANDARDS

: 2010
: 2006 + A2 : 2009

IP 20

: 2008

 
ROHS DIRECTIVE  2002/95

COMPLIANCE TO REACH DIRECTIVES.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. η εγκατάσταση πρέπει 
να πραγματοποιηθεί   σε αυστηρή 
συμμόρφωση με τους ισχύοντες 
κανονισμούς

Τάση τροφοδοσίας

Συχνότητα                                        Hz

Ισχύς κινητήρα

Ένταση ρεύματος

Ρυθμιστής στροφών                                    ΟΧΙ          NAI          NAI           NAI          NAI  

Μέγιστη ροή αέρα                           m

Επιφάνεια φίλτρου                              cm

Χωρητικότητα κάδου                        l        106           106          106           106          106  

Εξαγωγή αέρα                                               NAI          NAI          NAI           NAI          NAI  

Σιγαστήρας εξαγωγής αέρα                       NAI          NAI          NAI           NAI          NAI  

Βάρος

Διάσταση

Διάσταση

Διάσταση

Διάσταση
Διάσταση

Διάσταση

Διάσταση
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ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
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Οι μονάδες αναρρόφησης REVO Block Professional σχεδιάζονται και παράγονται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες
κανονισμούς και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τους λειτουργικότητα, ισχύς και χωρητικότητα
του κάδου απορριμάτων.
Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι:

 

• Μεταλλικό κυλινδρικό πλαίσιο βαμμένο με εποξειδική σκόνη
• Βάση επικαλυμμένη με αντικραδασμικό υλικό για την προστασία της μονάδας αναρρόφησης.
• Μεταλλικό κάδο απορριμμάτων με τροχούς (χωρητικότητα 106 λίτρα)
• Βάση για τοποθέτηση σακούλας μέσα στο κάδο απορριμμάτων, για να απορρίπτετε τη σκόνη γρήγορα και υγιεινά.
• Πιθανή σύνδεση με τις σωληνώσεις από τη δεξιά ή από την αριστερή πλευρά, ανεξάρτητα η μία από την άλλη.
• Μονοφασική και τριφασική τροφοδοσία.
• Ηλεκτρικός κινητήρας  ελαφρού κράματος, υψηλής απόδοσης χωρίς ανάγκη συντήρησης. Επαγγελματικός κινητήρας 
  με σήμανση CE,   προστασία IP 55   βαθμό, F IEC 2 τάξη, με ενσωματωμένο σιγαστήρα.
• Θερμικό προστατευτικό PTO
• Μηχανική βαλβίδα διακοπής
• Αυτόματη ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης (ρυθμιστής στροφών)
• Ρυθμιζόμενη ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης
• Υπολογιστής συντήρησης με  οθόνης αφής
• Μετρητής πίεσης για ανάγνωση απόδοσης αναρρόφησης
• Φίλτρο πολυεστέρα κατηγορίας M, πλένεται με νερό.
• Προστασία φίλτρου για μειωμένη συντήρηση.
• Τροφοδοσία λήψεων αναρρόφησης 12 V.
• Πλήρης με σιγαστήρα και αντικραδασμικά κολάρα για σύνδεση με το δίκτυο σωλήνων
• Κατάλληλο για όλα τα αξεσουάρ καθαρισμού Sistem Air
• Δυνατότητα συνδυασμού, ακόμη και μετά την εγκατάσταση, του αυτόματου συστήματος καθαρισμού φίλτρων Autocleaner

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ροή αέρα Ροή αέρα

Ροή αέρα Ροή αέρα
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Οι μονάδες αναρρόφησης είναι εξοπλισμένες με σύνδεση εκκένωσης αέρα, προκειμένου να απομακρύνουν σωματίδια
σκόνης τα οποία δεν μπορεί να συγκρατήσει το φίλτρο. Μπορούν να τοποθετηθούν σε ηχομονωμένα τεχνικά δωμάτια
ή βοηθητικούς χώρους (για παράδειγμα γκαράζ, υπόγεια κ.λπ.) για την προστασία των άλλων δωματίων από το θόρυβο
και να τους προστατεύεται από κακές καιρικές συνθήκες, υγρασία και μεταβολές θερμοκρασίας. Μακριά από πηγές 
θερμότητας, όπως σόμπες ή καλοριφέρ. (Σημ .: βαθμός προστασίας IP 20). Στο στάδιο του σχεδιασμού, συνιστούμε τον
προσδιορισμό της καλύτερης θέσης για την κεντρική μονάδα σε σχέση με το σύστημα, αφήνοντας ένα λογικό χώρο για
εγκατάσταση, χρήση, συντήρηση, κατάλληλη ανταλλαγή αέρα γύρω από τη μονάδα και παθητικές ακουστικές απαιτήσεις
του κτιρίου. Εάν το σύστημα είναι εγκατεστημένο σε ένα κτίριο με πολλά δάπεδα, προτείνουμε να τοποθετήσετε τη
μονάδα στον πιο κάτω όροφο. Σε περίπτωση εκτεθειμένων σωλήνων, για να αποφύγετε την καθίζηση σκόνης στους 
τοίχους κοντά στους σωλήνες που προκαλούνται από στατικά φορτία, συνιστούμε να κάνετε το δίκτυο σωλήνων με 
μεταλλικούς σωλήνες, συνδεδεμένους κατάληλα στη γείωση .

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η μονάδα δεν απαιτεί ειδική στερέωση. Ωστόσο, είαι
σημαντικό να ελέγξετε εάν η περιοχή εγκατάστασης
έχει τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις, προκειμένου
να τοποθετηθεί σωστά και με ασφάλεια.
- απόλυτα επίπεδη, οριζόντια και συμπαγή επιφάνεια
χωρίς ρωγμές.
- επιφάνεια χωρίς κραδασμούς. Επιπλέον, είναι 
απαραίτητο να μην υπάρχουν συνδέσεις που θα 
έκαναν την κεντρική μονάδα ασταθής.

Εξαγωγή αέρα

Σιγαστήρας ( περιέχεται )

Δίκτυο σωλήνων εξαγωγής

Λαβή για το άνοιγμα 
του κάδου 
απορριμάτων 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΕΥΚΟΛΟ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΚΑΔΟΥ

Μπορούν να γίνουν συνδέσεις με δίκτυο σωληνώσεων
και αποβολής αέρα από την αριστερή ή τη δεξιά 
πλευρά της μονάδας αναρρόφησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ :  εάν ο σωλήνας εκκένωσης είναι 
μεγαλύτερος από 5 μέτρα είναι απαραίτητο να 
εγκαταστήσετε μεγαλύτερη διάμετρο για να φτάσετε
στις βέλτιστες συνθήκες για την αποβολή του αέρα.

Οι μονάδες αναρρόφησης  Revo Block Professional 
διαθέτουν δοχείο απορριμάτων με  εύκολο άνοιγμα 
μέσω μιας απαλής λαβής με αδιάβροχη επίστρωση.

Χάρη στους τροχούς του, ο κάδος απορριμάτων
μπορεί να μετακινηθεί εύκολα.

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

Κάδος απορριμάτων

Ρόδες

1

2

3

Δίκτυο σωλήνων λήψεων αναρρόφησης
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Οι μονάδες αναρρόφησης REVO Job είναι εξοπλισμένες με σύνδεση εκκένωσης αέρα, προκειμένου να αποβάλουν
σωματίδια σκόνης που δεν μπορεί να συγκρατήσει το φίλτρο. Μπορούν να τοποθετηθούν σε τεχνικούς χώρους
ή βοηθητικούς χώρους (όπως γκαράζ, κελάρια κ.λπ.) προστατευμένοι από κακές καιρικές συνθήκες, υγρασία και
μεταβολές της θερμοκρασίας.
Μακριά από πηγές θερμότητας, όπως σόμπες ή καλοριφέρ. (Σημείο προστασίας IP σημείου 20).
Στο στάδιο του σχεδιασμού, συνιστούμε τον προσδιορισμό της καλύτερης θέσης για την κεντρική μονάδα σε σχέση
με το σύστημα, αφήνοντας ένα λογικό χώρος για εγκατάσταση, χρήση, συντήρηση και κυκλοφορία αέρα.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του επιτρέπουν τη σύνδεση στο δίκτυο σωλήνων από τα αριστερά ή από τα δεξιά.
Εάν το σύστημα είναι εγκατεστημένο σε ένα κτίριο με πολλά δάπεδα, προτείνουμε να τοποθετήσετε τη μονάδα 
αναρρόφησης στον κάτω όροφο

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΕΥΚΟΛΟ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΚΑΔΟΥ

Η μονάδα αναρρόφησης δεν απαιτεί ειδική αγκύρωση. 
Έίναι σημαντικό να ελέγξετε ότι η περιοχή εγκατάστασης
έχει τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις, προκειμένου να 
τοποθετηθεί σωστά και με ασφάλεια.
- απόλυτα επίπεδη, οριζόντια και συμπαγή επιφάνεια, χωρίς
   ρωγμές.
- επιφάνεια χωρίς κραδασμούς
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να μην υπάρχουν αποσυνδέσεις
που να καθιστούν την κεντρική μονάδα ασταθής.

Οι συνδέσεις με το δίκτυο λήψεων αναρρόφησης  και την 
αποβολή αέρα μπορούν να γίνουν στα αριστερά ή στη δεξιά
πλευρά της κεντρικής μονάδας αναρρόφησης.

Η μονάδα αναρρόφησης REVO Job διαθέτει μεταλλικό
κάδο απορριμάτων με εύκολο σύστημα ανοίγματος
και άνετη λαβή.

Χάρη στους τροχούς του, το δοχείο απορριμάτων 
μπορεί να μετακινηθεί εύκολα.

Εξαγωγή αέρα

Σιγαστήρας
( περιέχεται )

Δίκτυο λήψεων αναρρόφησης

Δίκτυο εξαγωγής αέρα

Λαβή απελευθέρωσης 
κάδου ναπορριμάτων

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΟΔΕς

Σακούλα 
απορριμάτων

Ρόδες
1

2

3

REVO JOB

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : εάν ο σωλήνας εκκένωσης είναι 
μεγαλύτερος από 5 μέτρα, είναι απαραίτητο να 
εγκαταστήσετε μεγαλύτερη διάμετρο για να φτάσετε 
στις βέλτιστες συνθήκες για την αποβολή του αέρα.
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0Industrial Clean
big/small

Επιτοίχιος διαχωριστής 
σκόνης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
Εργοστάσια, κινηματογράφοι / μουσεία / θέατρα, ξενοδοχεία / κατοικίες, ξενώνες / νοσοκομεία

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα αρθρωτά συστήματα Sistem Air αντιπροσωπεύουν την πιο τεχνολογική έκφραση του
κεντρικού συστήματος αναρρόφησης για βιομηχανικές εφαρμογές, όταν η παρεχόμενη 
ενέργεια πρέπει πάντα να είναι κατάλληλη, ακόμη και σε διαφορετικές συνθήκες χρήσης.

edium ig
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Τα επαγγελματικά αρθρωτά συστήματα Master Line αποτελούνται αποκλειστικά από βιομηχανικά 
εξαρτήμτα και κινητήρες (διαχωριστές και κινητήρες) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις 
επαγγελματικές / βιομηχανικές εφαρμογές, χωρίς όρια σε σχεση με τις επιφάνειες που πρέπει να καθαριστούν
ή τον αριθμό των χρηστών.
• Κατάλληλα για συστήματα που χρησιμοποιούνται από πολλούς χειριστές ταυτόχρονα
• Δίκτυο σωληνώσεων κατασκευασμένο με σωληνώσεις κατάλληλους για χειρισμό του απαιτούμενου αριθμού 
  ταυτόχρονων χρηστών
• Τριφασική παροχή ρεύματος 400 V
• Συνεχής χρήση
• Απαλλαγή αέρα προς τα έξω

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

MASTER LINE PROFESSIONAL

Διαχωριστής 
απορριμάτων

Μονάδα κινητήρα 1

RS 485 είσοδος

RS 485 σύνδεση

Επιλογή σειριακής διεύθυνσης
400 V τροφοδοσία 

Μονάδα κινητήρα 2

Μονάδα κινητήρα 3

Βαλβίδα ελέγχου (παρέχεται ξεχωριστά) 

Σιγαστήρας (παρέχεται ξεχωριστά)

Σύνδεση RS 485

 

Απομακρυσμένος 
έλεγχος

Ρυθμιζόμενη ισχύς
αναρρόφησης

Αυτόματη διανομή
των ωρών εργασίας

Εύκολες συνδέσεις
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Χάρη στα εξελιγμένα ηλεκτρονικά τους, η εγκατάσταση βιομηχανικών συστημάτων είναι επίσης εξαιρετικά 
απλή, με γρήγορες και εύκολες συνδέσεις και χωρίς πιθανότητα λαθών.
Ακόμη και η διαχείριση πολλαπλών ταυτόχρονων χειριστών δεν απαιτεί πρόσθετα πλαίσια ή ωμικούς διαιρέτες για
σύνδεση με τις λήψεις αναρρόφησης. Το αυτόματο σύστημα ελέγχου παρακολουθεί την αλλαγή της απόδοσης 
και ενεργεί στον κινητήρα, αντισταθμίζοντας την ισχύ αναρρόφησης και διασφαλίζοντας τη σωστή διανομή της.

Η δέσμευση που ανέλαβε η Sistem Air για μείωση της κατανάλωσης από τις μονάδες 
αναρρόφησης επηρεάζει το σύνολο της  βιομηχανικής γραμμής παραγωγής. Σε σύγκριση
με τα προηγούμενα μοντέλα, οι νέοι κινητήρες  που έχουν εισαχθεί προσφέρουν μια 
μεγαλύτερη κλάση ενεργειακής απόδοσης (IEC 2 Class) και είναι σε θέση να παρέχουν την
ίδια απόδοση με χαμηλότερη κατανάλωση.
Η ηλεκτρονική διαχείριση του κινητήρα, εκτός από τη βελτίωση της απόδοσης και την 
πρόληψη των ανωμαλιών αναρρόφησης, είναι σε θέση να επεξεργαστεί τα δεδομένα που
μεταδίδονται από έναν αισθητήρα θερμοκρασίας που είναι τοποθετημένος στον 
κινητήρα, έτσι ώστε να ενεργεί άμεσα στις παραμέτρους λειτουργίας και να αποφεύγει 
πιθανές δυσλειτουργίες. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη αξιοπιστία χρήσης. .

Οι βιομηχανικοί διαχωριστές σκόνης έχουν σύστημα
συνεχούς ελέγχου της ισχύος αναρρόφησης, διατηρώντας
τη σταθερή υπό διάφορες συνθήκες χρήσης (π.χ.επιπλέον 
χρήστης που παρεμβαίνει ταυτόχρονα ή διαφορετικό είδος
πέλματος που χρησιμοποιείται ). Μπορείτε επίσης να 
ρυθμίσετε την επιθυμητή υποπίεση λειτουργίας. Η 
προσαρμογή γίνεται απλά με την οθόνη αφής.

Ο διαχωριστής σκόνης μπορεί να μοιραστεί τον φόρτο 
εργασίας μεταξύ όλων των συνδεδεμένων κινητήρων,
αλλάζοντας την προτεραιότητα εκκίνησης κάθε φορά, 
προκειμένου να εξισορροπηθεί η φθορά του κινητήρα..

1 -Βελτιστοποίηση κατανάλωσης

mbar

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2 -Απλοποίηση
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3 - Νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη με οθόνη αφής
Τα αρθρωτά συστήματα νέας γενιάς από το Sistem Air έχουν μια νέα οθόνη αφής που 
απλοποιεί τη χρήση της μονάδας αναρρόφησης.
Η οθόνη αφής είναι εύκολη στο χειρισμό από όλους τους χρήστες. Αναλυτικά :
• Για τον εγκαταστάτη, ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί όλες τις ρυθμίσεις για τον έλεγχο της
  σωστής λειτουργίας της μονάδας αναρρόφησης
• Για τον τελικό χρήστη, ο οποίος μπορεί να ελέγξει τις συνθήκες του συστήματος, με μηνύματα
  σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την απαιτούμενη συντήρηση και πώς να την εκτελέσει.
Χάρη στην οθόνη γραφικών, όλες οι εργασίες συντήρησης καθοδηγούνται από 
φωτογραφίες άμεσης κατανόησης, χωρίς να χρειάζεται να μάθετε τη διαδικασία από το 
τεχνικό εγχειρίδιο.
Για το πρόγραμμα εγκατάστασης, η οθόνη σημαίνει προστιθέμενη αξία:
• Κατά την αρχική εγκατάσταση, δεν απαιτείται ειδική εκπαίδευση απλώς ακολουθήστε τον
  οδηγό.
• Κατά τη διάρκεια των επακόλουθων εργασιών συντήρησης, στην οθόνη μπορείτε να ελέγχετε 
  όλες τις παραμέτρους λειτουργίας και τους αρχειοθετημένους συναγερμούς, προκειμένου 
  να εντοπιστεί γρήγορα η απαιτούμενη συντήρηση.
Η οθόνη είναι απλώς ένας πραγματικός υπολογιστής που έχει ρυθμιστεί για να ρυθμίζει τη 
μονάδα αναρρόφησης και να βελτιστοποιεί την απόδοση, ελέγχοντας :
• Την κατάθλιψη στο σύστημα, με δυνατότητα τροποποίησης της ισχύος αναρρόφησης
  απευθείας από την οθόνη
• Το επίπεδο του δοχείου σκόνης
• Την αποτελεσματικότητα του φίλτρου
• Την ανάγκη για προγραμματισμένη συντήρηση, που δείχνει τον αριθμό τηλεφώνου που 
  έχει εισαγάγει ο εγκαταστάτης 
Μπορείτε να διαχειριστείτε επιπλέον λειτουργίες από την οθόνη αφή όπως :

• Συντήρηση Autocleaner (εάν υπάρχει)
• Ρύθμιση διακοπής αναρρόφησης, σε περίπτωση προειδοποίησης  / ή alarm
• Λειτουργία δοκιμής
• Αρχείο λίστας alarm
• Ηλεκτρική κατανάλωση της μονάδας αναρρόφησης
• Έκτακτες εργασίες συντήρησης

Στην κύρια οθόνη είναι δυνατό να δείτε
εάν η μονάδα αναρρόφησης είναι On, 
το κεντρικό σύστημα κατάθλιψης και 
όλες οι άλλες οθόνες ελέγχου

Οδηγίες για την εκκένωση του κάδου 
σκόνης. Πότε η μονάδα αναρρόφησης
σας συμβουλεύει ότι ο κάδος πρέπει να
αδειάσει, μια ακολουθία κινούμενων 
σχεδίων δείχνει πώς να εκτελέσετε αυτή
τη λειτουργία, βοηθώντας ακόμη και το
πιο άπειρο χρήστη.

Εύκολη αναγνώριση κατάστασης
της απόδοσης του φίλτρου χάρη
στην έχρωμη γραμμή.

Οθόνη πληροφοριών μονάδας,
με όλες τ ις  παραμέτρους 
εργασίας να εμφανίζονται.

Κεντρική οθόνη

Άδειασμα κάδου απορριμάτων

Έλεγχος φίλτρου

Πληροφορίες κινητήρα

Παραδείγματα ενδείξεων οθόνης :

MASTER LINE PROFESSIONAL
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Όλες οι βιομηχανικές μονάδες αναρρόφησης έχουν σχεδιαστεί για την εγκατάσταση
του συστήματος Autocleaner που απελευθερώνει τα τοιχώματα του φίλτρου
από τη σκόνη, χρησιμοποιώντας ένα ψεκασμό πεπιεσμένου αέρα που διασχίζει
το φίλτρο. Η σκόνη στην επιφάνεια του φίλτρου ή μεταξύ των πτυχών της πέφτει
μέσα στον κάδο απορριμμάτων.
Το Autocleaner μπορεί να προγραμματιστεί όπως απαιτείται και μπορεί να 
εγκατασταθεί μετά την εγκατάσταση της κεντρικής μονάδας αναρρόφησης. Όλοι οι 
διαχωριστές Industrial Clean έχουν υποδοχή για Autocleaner, που αποτελείται από
πνευματικές,ηλεκτρικές συνδέσεις και λογισμικό για τη συντήρηση, προσφέροντας
τυπική ή εξατομικευμένη εγκατάσταση.

Το Master Control είναι το καινοτόμο σύστημα επικοινωνίας που σχεδιάστηκε από τη Sistem Air για απομακρυσμένη
παρακολούθηση βιομηχανικών και επαγγελματικών μονάδων αναρρόφησης. Το σύστημα αποτελείται από δύο στοιχεία:
• Κάρτα επικοινωνίας, για εγκατάσταση σε κάθε μονάδα αναρρόφησης  (συμπαγής μονάδα ή διαχωριστής σκόνης) και
  για σύνδεση στο τοπικό δίκτυο τοπικό χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δικτύου.
• Λογισμικό ελέγχου, για εγκατάσταση σε υπολογιστή συνδεδεμένο στο ίδιο τοπικό δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένες
  οι μονάδες αναρρόφησης. Με τον ίδιο υπολογιστή είναι δυνατό για να ελέγξετε όλες τις μονάδες που είναι συνδεδεμένες
  στο δίκτυο.
Το λογισμικό επιτρέπει τον άμεσο έλεγχό τους, εμφανίζοντας την κατάσταση κάθε μονάδας και την απαραίτητη συντήρηση,
με τη δυνατότητα για να συμβουλευτείτε τη διαδικασία σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης της συντήρησης σε μορφή PDF 
και βίντεο.

5 - Δυνατότητα απομακρυσμένης προβολής της κατάστασης της μονάδας αναρρόφησης μέσω του 
      συστήματος MASTER CONTROL (προαιρετικό - βλέπε σελ. 62)

4 - Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου
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IP βαθμός προστασίαςΠίνακας ελεγχου

Βαθμός απομόνωσης 1

Αρθρωτό σύστημα χωρίς όρια

Επιπρόσθετα Χαρακτηριστικά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ

Ροή
αέρα ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ

Προτεινόμενοι 
χρήστες  
με σπιράλ  Ø 32

Προτεινόμενοι 
χρήστες  
με σπιράλ Ø 40

Πίνακας
ελέγχου

Χωρητικότητα 
κάδου (l)

Επιφάνεια 
φίλτρου 
(cm2)

Ταση
τροφοδοσίας
 V ac

Έως 700 Industrial 
Clean Small 3403.0 4 3 NAI 62 24000 220/240

Έως 
1200

Industrial 
Clean Big 3403.1 8 4 NAI 106 43400 220/240

Industrial Clean
big/small

 Οι βιομηχανικοί διαχωριστές σκόνης είναι εξοπλισμένοι με υπολογιστή που 
μπορεί να διαχειριστεί ολόκληρο το βιομηχανικό σύστημα αναρρόφησης:
- Διαχειρίζονται έως και 8 ταυτόχρονες μονάδες αναρρόφησης, όλες 
συνδεδεμένες στον ίδιο διαχωριστή.
- Μπορούν να μετρήσουν την κατάθλιψη της εγκατάστασης και να 
προσαρμόσουν αυτόματα την ισχύ του κινητήρα. 
- Είναι εξοπλισμένοι με λογισμικό που διαχειρίζεται το σύστημα
αυτοκαθαρισμού φίλτρου προκειμένου να γίνει άμεση χρήση του.
Η τεχνολογία έχει ως στόχο να απλοποιήσει τη χρήση και να προσφέρει τη 
μέγιστη αξιοπιστία:  αυτό, μαζί με το σχεδιασμό είναι συνεχείς δεσμεύσεις 
από τη Sistem Air.
Το αποτέλεσμα είναι ένα προϊόν χωρίς ανταγωνισμό.

Δυνατότητα αυτοκαθαρισμού φίλτρου

rif. 01-2019 ENG
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Οι βιομηχανικοί διαχωριστές σκόνης σχεδιάζονται και παράγονται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και τις ευρωπαϊκές
οδηγίες,  λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργικότητα, την ισχύ και την απόδοση.
Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να απαριθμηθούν ως εξής:
• Μονοφασική ηλεκτρική τροφοδοσία 
• Μηχανική βαλβίδα διακοπής που διαχειρίζεται τη ροή αναρρόφησης
• Πιθανή σύνδεση σωληνώσεων από τη δεξιά ή από την αριστερή πλευρά, ανεξάρτητα η μία από την άλλη, για τη σύνδεση με το 
δίκτυο σωλήνων  και τις μονάδες αναρρόφησης
• Υπολογιστής συντήρησης με  οθόνης αφής
• Μετατροπέας πίεσης
• Αυτόματη ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης (απολειστικότητα SISTEMAIR )
• Χειροκίνητη επιλογή της μέγιστης ισχύος αναρρόφησης
• Μεταλλικό κυλινδρικό πλαίσιο βαμμένο με εποξειδική σκόνη.
• Βάση επικαλυμμένη με αντικραδασμικό υλικό για την προστασία της μονάδας αναρρόφησης
• Μεταλλικό κάδο απορριμμάτων με ρόδες (χωρητικότητα 62/106 λίτρα)
• Βάση για σακούλες μέσα στο κάδο απορριμμάτων, για να απορρίπτετε τη σκόνη γρήγορα και υγιεινά
• Φίλτρο πολυεστέρα κατηγορίας M, πλένεται με νερό (επιφάνεια φιλτραρίσματος 24.000 / 43.400 cm2).
• Τάση τροφοσοαίας στις λήψεις αναρρόφησης  12V
• RS485 για σύνδεση μεταξύ βιομηχανικών διαχωριστών και μονάδων αναρρόφησης  (μοντέλα Matic)
• Δυνατότητα σύνδεσης, ακόμα και μετά την εγκατάσταση, του αυτόματου συστήματος καθαρισμού φίλτρων Autocleaner 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνδεση σωλήνων 
εξαερισμού

Σύνδεση σωλήνων στη 
μονάδα αναρρόφησης 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ
Οι συνδέσεις με το δίκτυο σωλήνων και τον εξαερισμό  
μπορούν να γίνουν από την  αριστερή ή τη δεξιά πλευρά 
της μονάδας αναρρόφησης.

1

2

3

Χερούλι για άνοιγμα 
του κάδου 

ΕΥΚΟΛΟ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΚΑΔΟΥ
Οι βιομηχανικοί διαχωριστές διαθέτουν δοχείο σκόνης
με εύκολο σύστημα ανοίγματος με απαλό άγγιγμα, εύκολη
 στη χρήση λαβή επικαλυμμένη με αδιάβροχο υλικό.

Χάρη στις ρόδες , ο κάδος μπορεί να μετακινηθεί
πολύ εύκολα.

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

Κάδος

Ρόδες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ
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Πίνακας ελέγχου

Εξαγωγή αέρα

Εισαγωή αέρα

Περιστρεφόμενο
ακροφύσιο για
σύστημα 
αυτοκαθαρισμού 
( μόνο μοντελο BIG )

Γενικός 
διακόπτης

Κώνος 
εκτροπής

Βάση

Εξαρτήμτα Βιομηχανικού διαχωριστή

Μετρητής 
πίεσης

Βαλβίδα
εκτόνωσης

Υπολογιστής
με οθόνη 
αφής

Προστατευτικό
φίλτρου

Φίλτρο

Λαβή 
ανοίγματος 
κάδου

Λαβή κάδου

Κάδος

Ρόδες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Καπάκι10

11

12

14

17

13

15

16
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  CE marking

IP protection degree
 

Electrical insulation
  CLASS I: 

Industrial Clean Line

Οι συσκευές είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με :
EC DIRECTIVES:

Εναρμονισμένα πρότυπα :

: 2010
: 2006 + A2 : 2009
: 2008

 
ROHS DIRECTIVE 2002/95

COMPLIANCE TO REACH DIRECTIVES

Σημείωση : η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται με  αυστηρή 
συμμόρφωση στους ισχύοντες κανονισμούς.

IP 20

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βιομηχανικοί διαχωριστές

Μοντέλο

Κωδικός

Industrial
Clean Small

Industrial
Clean Big

3403.0 3403.1

ΝΑΙ

Βαθμός προστασίας                                              P 20 20

Επιφάνεια φίλτρου                                           cm 2 24000 43400

Χωρητικότητα κάδου                                    L                     62                      106

057516mm  

336336mm   

61615151mm  

84115311mm   

182182mm  

 547547mm   

006006mm   

                                               mm 80 100

                                             mm 80 100

F

B

C

D
E

G (προτείνεται)

A

Οι βιομηχανικοί διαχωριστές small και big είναι κατάλληλοι για αναρίθμητες λύσεις χρήσης, χάρη στην ευελιξία τους και την 
ικανότητα συνδυασμού με τα άλλα συστατικά ενός βιομηχανικού κεντρικού συστήματος αναρρόφησης.  Τα δοχεία σκόνης 
διατίθενται σε δύο μεγέθη υψηλής χωρητικότητας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μικρές ή μεγάλες επαγγελματικές και 
βιομηχανικές εφαρμογές. Η επιλογή πρέπει να γίνει ανάλογα με τη συνολική ροή αέρα των μονάδων αναρρόφης  με τις οποίες
ταιριάζουν, τον αριθμό των χρηστών και την προσαρμογή ή όχι του συστήματος αυτοκαθαρισμού φίλτρου.
Καθώς οι διαχωριστές σκόνης αποτελούν βασικό στοιχείο του συστήματος, συνιστούμε να κάνετε μια επιλογή μετά από 
προσεκτικές καθολικές αξιολογήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του συστήματος, αλλά και τα 
άλλα εξαρτήματα που απαιτούνται για να αποκτήσετε ένα πλήρες σύστημα αναρρόφησης.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ

Υπολογιστής ελέγχου ΝΑΙ

Βαλβίδα εκτόνωσης ΝΑΙ ΝΑΙ

Τάση τροφοδοσίας                                            VAC               220/240            220/240

Συχνότητα                                                            Hz                        50                         50

Βάρος                                                                  Kgr                        53                         67

Διάσταση Α

Διάσταση Β

Διάσταση C

Διάσταση D

Διάσταση E

Διάσταση F

Διάσταση G

Διάσταση M ( εισαγωγή αέρα )

Διάσταση N ( εξαγωγή αέρα )

rif. 01-2019 ENG

42



sistemair.gr

Central Vacuum Systems

ΒΙ
Ο
Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Α

Οι διαχωριστές σκόνης είναι εξοπλισμένοι με σύνδεση εκκένωσης αέρα, προκειμένου να απομακρυνθούν τα σωματίδια
σκόνης που δεν μπορεί να συγκρατήσει το φίλτρο.
Μπορούν να τοποθετηθούν σε ηχομονωμένα τεχνικά δωμάτια ή βοηθητικούς χώρους (για παράδειγμα γκαράζ, υπόγεια
κ.λπ.) για την προστασία των άλλων δωματίων από θόρυβο και να τα διατηρείτε προστατευμένα από κακές καιρικές 
συνθήκες, υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες. Μακριά από πηγές θερμότητας, όπως σόμπες ή καλοριφέρ. ( Βαθμός IP 20).
Στο στάδιο του σχεδιασμού, προτείνουμε τον προσδιορισμό της καλύτερης θέσης για την κεντρική μονάδα σε σχέση με το 
σύστημα, αφήνοντας έναν λογικό χώρο για εγκατάσταση, χρήση, συντήρηση, κατάλληλη ανταλλαγή αέρα γύρω από τη 
μονάδα και παθητικές ακουστικές απαιτήσεις του κτιρίου. Εάν το σύστημα είναι εγκατεστημένο σε ένα κτίριο με πολλά 
επίπεδα, προτείνουμε να τοποθετήσετε τη μονάδα αναρρόφησης  στο πιο χαμηλό επίπεδο. Σε περίπτωση εκτεθειμένων
σωλήνων, για να αποφευχθεί η καθίζηση σκόνης στους τοίχους κοντά στους σωλήνες που προκαλούνται από στατικά 
φορτία, συνιστούμε το δίκτυο σωλήνων να κατασκευαστεί από  μεταλλικούς σωλήνες, κατάλληλα γειωμένους.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
Ο διαχωριστής δεν απαιτεί ειδική στερέωση. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ελέγξετε ότι η περιοχή εγκατάστασης έχει τις
ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις, προκειμένου να τοποθετηθεί σωστά και με ασφάλεια.
- απόλυτα επίπεδη, οριζόντια και συμπαγή επιφάνεια, χωρίς ρωγμές.
- επιφάνεια χωρίς κραδασμούς. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να μην υπάρχουν αποσυνδέσεις που θα μπορούσαν να 
κάνουν την κεντρική μονάδα ασταθή.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Micro 1 line: ηλεκτρική σύνδεση λήψεων 

Micro 2 line: σύνδεση κινητήρων  ( δες
              εγχειρίδιο  “Βιομηχανικές μονάδες”).

Υποδοχή RJ45 για
Διεπαφή με Ethernet
σύνδεση (προαιρετικό)

Τάση τροφοδοσίας AC 230 V

Σύνδεση για σύστημα αυτοκαθαρισμού 
 φίλτρου

Σειραική θύρα για σύνδεση με μονάδες
αναρρόφησης

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η προγραμματισμένη συνήθης συντήρηση κεντρικών μονάδων αναρρόφησης  πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις 
οδηγίες του τεχνικού εγχειριδίου
Συγκεκριμένα, αυτοί οι κύκλοι συντήρησης ρουτίνας αφορούν τον καθαρισμό του φίλτρου, την εκκένωση του κάδου 
απορριμμάτων, τον έλεγχο ότι ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί σωστά, πιθανός έλεγχος απόρριψης αέρα και απόφραξης.
Όλες οι έκτακτες εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο ή / και εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, τεχνικές πληροφορίες και βοήθεια, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας sistemair..gr

 .

αναρρόφησης  12 V
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Τα μοντέλα «Matic» είναι εξοπλισμένα
με ρυθμιστή στροφών για τη συνεχή 
ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης

MOTORS
ΜΕ

INVERTER
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Οι νέοι βιομηχανικοί κινητήρες της σειράς ‘’Matic ‘’ παρέχουν 

εξαιρετική ισχύ ακόμα και σε ακραίες συνθήκες, χάρη στον 

ηλεκτρονικό ρυθμιστή στροφών  ( inverter ) που διαθέτουν.

Οι νέοι κινητήρες παρέχουν υψηλή απόδοση και ασφάλεια 

Μοντέλο Κωδικός Αριθμός χρηστών
Ø 32 mm

Industrial Motor Matic 2,2 kW 3503.2M 1

Industrial Motor Matic 4 kW 3513.4M 2

Industrial Motor Matic 5,5 kW 3503.6M 3

Industrial Motor Matic 7,5 kW 3503.7M 4

Industrial Motor Matic 11 kW 3503.11M 6

Επιλογή μοντέλου Industrial Motor Matic

Πιστοποιητικό  CE

Βαθμός προστασίας IP

Βαθμός μόνωσης 1

 Αριθμός ταυτόχρονων χρηστών

Επιπλέον χαρακτηριστικά
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ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Προσοχή : εάν το δίκτυο εξαερισμού ξεπερνάει τα 5 μέτρα, θα πρέπει να εγκατασταθεί δίκτυο σωλήνων
με μεγαλύτερη διάμετρο για βέλτιστη απόδοση της αποβολής του αέρα   

Σωλήνας εξαερισμού

Σωλήνας σύνδεσης με 
διαχωριστή σκόνης

Σιγαστήρας  
(παρέχεται χωριστά )

Οι βιομηχανικές μονάδες Matic έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς 
και τις ευρωπαϊκές οδηγίες,  λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη λειτουργικότητα, ισχύς και χωρητικότητα συστήματος.
 Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να απαριθμηθούν ως εξής:

• Μεταλλικό κυλινδρικό πλαίσιο βαμμένο με εποξειδική σκόνη
• Επαγγελματικός κινητήρας με σήμανση CE, βαθμός προστασίας IP 55, κλάση F IEC 2, με ενσωματωμένους σιγαστήρες
• Συναρμολόγηση πλευρικού καναλιού αντλίας κινητήρα με θήκη ελαφρού κράματος, υψηλής απόδοσης και χωρίς 
  συντήρηση
• Θερμικό προστατευτικό PTO
• Επίπεδο θορύβου κινητήρα dB (A): από 60 έως 80, σύμφωνα με τα μοντέλα και τις επιδόσεις
• Ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας με σύστημα αυτόματου αερισμού και ασφάλειας για την προστασία της μονάδας. 
  Σε μη φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας, ο μετατροπέας απενεργοποιεί αυτόματα τη μονάδα αναρρόφησης
• Τάση τροφοδοσία 400 V
• Διακόπτης προστασία κυκλώματος στον πίνακα ελέγχου.
• Δυνατότητα σύνδεσης με πολλούς κινητήρες συνδεδεμένους μεταξύ τους
• Σύνδεση RS 485 μεταξύ διαχωριστή σκόνης και μονάδας αναρρόφησης
• Αυτόματη διαχείριση προτεραιότητας λειτουργίας σε περίπτωση πολλαπλών μονάδων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περσίδα εξαερισμού

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
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  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ   Industrial Motor Matic

OUT  ( εξαερισμός)
IN  (εισαγωγή απο διαχωριστή σκόνης)

(με ενσωματωμένο σιγαστήρα)

Σύνδεση αναρρόφησης
(με ενσωματωμένο σιγαστήρα)

Ηλεκτρικός κινητήρας

Περίβλημα προστασίας

Αντλία αναρρόφησης

Διακόπτης προστασίας

Ρυθμιστής στροφών ( inverter )

Βάση 

Ηλεκτρικές συνδέσεις / RS 458
(για τα μοντέλα MATIC )

1

2

3

4

5

6

8

9

7

Σύνδεση εξαερισμού

(για τα μοντέλα MATIC )
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  MATIC (με ρυθμιστή στροφών )

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

  

Βαθμός προστασίας IP
  

Βαθμός ηλεκτρικής απομόνωσης
  CLASSE I

  Σειρά βιομηχανικών μονάδων Matic
Συσκευή σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα :

DIRETTIVE CEE PERTINENTI:

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ:

: 2010
: 2006 + A2 : 2009
: 2008

 
ROHS 2002/95

Συμμόρφωση με τις οδηγίες 

Σημείωση: η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται με αυστηρή 
συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμοί.

IP 20

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σειρά Βιομηχανικών μονάδων Matic

Modello
Articolo

Ind. Motor 
Matic 2,2 kW

Ind. Motor 
Matic 4 kW

Ind. Motor 
Matic 5,5 kW

Ind. Motor 
Matic 7,5 kW

Ind. Motor 
Matic 11 kW

3503.2M 3513.4M 3503.6M 3503.7M 3503.11M

Ρυθμιστής στροφών ( inverter )                                        ΝΑΙ               ΝΑΙ                ΝΑΙ               ΝΑΙ                ΝΑΙ

Βαθμός προστασίας IP 20 20 20 20 20

Τροφοδοσία      fasi / V ac 3/400 3/400 3/400 3/400 3/400

06/0506/0506/0506/0506/05zH Συχνότητα

Ισχύς κινητήρα      kW 2,2 4 5,5 7,5 11

7,127,511,111,86,4A  Ένταση ρεύματος

Τάση τροφοδοσίας λήψεων                    V dc 12 12 12 12 12

Μέγιστη  αναρρόφηση m3/h 366 570 740 914 1300

0515210219886 Βάρος  Kg

595595595595045mm  

218218218218066mm  

567067067567505mm  

5,7915,6020220225,702mm   

002281551551521mm  

0010312615,261211mm   

Διάσταση G (εισαγωγή / εξαγωγή )         mm 60 80 80 101 101

517017017517554mm  

0505050505mm  

08 ÷ 06)A(Bd a eroirefni àtisoromuR

 Σημείωση : Ονομαστικές τιμές θορύβου. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον και τον τρόπο
                        που είναι εγκατεστημένη η μονάδα

Οι βιομηχανικές μονάδες αναρρόφησης SISTEMAIR μπορούν να ικανοποιήσουν πολλές απαιτήσεις αναρρόφησης σε διαφορετικά 
πεδία εφαρμογής. Η αρθρωτότητα του συστήματος επιτρέπει τη σύνδεση πολλών κινητήρων προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή 
ισορροπία  μεταξύ απόδοσης  και κατανάλωσης. Η βιομηχανική μονάδα πρέπει να συνδυάζεται με τον ειδικό διαχωριστή σκόνης.  
Η σύνθεση της εγκατάστασης είναι πλήρως προσαρμόσιμη.
Η επιλογή των κινητήρων πρέπει να γίνει με προσοχή στις ακόλουθες παραμέτρους:
- Αριθμός ταυτόχρονων χρηστών
- Διάσταση της περιοχής προς καθαρισμό / ανάπτυξη δικτύου σωληνώσεων
- Ειδικές απαιτήσεις αναρρόφησης (συγκεκριμένα υλικά, δομικοί και / ή περιορισμοί λειτουργίας, κ.λπ.), προκειμένου να παρέχεται 
μέγιστη ανθεκτικότητα και απόδοση στο πέρασμα του χρόνου.
Το τμήμα μελετών μας μπορεί να προτείνει την καλύτερη λύση για το έργο σας .

A

B

F

D
D

E
M

L C

G

Εξαερισμός                                                                                   ΝΑΙ                 ΝΑΙ                ΝΑΙ                ΝΑΙ                ΝΑΙ

Διάσταση Α

Διάσταση  Β

 Διάσταση C

Διάσταση D

Διάσταση E

Διάσταση F

Διάσταση L

Διάσταση M

Europe
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η προγραμματισμένη συνήθης συντήρηση κεντρικών μονάδων αναρρόφησης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες
του τεχνικού  εγχειριδίου .
Ο έλεγχος ότι ο ηλεκτρικός κινητήρας λειτουργεί σωστά , και στο σύνολό του το σύστημα  πρέπει να πραγματοποιούνται 
από κατάλληλο ή / και εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, τεχνικές πληροφορίες και βοήθεια, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στο sistemair.gr

Οι βιομηχανικοί κινητήρες είναι εξοπλισμένοι με σύνδεση εκκένωσης αέρα, προκειμένου να απομακρύνουν τα σωματίδια
σκόνης που δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα φίλτρα. Μπορούν να τοποθετηθούν σε ηχομονωμένα τεχνικά δωμάτια ή 
βοηθητικούς χώρους (για παράδειγμα γκαράζ, υπόγεια κ.λπ.) για την προστασία των άλλων δωματίων από το θόρυβο και
να τα προστατεύετε από άσχημες καιρικές συνθήκες, υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες. 
Μακριά από πηγές θερμότητας, όπως σόμπες ή καλοριφέρ. (Σημ .: βαθμός προστασίας IP 20).
Στο στάδιο του σχεδιασμού, συνιστούμε τον προσδιορισμό της καλύτερης θέσης για την κεντρική μονάδα σε σχέση με το
σύστημα, αφήνοντας ένα λογικό χώρο για εγκατάσταση, χρήση, συντήρηση, κατάλληλη κυκλοφορία αέρα γύρω από τη 
μονάδα και παθητικές ακουστικές απαιτήσεις του κτιρίου.
Εάν το σύστημα είναι εγκατεστημένο σε ένα κτίριο με πολλά επίπεδα, προτείνουμε να τοποθετήσετε τη μονάδα αναρρόφησης
στο πιο χαμηλό επίπεδο .
Σε περίπτωση εκτεθειμένων σωλήνων, για να αποφύγετε την εναπόθεση σκόνης στους τοίχους κοντά στους σωλήνες που 
προκαλούνται από στατικά φορτία, συνιστούμε την τοποθέτηση μεταλλικού δικτύου σωληνώσεων , κατάλληλα γειωμένο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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       ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Τurbix Big/Big XL
3

4

5

1

2 6

7

Εξαγωγή αέρα

Εισαγωγή άερα

Κυκλωνικός 
κώνος

Αποσπώμενος 
κάδος 

Βάση

Λαβή 
ανοίγματος 
κάδου

Χερούλι 
κάδου 

Οι διαχωριστές TURBIX BIG διαθέτουν κάδο μεγάλης χωρητικότητας 

ig
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Turbix

Μοντέλο

Κωδικός

Big
Turbix

Big XL
Turbix

3400.12 3400.13

Σύνδεση  IN/OUT                                 Ø mm 80 100

Χωρητικότητα κάδου                                     l 70 106

0735gk 

Διάσαστη        A mm 590 700

Διάσαστη        B  mm 1217 1415

Διάσαστη        C mm 1395 1600

Διάσαστη        D  mm 176 200

Διάσαστη        E mm 293 360

Διάσαστη        F  mm 570 700

Διάσαστη        G  Ø mm 80 100

Διάσαστη        H Ø mm 80 100

Διάσαστη        I mm 552 680

F

G

H
I

A

D
E

B

C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι  διαχωριστικές σκόνης Turbix Big έχουν σχεδιαστεί και παράγονται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και 
τις ευρωπαϊκές οδηγίες, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη λειτουργικότητα, ισχύς και χωρητικότητα.

Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να απαριθμηθούν ως εξής:
• Μεταλλικό κυλινδρικό πλαίσιο βαμμένο με εποξειδική σκόνη
• Μεταλλικό δοχείο σκόνης βαμμένο με εποξειδική σκόνη (μοντέλο Turbix Big / Xl χωρητικότητας 70/106 λίτρα)
• Πιθανή σύνδεση από δεξιά ή αριστερά
• Αντικραδασμικοί σύνδεσμοι για σύνδεση στο παρεχόμενο δίκτυο σωλήνων

TURBIX

Βάρος
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Οι κυκλωνικοί διαχωριστές Turbix BIG συνδέονται στο τέλος της γραμμής που προέρχεται από τις λήψεις αναρρόφησης πριν από τη 
μονάδα αναρρόφησης (ή τον κεντρικό  διαχωριστή ). Η σύνδεση μπορεί να γίνει στο τέλος μιας ομάδας λήψεων , προκειμένου να 
γίνει  κυκλωνικός διαχωρισμός μόνο για μια συγκεκριμένη ομάδα λήψεων, ή μπορεί να πραγματοποιηθεί λίγο πριν από τηω κεντρική
μονάδα  (ή τον κύριο διαχωριστή σκόνης), για τη συλλογή όλης της αναρρόφησης .

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ

ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΕΥΚΟΛΟ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΚΑΔΟΥ

Ο κυκλωνικός διαχωριστής Turbix Big δεν απαιτεί ειδική στερέωση.  Ωστόσο, είναι σημαντικό να ελέγξετε ότι η περιοχή εγκατάστασης
έχει τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις, προκειμένου να τοποθετηθεί σωστά και με ασφάλεια.
- απόλυτα επίπεδη, οριζόντια και συμπαγή επιφάνεια, χωρίς ρωγμές.
- επιφάνεια χωρίς κραδασμούς. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να μην υπάρχουν αποσυνδέσεις που θα μπορούσαν να κάνουν την 
κεντρική μονάδα ασταθή.

Όλοι οι διαχωριστές Turbix μπορούν να συνδεθούν
δίκτυο σωλήνων  από τα δεξιά ή από τα αριστερά.
Η μετατροπή  είναι εύκολη και γρήγορη.

.

Ο κυκλωνικός διαχωριστής Turbix Big διαθέτει δοχείο 
σκόνης με εύκολο σύστημα ανοίγματος.

Χάρη στις ρ’οδες του, το δοχείο σκόνης μπορεί να
μετακινηθεί εύκολα

Λαβή απελευτθέρωσης
κάδου

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

Κάδος απορριμάτων 

Ρόδες

1

2

3
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ

Οι διαχωριστές Turbix παρέχονται με αντικραδασμικούς συνδέσμους για τη σύνδεση  του δικτύου σωληνώσεων. 
Ο διαχωριστής πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο σωλήνων πριν από τη μονάδα αναρρόφησης , έτσι ώστε ναμπορεί
να αναχαιτίσει τη σκόνη που φτάνει από τις λήψεις αναρρόφησης , πριν φτάσει στη κεντρική μονάδα αναρρόφησης .

Οι κυκλωνικοί διαχωριστές TURBIX 
λύνουν πολλά προβλήματα που 
σχετίζονται με το φράξιμο του φίλτρου
Από αναρρόφηση σκόνης σε ένα 
εργοστάσιο, σε αυτό του σπιτιού.

TURBIX
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Ο κυκλωνικός διαχωρισμός καθιστά δυνατή τη δραστική
μείωση συντήρησης του φίλτρου, αυξάνοντας  έτσι την 
αυτονομία της αναρρόφησης σε συνδιασμό με τη βελτίωση
της αποτελεσματικότητας ολόκληρου του συστήματος 
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CE 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι διαχωριστές σκόνης BASIC LINE έχουν σχεδιαστεί ως βασική συσκευή φιλτραρίσματος, 
χωρίς ηλεκτρονικό έλεγχο κινητήρων ή της αναρρόφησης του συστήματος.
Είναι ένα προϊόν για ειδικές εφαρμογές με μονάδα αναρρόφησης με ξεχωριστή ρύθμιση
ισχύς όπου το κύριο φιλτράρισμα ανατίθεται σε άλλο διαχωριστή (π.χ. ένας κυκλωνικός 
διαχωριστής της σειράς TURBIX).

Σημείωση: Οι διαχωριστές BASIC LIVE δεν είναι εξοπλισμένοι με σύστημα αυτοκαθαρισμού 
Autocleaner.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ
Η σύνδεση με το δίκτυο σωλήνων που φτάνει από τις λήψεις
αναρρόφησης μπορεί να βρίσκεται τόσο στη δεξιά όσο και 
στην αριστερή πλευρά, ενώ ο σωλήνας εξαγωγής αέραμπορεί 
να κατευθύνεται τόσο προς τα δεξιά όσο και προς τα αριστερά.

Σύνδεση σωλήνα από 
δίκτυο σωλήνω λήψεων

Σύνδεση σωλήνα προς
μονάδα αναρρόφησης

Ροή αέρα 
κινητήρα

ΜΟΝΤΕΛΟ            ΚΩΔΙΚΟΣ  Προτεινόμενος
αριθμός χρηστών 

με σπιράλ  Ø 32mm

Χωρητικότητα 
κάδου  lit

Επιφάνεια 
φίλτρου

(cm2 )

έως  350 επίτοιχος
Basic 3400.40 2 1 40 19600

έως  700 Basic Small 3400.20 4 3 62 24000

έως  
1200 Basic Big 3400.21 8 4 106 43400

Αρθρωτό σύστημα χωρίς όρια

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ
Ο διαχωριστής μπορεί να κρεμαστεί σε ένα βραχίονα
στήριξης που περιλαμβάνεται στο ίδιο το διαχωριστή.
Πρέπει να στερεωθεί σταθερά και μόνιμα στον τοίχο 
χρησιμοποιώντας κατάλληλα βύσματα, λαμβάνοντας
υπόψη ότι το συνολικό βάρος που θα στηριχθεί μπορεί 
να είναι πολύ μεγαλύτερο από το βάρος του ίδιου του
διαχωριστή

Προτεινόμενος
αριθμός χρηστών 

με σπιράλ  Ø 40mm
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TMHMATA επίτοιχου διαχωριστή BASIC

Εξαγωγή 
( σύνδεση με 
μονάδα )

Σακούλα 
απορριμάτων

Βάση 
σακούλας

1

2

3

4

6

7

5

Εισαγωγή 
(σύνδεση με δίκτυο 
σωληνώσεων) 

Χερούλια κάδου

Κάδος απορριμάτων

Φίλτρο

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ BASIC
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                                          Επίτοιχος διαχωριστής Basic 

Μοντέλο

Κωδικός

Επίτοιχος
διαχωριστής 

Basic

3400.40

Επιφάνεια φίλτρου                          cm 2 19600

Χωρητικότητα κάδου                        l                 40

Είσοδος αέρα                                 mm               60

Έξοδος αέρα                                  mm               60

81gk

Οι διαχωριστές σκόνης για βιομηχανική χρήση είναι κατάλληλοι για αναρίθμητες λύσεις χρήσης, χάρη στην 
ευελιξία και την ικανότητά τους να ταιριάζουν με τα άλλα στοιχεία ενός βιομηχανικού κεντρικού συστήματος
αναρρόφησης
Η επιλογή πρέπει να γίνει ανάλογα με τη συνολική ροή αέρα των κινητήρων με τους οποίους συνδέονται και 
τον αριθμό των χρηστών.
Καθώς οι διαχωριστές σκόνης αποτελούν συστατικό στοιχείο του συστήματος, σας συνιστούμε να κάνετε μια 
επιλογή μετά από προσεκτικές καθολικές αξιολογήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά 
του συστήματος, αλλά και τα άλλα εξαρτήματα που απαιτούνται για να αποκτήσετε ένα πλήρες σύστημα 
αναρρόφησης.

Οι διαχωριστικά σκόνης Basic Line σχεδιάζονται και παράγονται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς
και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τους λειτουργικότητα, ισχύς και χωρητικότητα.
Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να απαριθμηθούν ως εξής :

• Πιθανή σύνδεση σωληνώσεων από τη δεξιά ή από την αριστερή πλευρά, ανεξάρτητα η μία από την άλλη, για
  τη σύνδεση με το δίκτυο λήψεων και τις μονάδες αναρρόφησης
• Μηχανική βαλβίδα διακοπής που διαχειρίζεται τη ροή αναρρόφησης
• Μεταλλικό κυλινδρικό πλαίσιο βαμμένο με εποξειδική σκόνη
• Βάση επικαλυμμένη με αντικραδασμικό υλικό για την προστασία της μονάδας αναρρόφησης
• Μεταλλικό δοχείο σκόνης με ρόδες (χωρητικότητα 62/106 λίτρα)
• Σακούλα με βάση μέσα στον κάδο για να απορρίπτετε τη σκόνη γρήγορα και υγιεινά
• Φίλτρο πολυεστέρα κατηγορίας M, πλένεται στο νερό
• Πλέγμα προστασίας φίλτρων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

A

B

F
E

D
C

Προστατευτικό φίλτρου                                             ΝΑΙ

Βάση σακούλας                                                             ΝΑΙ

Βάρος

Διάσταση  A                                          mm                   75

Διάσταση  B                                          mm                  390

Διάσταση  C                                          mm                  870

Διάσταση  D                                          mm                  135

Διάσταση  E                                           mm                   50

Διάσταση  F                                           mm                 1055
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Έξοδος
αέρα

Είσοδος
αέρα

Κώνος

Βάση

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ Basic 

Βαλβίδα 
εκτόνωσης

Προστατευτικό 
φίλτρου

Φίλτρο

Λαβή 
απελευθέρωσης 
κάδου

Χερούλι

Κάδος
αορριμάτων

Τροχοί

1

2

3

4

5

6

7

Κάλυμμα8

9

10

12

11

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ BASIC
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Διαχωριστές Basic 

Μοντέλο

Κωδικός

Basic Small Basic Big

3400.20 3400.21

Βαλβίδα εκτόνωσης                  Ø mm              ΝΑΙ                ΝΑΙ

Επιφάμεια φίλτρου                      cm 2 24000           43400

Χωρητικότητα κάδου                        l                 62                 106

7635gk

F

B

C

D
E

G (συνιστάται)

A

Οι διαχωριστές σκόνης για βιομηχανική χρήση Basic Small και Big είναι κατάλληλοι για αναρίθμητες χρήσεις, 
χάρη στην ευελιξία και την ικανότητά τους να ταιριάζουν με τα άλλα στοιχεία ενός βιομηχανικού κεντρικού 
συστήματος αναρρόφησης. Τα δοχεία σκόνης διατίθενται σε δύο μεγέθη υψηλής χωρητικότητας και μπορούν
να χρησιμοποιηθούν σε μικρές ή μεγάλες βιομηχανικές εφαρμογές.
Η επιλογή πρέπει να γίνει σύμφωνα με τη συνολική ροή αέρα των κινητήρων στους οποίους συνδέονται και τον
αριθμό των ταυτόχρονων χρηστών. Καθώς οι διαχωριστές σκόνης αποτελούν συστατικό στοιχείο του συστήματος,
συνιστούμε να κάνετε μια επιλογή μετά από προσεκτικές καθολικές αξιολογήσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη
Λάβετε υπόψη τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του συστήματος, αλλά και τα άλλα στοιχεία που απαιτούνται
για να αποκτήσετε ένα πλήρες σύστημα αναρρόφησης.

Οι διαχωριστές σκόνης Basic Line σχεδιάζονται και παράγονται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και
τις ευρωπαϊκές οδηγίες, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη λειτουργικότητα, ισχύς και χωρητικότητα συστήματος.
Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αναφερθούν ως εξής :

• Μηχανική βαλβίδα εκτόνωσης που διαχειρίζεται την αναρρόφηση
• Πιθανή σύνδεση με τις σωληνώσεις από τη δεξιά ή από την αριστερή πλευρά, ανεξάρτητα η μία από την άλλη, για
  τη σύνδεση με τις κεντρικέ μονάδες και το δίκτυο λήψεων αναρρόφησης.
• Μεταλλικό κυλινδρικό πλαίσιο βαμμένο με εποξειδική σκόνη
• Βάση επικαλυμμένη με αντικραδασμικό υλικό για την προστασία της μονάδας αναρρόφησης
• Μεταλλικό κάδο απορριμμάτων με τροχούς (χωρητικότητα 62/106 λίτρα)
• Σακούλα με βάση  μέσα στο κάδο απορριμμάτων, για να απορρίπτετε τη σκόνη γρήγορα και υγιεινά
• Φίλτρο πολυεστέρα κατηγορίας M, πλένεται στο νερό (επιφάνεια φιλτραρίσματος 24000/43400 cm2)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υπολογιστής ελέγχου                                         ΟΧΙ                ΟΧΙ 

Βάρος

Διάσταση  A                                   mm                615                750

Διάσταση  B                                   mm                633                633

Διάσταση  C                                   mm              1515              1616

Διάσταση  D                                   mm              1135              1148

Διάσταση  E                                   mm                281                281

Διάσταση  F                                   mm                745                745

Διάσταση  G                                   mm                600                600

Διάσταση  M ( είσοδος αέρα )    mm                 80                 100

Διάσταση  N ( έξοδος αέρα )       mm                80                 100
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ

1

2

3

Λαβή απελευθέρωσης
κάδου απορριμάτων

ΕΥΚΟΛΟ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΚΑΔΟΥ
Οι διαχωριστές σκόνης Basic έχουν ένα δοχείο σκόνης με ένα
εύκολο σύστημα ανοίγματος και μια απαλή λαβή επικαλυμμένη
με αδιάβροχο υλικό, εύκολο στο άνοιγμα.
Χάρη στους τροχούς του, το δοχείο σκόνης μπορεί να 
μετακινηθεί εύκολα

Σακούλα απορριμάτων

Ρόδες

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Διαχωριστής BASIC  συνδυασμένος με βιομηχανική μονάδα 
αναρρόφησης και κυκλωνικό προ-διαχωριστή TURBIX Big.

Σύνδεση με δίκτυο σωληνώσεων

Σύνδεση με μονάδα
αναρρόφησης

Μοντέλα SMALL / BIG - Οι συνδέσεις με το δίκτυο αγωγών 
και την εξαγωγή αέρα μπορούν να γίνουν στην αριστερή 
ή τη δεξιά πλευρά.

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ BASIC
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Οι διαχωριστές Basic είναι η ιδανική λύση για τη δημιουργία απαραίτητων
 και εξαιρετικά αξιόπιστων συστημάτων καθαρισμού
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CE 

IP βαθμός προστασίας

Κατηγορία μόνωσης Class 1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο ειδικός διαχωριστής Auto Jet Turbix είναι ένα μοναδικό προϊόν. Η παρουσία του 
κυκλικού κώνου του παρέχει εξαιρετική ικανότητα διαχωρισμού σκόνης, 
αποτρέποντας την απόφραξη των φίλτρων στη μονάδα αναρρόφησης, ενώ η 
αυτόματη συσκευή εκκένωσης το καθιστά κατάλληλο για αναρρόφηση υίκών 
μεγάλου όγκου υλικών χωρίς τη συνεχής εκκένωση του κάδου απορριμάτων. Η 
παρουσία ακροφυσίων που εκλύουν πεπιεσμένο αέρα μέσα στον κύλινδρο 
συλλογής αντιπροσωπεύει ένα επιπλέον πλεονέκτημα στην αυτοματοποίηση της
εκκένωσης, κάνοντας τον διαχωριστή κατάλληλο για χρήση ακόμη και στην 
περίπτωση αναρρόφησης πολύ ελαφρών και ογκωδών υλικών.

ΜΟΝΤΕΛΟ                   ΚΩΔΙΚΟΣ Σύνδεση  
ΙΝ / OUT Ø mm

Εκκένωση
 Ø mm

Χωρητικότητα
          (l)

Διαχωριστής αυτόματης εκκένωσης 7010.3 80 153 76

Ο αυτόματος διαχωριστής εκκένωσης έχει σχεδιαστεί και παράγεται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και τις
ευρωπαϊκές οδηγίες, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη λειτουργικότητα, ισχύ και ευκολία χρήσης. 
Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να απαριθμηθούν ως εξής:

• Μεταλλικό σκελετό βαμμένο με εποξειδική σκόνη
• κυλινδρικό σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
• πνευματικός γραμμικός ενεργοποιητής ρυθμιζόμενος από τον πίνακα ελέγχου
• δυνατότητα σύνδεσης 8 ακροφυσίων που μπορούν να τροφοδοτηθούν με πεπιεσμένο αέρα
• ρυθμιζόμενη λειτουργία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Για να διευκολυνθεί η εκκένωση οποιουδήποτε τύπου αναρροφούμενου υλικού, ακόμη και του πιο ελαφρού και 
ογκώδους, ο διαχωριστής είναι εξοπλισμένος με 8 ακροφύσια που επιτρέπουν την εκτόξευση πεπιεσμένου αέρα
όταν ανοίγει η κάτω πόρτα.

 

Η ροή πεπιεσμένου αέρα διασφαλίζεται 
από τη σύνδεση 3/4 ", όπου θα συνδεθεί 
μια εξωτερική παροχή έρα.

Το πνευματικό έμβολο επιτρέπει το άνοιγμα της πόρτας εκκένωσης ακόμη και με παρουσία ισχυρών πιέσεων
μέσα στο διαχωριστική,  προκειμένου να επιτρέπεται η απόρριψη του υλικού σε οποιαδήποτε κατάσταση.

2 - Εύκολη εκκένωση με 8 ακροφύσια πεπιεσμένου αέρα

Μεγάλη ροή αέρα

1 - Εγγυημλενο άνοιγμα

Κύρια χαρακτηριστικά προϊόντος

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ



rif. 01-2019 ENG
91

sistemair.gr

Central Vacuum Systems

Ο διαχωριστής με αυτόματη εκκένωση είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι. Αυτό το υλικό τον καθιστά
κατάλληλο για την αναρρόφηση υγρών, αλλά και θερμών σωματιδίων. Με την κατάλληλη ρύθμιση του χρονισμού
της εκκένωσης, σε περίπτωση αναρρόφησης υγρών και στερεών υλικών κατά τον ίδιο κύκλο αναρρόφησης, είναι 
δυνατόν να αποφευχθεί ο σχηματισμός υγρών ιζημάτων που μπορούν να στερεοποιηθούν, καθιστώντας δύσκολη
την εκκένωση

Το σχήμα του κώνου επιτρέπει τον κυκλωνικό διαχωρισμό του απορροφούμενου υλικού, εξασφαλίζοντας μεγάλη
μείωση της σκόνης, ακόμη και των λεπτών, χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε φίλτρου. Η συντήρηση του φίλτρου 
μέσα στη μονάδα αναρρόφησης θα μειωθεί επίσης σημαντικά.

Μόλις ξεβιδώσετε τις βίδες στερέωσης του κώνου, η είσοδος της αναρρόφησης μπορεί να περιστραφεί 360 °, 
με προκαθορισμένες προοδευτικές γωνίες 45 ° η καθεμία. Η έξοδος αέρα μπορεί επίσης να προσανατολιστεί στο 360 ° 

5 - Πλήρως κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι

4 - Εύκολος στη σύνδεση

3 - ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ χωρίς φίλτρο 
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Χάρη στα τρία ποτενσιόμετρα στον πίνακα ελέγχου είναι δυνατή η προσαρμογή των ακόλουθων παραμέτρων λειτουργίας:
- χρόνος αναρρόφησης (για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του δοχείου)
- Χρόνος ανοίγματος πόρτας (να ρυθμιστεί σύμφωνα με το ειδικό βάρος και τη συνοχή του υλικού που αναρροφάται ) ·
- επανάληψη των ριπών πεπιεσμένου αέρα που δρουν στη φάση εκκένωσης.
Χρησιμοποιώντας το κουμπί TEST μπορείτε να δοκιμάσετε αμέσως κάθε μία από αυτές τις τρεις ρυθμίσεις, προκειμένου 
να βρείτε τη βέλτιστη ρύθμιση, ανάλογα με την ποσότητα και το είδος του υλικού που αναρροφάται

Προσοχή 
Σε περιπτώσεις όπου η εκκένωση του υλικού πρέπει να συμβεί ταυτόχρονα με την αναρρόφηση (επειδή υπάρχουν και
άλλα τμήματα του συστήματος που πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά την εκφόρτιση του διαχωριστή) ή για να αποφευχθεί
η διακοπή του κινητήρα κατά την εκφόρτιση, ο διαχωριστής Turbix Autojet πρέπει να είναι συνδεδεμένος με μια βαλβίδα
αέρα, η οποία πρέπει να τοποθετηθεί στην εξαγωγή αέρα. Έτσι ο χρήστης ή ο ίδιος ο διαχωριστής δίνει εντολή να κλείσει
η γραμμή αναρρόφησης, εμποδίζοντας το υλικό που βγαίνει από την κάτω πόρτα να γυρίσει πίσω στο διαχωριστική.

6 - Εύκολος προγραμματισμός

-          + -          + -          +

 sistemair.it

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ
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ΤΜΗΜΑΤΑ Auto Jet Turbix 

1

2

3

4

5

5

6

7

7

8

9

10

11

Ø 80 έξοδος

Ανοξείδωτος κώνος

Ανοξείδωτος κύλινδρος

Ηλεκτρομαγνητική 
βαλβίδα ακροφυσίων

Συλλέκτης 
ακροφυσίων

Ø 80 είσοδος

Πίνακας 
ελέγχου

Ρυθμιστής 
πίεσης

Αυτο-υποστηριζόμενο
 πλαίσιο

Ø 153 εκκένωση

Πνευματική 
βαλβίδα

Ακροφύσια αέρα

Πόρτα με φλάντζα

Ο διαχωριστής Auto 
Jet  Turbix μπορεί  να 
εγκατασταθεί  γ ια  να 
επιτρέψει την απομάκρυνση
των αναρροφούμενων
υγρών σε :
- φρεάτια αποστράγγισης
- ειδικές δεξαμενές
- δεξαμενές

Το αυτο-υποστηριζόμενο
πλαίσιο μπορεί να ανυψωθεί
ή να στερεωθεί σε άλλες 
κατασκευές για να επιτρέψει
τη θέση του διαχωριστή 
πάνω από τα καροτσάκια, 
τους μεγάλους σάκους ή 
άλλα συστήματα συλλογής.
Μ ε  α υ τ ό ν  τ ο ν  τ ρ ό π ο ,  
διευκολύνεται ο χειρισμός
και η ενδεχόμενη ανάκτηση
των αναρροφούμενων
 υλικών

Υγρά
Στερεά υπολείμματα /
σκόνες

ADAPTABLE TO ALL SITUATIONS OF USE
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
  CE marking
  
  
  
  IP protection degree

                   Electrical insulation
  CLASS I
Διαχωριστής με αυτόματη εκκένωση - συσκευές που 
συμμορφώνονται με τα ακόλουθα πρότυπα::

EC DIRECTIVES:

 
ROHS DIRECTIVE 2002/95 

Compliance to REACH Directives.

Σημείωση : η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

IP 44

Η επιλογή του μοντέλου πρέπει να γίνει ανάλογα με τον αριθμό των ταυτόχρονων χρηστών που θα χρησιμοποιήσουν 
τη γραμμή που είναι συνδεδεμένη στο διαχωριστή, τη διάμετρο του σωλήνα σύνδεσης και ο αριθμός των ταυτόχρονων 
χρηστών που υποστηρίζονται από τη μονάδα αναρρόφησης.

B
C

D

E
F

G

H

A
Διαχωριστής αυτόματης εκκένωσης

Μοντέλο Auto Jet 
TURBIX

Κωδικός 7010.3

Πίνακας ελέγχου αναρρόφησης            ΝΑΙ
Βαθμός προστασίας                         IP              44

Τάση τροφοδοσίας                       V ac            230

5,1A

Χωρητικότητα κάδου                        l               76

Πίεση αέρα                                       Bar              6

Είσοδος                                                           G                 3/4

Πίεση ακροφυσίων *
501gk

Διάσταση        A mm 740

Διάσταση        B  mm 740

Διάσταση        C mm 370

Διάσταση        D  mm 253

Διάσταση        E mm 182

Διάσταση       F  mm 165

Διάσταση       G  mm 153

Διάσταση       H mm 1760

* Ίδια με τη μέγιστη πίεση λειτουργίας του 
   συστήματος

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

Ένταση ρεύματος

Βάρος
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Ο διαχωριστής με αυτόματη εκφόρτιση πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο τέλος της γραμμής που προέρχεται 
από τις λήψεις αναρρόφησης και  πριν από τη μονάδα αναρρόφησης (ή τον κύριο διαχωριστή σκόνης). Η σύνδεση
μπορεί να γίνει είτε στο τέλος μιας ομάδας λήψεων, για την απόρριψη των απορριμάτων μόνο για συγκεκριμένη 
ομάδα λήψεων, ή λίγο πριν από τη μονάδα αναρρόφησης (ή τον κύριο διαχωριστή), για να εκφορτιστούν όλο τα
αναρροφούμενα υλικά.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Ο διαχωριστής δεν απαιτεί ειδική στερέωση. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ελέγξετε ότι η περιοχή εγκατάστασης έχει
τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις, προκειμένου να τοποθετηθεί σωστά και με ασφάλεια :
- απόλυτα επίπεδη, οριζόντια και συμπαγή επιφάνεια, χωρίς ρωγμές.
- επιφάνεια χωρίς κραδασμούς.
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να μην υπάρχουν αποσυνδέσεις που θα μπορούσαν να κάνουν τη μονάδα ασταθής.
Οι συνδέσεις με το δίκτυο σωλήνων και την εξαγωγή αέρα μπορούν να γίνουν στη αριστερή ή στη δεξιά πλευρά 
της μονάδας αναρρόφησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο διαχωριστής πρέπει να στερεωθεί σε ύψος από το έδαφος που επιτρέπει στο υλικό να 
αποφορτιστεί στο έτοιμο δοχείο, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της ανοιχτής πόρτας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Οι διαχωριστές Autojet Turbix παρέχονται με συνδετικά αντικραδασμικά κολάρα για τη σύνδεση δικτύου σωληνώσεων.
Ο διαχωριστής πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο σωλήνων πριν από τη μονάδα αναρρόφησης, έτσι ώστε να μπορεί να 
αναχαιτίσει τη σκόνη που φτάνει από τις λήψεις αναρρόφησης,πριν φτάσει στην κεντρική μονάδα.

∆ίκτυο σωληνώσεων

Κεντρικές μονάδες

Κυκλωνικός προ-διαχωριστής
μα αυτόματη εκκένωση 
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ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ Λύση

3403.0

3500.1M  Βιομηχανική μονάδα αναρρόφησης  U1                                          1        

11001

ΙΔΑΝΙΚΗ Λύση

3403.0

3600.0U  Σύστημα αυτοκαθαρισμόυ φίλτρου                                                          1

3503.2M

11001

Οι μονάδες ανναρρόφησης Master Line Professional είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρονικά τεχνολογίας τελευταίας γενιάς που 
απλοποιούν την εγκατάσταση και τον έλεγχο του συστήματος.
Η μεγάλη λειτουργικότητα αυτών των συστημάτων επιτρέπει μια γκάμα επιλογών, με τον ίδιο αριθμό χειριστών που 
εργάζονται ταυτόχρονα, με διαφορετικά συνδυασμοί προϊόντων.
Στους παρακάτω πίνακες, θα βρείτε όλα τα είδη και τις ποσότητες που απαιτούνται για τη σωστή επιλογή της επαγγελματικής
μονάδας αναρρόφησης. Η αναγνώριση του προϊόντος μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει του αριθμού των χειριστών και 
ουσιαστικά χωρίζεται σε τρεις διαφορετικές επιλογές:

.

Αυτή η λύση είναι η βασική διαμόρφωση για την εξασφάλιση καλής απόδοσης αναρρόφησης στο σύστημα, χωρίς 
προαιρετικά εξαρτληματα. Οι συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας και διαχωριστές σκόνης δεν είναι εξοπλισμένες με το 
αυτόματο σύστημα καθαρισμού (μπορούν να εγκατασταθούν αργότερα).

Με αυτήν την επιλογή συστήματος αναρρόφησης, οι κινητήρες μπορούν
να διαφέρουν στην κατανάλωση σύμφωνα με την ισχύ αναρρόφησης  
που απαιτείται πραγματικά, επιτρέποντας μια πραγματική εξοικονόμηση
ενέργειας. Οι διαχωριστές σκόνης επιλέγονταιι προκειμένου να μειωθεί 
η συχνότητα εκκένωσης και όλο το σύστημα  είναι εξοπλισμένο με 
αυτόματο σύστημα καθαρισμού.

Σε αυτήν τη διαμόρφωση, το σύστημα αποδίδει όλες τις δυνατότητές
του: εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στην αρθρωτή κατανάλωση, η ισχύς
χωρίζεται σε πολλούς κινητήρες, ώστε να αποφευχθεί η διακοπή της  
λειτουργίας σε περίπτωση βλαβών σε έναν μόνο κινητήρα, σκόνης 
διαχωριστές μέγιστου μεγέθους, μειώνοντας τη συχνότητα  εκκένωσης
του κάδου, πάντα εξοπλισμένο με τον αυτόματο καθαρισμό του φίλτρου. 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΛΥΣΗ

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 1 - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΨΕΩΝ 40

Κωδικός Περιγραφή προϊόντος Ποσότητα

Μεταλλικός σιγαστήρας 2’’                                                                       1

Βιομηχανικός διαχωριστής σκόνης ( SMALL )                                    1

Κωδικός Περιγραφή προϊόντος Ποσότητα

Βιομηχανικός διαχωριστής σκόνης ( SMALL )                                    1

 Βιομηχανική μονάδα αναρρόφησης  U1  MATIC                           1        

Μεταλλικός σιγαστήρας 2’’                                                                       1

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΛΥΣΗ

96

rif. 01-2019 ENG



sistemair.gr

Central Vacuum Systems

ΒΙ
Ο

Μ
Η

ΧΑ
Ν

ΙΚ
Α

3403.0

3500.3M

11002

3403.0

3600.0U

3513.4M

11002

3403.1

3600.0U

3503.2M

11001

0110001 Βαλβίδα ελέγχου σύνδεσης μονάδων  Ø 2’’                                         2

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 2 - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΨΕΩΝ 60

ΒΑΣΙΚΗ Λύση Κωδικός Περιγραφή προϊόντος Ποσότητα

Βιομηχανικός διαχωριστής σκόνης ( SMALL )                                    1

 Βιομηχανική μονάδα αναρρόφησης  U2                                         1        

Μεταλλικός σιγαστήρας 3’’                                                                       1

 Σύστημα αυτοκαθαρισμού φίλτρου                                                         1

ΙΔΑΝΙΚΗ Λύση Κωδικός Περιγραφή προϊόντος Ποσότητα

Βιομηχανικός διαχωριστής σκόνης ( SMALL )                                    1

 Βιομηχανική μονάδα αναρρόφησης  U2  MATIC                          1        

Μεταλλικός σιγαστήρας 3’’                                                                       1

ΚΟΡΥΦΑΙΑ Λύση Κωδικός Περιγραφή προϊόντος Ποσότητα

Βιομηχανικός διαχωριστής σκόνης  ( BIG  )                                        1

 Σύστημα αυτοκαθαρισμού φίλτρου                                                         1

 Βιομηχανική μονάδα αναρρόφησης  U1  MATIC                           2        

Μεταλλικός σιγαστήρας 2’’                                                                       2
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3403.1

3500.5M

11002

3403.1

3600.0U

3503.6M

11002

3403.1

3600.0U

3503.2M

11001

0110001

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 3 - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΨΕΩΝ 80

ΒΑΣΙΚΗ Λύση Κωδικός Περιγραφή προϊόντος Ποσότητα

Βιομηχανικός διαχωριστής σκόνης  ( BIG  )                                        1

 Βιομηχανική μονάδα αναρρόφησης  U3                                        1        

Μεταλλικός σιγαστήρας 3’’                                                                      1

ΙΔΑΝΙΚΗ Λύση Κωδικός Περιγραφή προϊόντος Ποσότητα

Βιομηχανικός διαχωριστής σκόνης  ( BIG  )                                        1

 Σύστημα αυτοκαθαρισμού φίλτρου                                                         1

 Βιομηχανική μονάδα αναρρόφησης  U3  MATIC                          1        

Μεταλλικός σιγαστήρας 3’’                                                                      1

ΚΟΡΥΦΑΙΑ Λύση Κωδικός Περιγραφή προϊόντος Ποσότητα

Βιομηχανικός διαχωριστής σκόνης  ( BIG  )                                        1

 Σύστημα αυτοκαθαρισμού φίλτρου                                                         1

 Βιομηχανική μονάδα αναρρόφησης  U1  MATIC                           3        

Μεταλλικός σιγαστήρας 2’’                                                                       3

Βαλβίδα ελέγχου σύνδεσης μονάδων  Ø 2’’                                         3
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3403.1

3503.7M

11003

3403.1

3600.0U

3503.7M

11003

3403.1

3600.0U

3513.4M

11002

0110003

 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 4 - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΨΕΩΝ 100

ΒΑΣΙΚΗ Λύση Κωδικός Περιγραφή προϊόντος Ποσότητα

Βιομηχανικός διαχωριστής σκόνης  ( BIG  )                                        1

 Βιομηχανική μονάδα αναρρόφησης  U4  MATIC                          1        

Μεταλλικός σιγαστήρας 4’’                                                                      1

ΙΔΑΝΙΚΗ Λύση Κωδικός Περιγραφή προϊόντος Ποσότητα

Βιομηχανικός διαχωριστής σκόνης  ( BIG  )                                        1

 Σύστημα αυτοκαθαρισμού φίλτρου                                                         1

 Βιομηχανική μονάδα αναρρόφησης  U4  MATIC                          1        

Μεταλλικός σιγαστήρας 4’’                                                                      1

ΚΟΡΥΦΑΙΑ Λύση Κωδικός Περιγραφή προϊόντος Ποσότητα

Βιομηχανικός διαχωριστής σκόνης  ( BIG  )                                        1

 Σύστημα αυτοκαθαρισμού φίλτρου                                                         1

 Βιομηχανική μονάδα αναρρόφησης  U2  MATIC                          2        

Μεταλλικός σιγαστήρας 3’’                                                                      2

Βαλβίδα ελέγχου σύνδεσης μονάδων  Ø 3’’                                         2
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3403.1

3500.5M

11002

0110003

3301.6

3403.1

3600.0U

3503.6M

11002

0110003

3403.1

3600.0U

3513.4M

11002

0110003

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 6 - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΨΕΩΝ 120

ΒΑΣΙΚΗ Λύση Κωδικός Περιγραφή προϊόντος Ποσότητα

Βιομηχανικός διαχωριστής σκόνης  ( BIG  )                                        1

 Βιομηχανική μονάδα αναρρόφησης  U3                                         2        

Μεταλλικός σιγαστήρας 3’’                                                                      2

Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου  2 μονάδων                                        1

Βαλβίδα ελέγχου σύνδεσης μονάδων  Ø 3’’                                         2

ΙΔΑΝΙΚΗ Λύση Κωδικός Περιγραφή προϊόντος Ποσότητα

Βιομηχανικός διαχωριστής σκόνης  ( BIG  )                                        1

 Σύστημα αυτοκαθαρισμού φίλτρου                                                         1

 Βιομηχανική μονάδα αναρρόφησης  U3  MATIC                           2        

Μεταλλικός σιγαστήρας 3’’                                                                      2

Βαλβίδα ελέγχου σύνδεσης μονάδων  Ø 3’’                                         2

ΚΟΡΥΦΑΙΑ Λύση Κωδικός Περιγραφή προϊόντος Ποσότητα

Βιομηχανικός διαχωριστής σκόνης  ( BIG  )                                        1

 Σύστημα αυτοκαθαρισμού φίλτρου                                                         1

 Βιομηχανική μονάδα αναρρόφησης  U2  MATIC                           3        

Μεταλλικός σιγαστήρας 3’’                                                                      3

Βαλβίδα ελέγχου σύνδεσης μονάδων  Ø 3’’                                         3
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Πολλαπλές
εφαρμογές
Οι εγκαταστάσεις της βιομηχανικής σειράς Sistem Air 
επιτρέπουν μεγάλη ευελιξία όσον αφορά το σχεδιασμό
και την παραγωγή.
Η δυνατότητα αντιστοίχισης πολλών κεντρικών μονάδων
και η διαίρεση του δικτύου σωλήνων σε περισσότερες 
γραμμές καταργεί τα όρια όσον αφορά τον αριθμό των
ταυτόχρονων χρηστών και σε σχέση με τον αριθμό των
λήψεων αναρρόφησης.
Όλο το σύστημα επιδιώκει πάντα την τέλεια ισορροπία 
μεταξύ απόδοσης και χαρακτηριστικών του συστήματος.
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 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ REVO BLOCK PROFESSIONAL

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ REVO JOB

ΜΟΝΤΕΛΟ                ΚΩΔΙΚΟΣ Φίλτρο
Revo Block 
professional
Συσκ.  = 1 τεμ

Κωδ.

Ø 63/80 
Σιγαστήρας
Συσκ.  = 1 τεμ

Κωδ..

Σακούλες
Συσκ = 20 τεμ 

Κωδ..

Revo Block 500 3201.1B/3203.1B 1610.7 110002 1614.2

Revo Block 700 3201.2B/3203.2B
3213.2B 1610.7R 110002 1614.3

Revo Block 1000 3201.3B/3203.3B 1610.7R 110002 1614.3

Revo Block 1200 3201.4B/3203.4B 1610.7R 110002 1614.3

Revo Block 1500 3201.5B/3203.5B 1610.7R 110002 1614.3

Revo Block 1800 3201.6B/3203.6B 1610.7R 11002 1614.3

ΜΟΝΤΕΛΟ           ΚΩΔΙΚΟΣ Φίλτρο
Revo JOB
Συσκ. = 1 τεμ.

Κωδ.

Ø 63/80  
Σιγαστήρας
Συσκ. = 1 τεμ.

Κωδ.

Σακούλες
Συσκ. = 20 τεμ.

Κωδ.

Revo Job 3 3201.2J 1610.7 11002 1614.2

Revo Job 4 3201.6B 1610.7 11002 1614.2

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ  INDUSTRIAL CLEAΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ Basic

Φίλτρο
Industrial Clean

Κωδ.

Σακούλες

Κωδ.

Industrial
Clean Small 3403.0 1610.2 1614.2

Industrial
Clean Big 3403.1 1610.4 1614.3

Φίλτρο
Basic
Συσκ. = 1 τεμ.

Κωδ.

Σακούλες

Κωδ.

Separatore di 
polveri a muro 3400.40 1610.1 1614.0

Basic Small 3400.20 1610.2 1614.2

Basic Big 3400.21 1610.4 1614.3

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 2019

ΜΟΝΤΕΛΟ        ΚΩΔΙΚΟΣ

Συσκ. = 1 τεμ.
Συσκ. = 20 τεμ.

ΜΟΝΤΕΛΟ        ΚΩΔΙΚΟΣ
Συσκ. = 20 τεμ.
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ TECNO BLOCK
ανταλλακτικά για κεντρικές μονάδες παραγωγής πριν από τον 
Μάιο του 2011

ΜΟΝΤΕΛΟ            ΚΩΔΙΚΟΣ Φίλτρο
Tecno Block Maxi
Συσκ. = 1 τεμ 

Κωδ.

Σακούλες
Συσκ. = 20 τεμ 

Κωδ.

Σιγαστήρας
Συσκ. = 1 τεμ 

Κωδ.

TECNO Block MINI 3115.1MB 1610.1 1614.2 110002

TECNO Block MINI 3115.2MB 1610.1 1614.2 110002

TECNO Block Maxi 3200.0MB 1610.1 1614.2 110002

TECNO Block Maxi 3200.1MB 1610.2 1614.2 110002

TECNO Block Maxi 3200.4MB 1610.2 1614.2 110002

TECNO Block Maxi 3200.6MB 1610.2 1614.2 110002

TECNO Block Maxi 3200.8MB 1610.2 1614.2 11002

TECNO Block Maxi 3200.3MB 1610.2 1614.2 110002

TECNO Block Maxi 3200.2MB 1610.2 1614.2 110002

TECNO Block Maxi 3200.5MB 1610.2 1614.2 110002

TECNO Block Maxi 3200.7MB 1610.2 1614.2 110002

TECNO Block Maxi 3200.9MB 1610.2 1614.2 11002

Block

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ 2019

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ

ανταλλακτικά για κεντρικές μονάδες παραγωγής πριν από τον 
Μάιο του 2011

ΜΟΝΤΕΛΟ            ΚΩΔΙΚΟΣ Φίλτρο
Συσκ. = 1 τεμ 

Κωδ.

Σακούλες
Συσκ. = 20 τεμ 

Κωδ.

LT 80 3200.0 1610.2 1614.2

LT 160 3202.1 1610.4 1614.3

LT 80 C/A 3200.0A 1610.2 1614.2

LT 160 C/A 3202.1A 1610.4 1614.3

LT 80  
LT 160
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Atex 22:  Περιοχή στην οποία κατά τη διάρκεια κανονικών δραστηριοτήτων δεν είναι 
                 πιθανός ο σχηματισμός εκρηκτικής ατμόσφαιρας με τη μορφή  νέφους 
                    καύσιμης σκόνης και, εάν συμβεί, είναι μόνο βραχείας διάρκειας.duration)

IP επίπεδο προστασίας

Επίπεδο προστασίας της συσκευής έναντι στερεών και υγρών .

IP 20: Συσκευή προστατευμένη από συμπαγή μέρη μεγαλύτερα από  12 mm αλλά δεν 
            προστατεύεται από τη διείσδυση νερού.

IP 44: Η συσκευή προστατεύεται από στερεά μέρη μεγαλύτερα από  1 mm και προστατεύεται
            από ψεκασμούς νερού (το νερό που  ψεκάζεται στο κάλυμμα από οποιαδήποτε κατεύθυνση
            δεν πρέπει να προκαλεί ζημιά) ..

Ηλεκτρική προστασία

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: Συσκευή με βασική ηλεκτρική μόνωση. Θα πρέπει να συνδεθεί στο κύκλωμα 
                          γείωσης στην κύρια ηλεκτρική ισχύ.

Κατηγορίες φιλτραρίσματος
 Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60335-2-69, οι διάφορες κατηγορίες διήθησης πρέπει να πληρούν  τα 
 παρακάτω χαρακτηριστικά μέγιστης διαπερατότητας (μέγιστο ποσοστό εισροής σκόνης):
- class l    μέγιστο 5% των σωματιδίων των 2 μm
- class M  μέγιστο 0,5% των σωματιδίων των 2 μm
- class H  μέγιστο 0,005% των σωματιδίων των 0,3 μm

IP 20

IP 44

IP X4

IP 40

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

IP X4: Η συσκευή προστατεύεται από ψεκασμούς νερού (το νερό που ψεκάζεται στο κάλυμμα
           από οποιαδήποτε κατεύθυνση δεν πρέπει να προκαλεί ζημιά). Επίπεδο ηλεκτρικής 
           μόνωσης.

IP 40: Συσκευή με προστασία από στερεά αντικείμενα μεγαλύτερα από 1 mm και δεν 
           προστατεύεται από διείσδυση νερού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: Συσκευή με διπλή ηλεκτρική μόνωση. Δεν πρέπει να συνδεθείτε στο κύκλωμα
                         γείωσης της κύριας ηλεκτρικής ισχύος
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