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ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Απελευθερώστε το σπίτι σας με βαθύ καθαρισμό. Το κεντρικό σύστημα αναρρόφησης είναι το μόνο που μπορεί να 
αποβάλει αυτά τα μικροσκοπικά σωματίδια έξω. Καμία  άλλη συσκευή, παραδοσιακή ή ρομπότ δεν μπορεί να το κάνει 
αυτό, αποβάλοντας τον αναρροφημένο αέρα από τους χώρους που μόλις καθαρίσατε.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΥΓΙΕΣ ΣΠΙΤΙ

Εάν το σπίτι είναι άρρωστο, οι κάτοικοι είναι επίσης άρρωστοι..

Πιστεύουμε ότι είμαστε ασφαλείς στο σπίτι, αλλά δεν υπάρχει διαφυγή όταν ο εχθρός κρύβεται 
μέσα αόρατα και αναμειγνύεται με τον αέρα που αναπνέουμε κάθε μέρα, ακόμα και όταν 
κοιμόμαστε.
Για πάνω από 30 χρόνια ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ασχολείται με αυτό το ζήτημα. 
Η προειδοποίηση είναι συγκεκριμένη: υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της συχνότητας εμφάνισης 
αναπνευστικών παθολογιών και της παραμονής μας σε εσωτερικούς χώρους.

Ξοδεύουμε το 90% του χρόνου μας σε εσωτερικούς χώρους και ο αέρας στο εσωτερικό μπορεί να  
έχει μολυνθεί. Μικρή σκόνη, αλλεργιογόνα και τα ακάρεα είναι τα κύρια υπεύθυνα για την ποιότητα
του αέρα. 

Επιλέξτε την υγεία
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Ε Υ Ε Ξ Ι Α  Χ Ω Ρ Ι Σ  Σ Υ Μ Β Ι Β Α Σ Μ Ο Υ Σ

Τα κεντρικά συστήματα SISTEM AIR είναι..

ΥΓΙΗ
Αφαιρεί τις μικρο-σκόνες, τα ακάρεα και τα 
αλλεργιογόνα έξω από το κτίριο

ΕΥΧΡΗΣΤΑ
Υπάρχει μόνο ένα ελαφρύ σπιράλ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΟΚΟΝΟΜΙΚΑ
Καταναλώνει λιγότερο από μια παραδοσιακή 
ηλεκτρική σκούπα
ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Με ή χωρίς σακούκες ή φίλτρα που πλένονται

ΑΘΟΡΥΒΑ
Όπως ο ψίθυρος στη βιβλιοθήκη

ΕΛΕΥΘΕΥΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Ο καθαρισμός διαρκεί περισσότερο χωρίς μικρο-σκόνες

ΑΣΦΑΛΗ
Χωρίς καλώδια τροφοδοσίας. Ασφαλές για παιδιά

ΙΣΧΥΡΑ
Ο αέρας τρέχει περίπου 90km / h δημιουργώντας 
ισχυρή αναρρόφηση
ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ
Το τοποθετείτε μια φορά , διαρκεί για πάντα

ΠΛΗΡΕΣ
Αξεσουάρ για κάθε ανάγκη καθαρισμού

 Τα ακάρεα σκόνης είναι αόρατες 
αράχνες. Τρώνε τα νεκρά κύτταρα 
του δέρματος και σκόνη. Προκαλούν
αλλεργία. Μετά από 2 χρόνια το 
μαξιλάρι αυξάνει βάρος λόγω 
των περιττωμάτων τους.

Κοιτάξτε την τηλεόραση στον 
ο π ί σ θ ι ο  φ ω τ ι σ μ ό  μ ε τ ά  τ ο ν
καθαρισμό, θα βρείτε μερικές 
σκόνες. Αυτό είναι η μικρο-σκόνη!
Περιέχει αλλεργιογόνα, και ρύπους

Ό τ α ν  α ν ο ί γ ε τ ε  τ α  π α ρ ά θ υ ρ α
εισβάλλουν στο χώρο μας γύρη
και  αλλε ργ ιογ όνα.  Μπαίνουν
στους  καναπέδες, τα κρεβάτια
τα χαλιά. Μπορούν να προκαλέσουν
άσθμα και αναπνευστικές ασθένειες.



4
sistemair.gr rif. 01-2019 ENG

ΕΝΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ 4 ΒΗΜΑΤΑ

43321
∆ΙΚΤΥΟ 
ΣΩΛΗΝΩΝ

ΛΗΨΕΙΣ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΕΥΚΑΠΤΟ
ΣΠΙΡΑΛ

στον τοίχο ή 
στην ψευδοροφή

συνδεδεμένες στο
δίκτυο σωλήνων

εγκατεστημένη σε βοηθητικό
δωμάτιο ή μπαλκόνι

για τον καθαρισμό

Θυμηθείτε 
 Αποφύγετε την εγκατάσταση περιττών σωλήνων και εξαρτημάτων κατά την εγκατάσταση του δικτύου σωλήνων

 Υπολογίστε τον αριθμό λήψεων αναρρόφησης και το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα. Θα πρέπει να καλύψετε 
          τη μέγιστη δυνατή επιφάνεια.

 Η κεντρική μονάδα αναρρόφησης είναι η καρδιά του συστήματος. Τοποθετήστε το οπουδήποτε, κατά προτίμηση
          στο χαμηλότερο επίπεδο του κτιρίου.  Επιλέξτε την κεντρική μονάδα αναρρόφησης λαμβάνοντας υπόψη την 
          επιφάνεια που πρέπει να καθαριστεί.  

 

  Τα σετ καθαρισμού ικανοποιούν κάθε ανάγκη. Πολλά αξεσουάρ, με σωλήνες 7 ή 9 μέτρων, και δυνατότητα 
  εναλλαγής  ασύρματου σύστημα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης απευθείας από τη χειρολαβή Flisy..

Κατά τον χρόνο κατασκευής
ή ανακαίνισης, κατά την
μελέτη των συστημάτων 

ΠΟΤΕ ; ΥΓΙΕΙΝΟ
Η σκόνη όταν αναρροφάται  μεταφέρεται
           στην  κεντρική μονάδα. Μικροσκόνη, 
                     ρύποι, ακάρεα και αλλεργιογόνα
               εκδιώκονται έξω μέσω αεραγωγού. 
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 Σ Χ Ε Δ Ι Α Μ Ε Ν Ο  Ν Α  Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1

2

3

4

1 2 3 4

Εύκαμπτο σπιράλ Εξαγωγή φιλτραρισμένου αέραΔίκτυο σωλήνων Λήψεις αναρρόφησης Κεντρική μονάδα
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ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Πλάνο λήψεων αναρρόφησης
Για να προσδιορίσετε τη θέση των λήψεων αναρρόφησης, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη το εύρος λειτουργίας του 
εύκαμπτου σωλήνα. Με τυπικό εύκαμπτος σωλήνας 7 m, είναι δυνατόν να καλυφθεί μια επιφάνεια περίπου 35 τετραγωνικών 
μέτρων, μπορεί να αναπαρασταθεί στο σχέδιο ως κύκλο με εμβέλεια 7μ. Σχεδιάζοντας αυτούς τους κύκλους, μπορείτε να 
βρείτε την πιο αποτελεσματική κάλυψη της συνολικής επιφάνειας.

• αυτός ο σχεδιασμός πρέπει να γίνει αποφεύγοντας την υπερβολική επικάλυψη των κύκλων που σχεδιάστηκαν.

• επιλέξτε να τοποθετήσετε τις λήψεις στα εσωτερικά τοιχώματα κατά προτίμηση και όχι σε περιμετρικά τοιχώματα (με αυτόν 
 τον τρόπο εκμεταλλεύεται πλήρως το κάθε εκατοστό του  εύκαμπτου σπιράλ ).   Γενικά δεν είναι απαραίτητο να 
 τοποθετήσετε μια είσοδο σε κάθε δωμάτιο 

• λάβετε υπόψη την παρουσία εμποδίων όπως τοίχους, έπιπλα κ.λπ., τα οποία θα μπορούσαν να μειώσουν το εύρος κάλυψης των
εύκαμπτων σπιράλ.

• βάζοντας μια λήψη αναρρόφησης κοντά στη σκάλα, είναι δυνατόν να καθαρίσετε την ίδια τη σκάλα ή τυχόν προσθήκες με τον
βέλτιστο τρόπο

• το ίδιο ισχύει για λήψη αναρρόφησης τοποθετημένη κοντά σε γκαράζ, βεράντες και πλακόστρωτες εισόδους, επιτρέποντας
γρήγορο καθαρισμό ( προσοχή να μην γίνεται αναρρόφηση υγρών χωρίς κατάλληλο εξάρτημα ). 

• Να θυμάστε ότι χρησιμοποιώντας κατάλληλους διαχωριστές, μπορεί κανείς να αναρροφήσει στάχτη ή υγρά 

• οι λήψεις αναρρόφησης μπορούν να τοποθετηθούν στο ίδιο επίπεδο με τους ηλεκτρικούς διακόπτες ή ηλεκτρικές πρίζες.

Δίκτυο σωλήνων 50 mm

Κεντρική μονάδα

Άνοδος

Λήψη αναρρόφησης

ΘΕΣΗ ΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
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Σελίδα 11 • Προτεινόμενη επιφάνεια  έως 450 m2 

• Μονοκατοικίες 

 • 1 χρήστης

• Διαμερίσματα  

 • Οικιακής χρήσης   
 • Μη συνεχής χρήση    

Σελίδα 23 

Σελίδα 33 • 2 • Μονοκατοικίες   
 • 2 χρήστες • Διαμερίσματα   
 • Οικιακής χρήσης • Μικρά εργαστήρια 

 • Μη συνεχής χρήση • Καταστήματα

Σελίδα 43 • Προτεινόμενη επιφάνεια έως 150 mm2 • Διαμερίσματα  
 • 1 χρήστης • Οικίες    
 • Οικιακής χρήσης  

 • Μη συνεχής χρήση 

Σελίδα 63 • Προτεινόμενη επιφάνεια έως 120 m 2 • μικρά διαμερίσματα
 • Μειωμένο πάχος τοιχοποιίας • αποθηκευτικούς χώρους  

 • 1 χρήστης • τοποθέτηση σε ντουλάπια
 • Οικιακής χρήσης
 • Μη συνεχής χρήση

 

Σελίδα 53 • Προτεινόμενη επιφάνεια έως 300 m2 • Διαμερίσματα
 • 1 χρήστης • Κατοικίες  
 • Οικιακής χρήσης   

 • Μη συνεχής χρήση  
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TECNO Prime
(κεντρική μονάδα αναρρόφησης 
με υπολογιστή για συντήρηση )   

TECNO STAR Dual Power

 

SISTEM Cube
(κεντρική μονάδα αναρρόφησης 
με κρυφές συνδέσεις 

Wolly 2
(χωνευτή ή επίτοιχη έκδοση)

TECNO Evox
(βασική  κεντρικήμονάδα 
αναρρόφησης)

 

TECNO Style Mini
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

(κεντρική μονάδα αναρρόφησης 
με υπολογιστή για συντήρηση )  

(κεντρικήμονάδα αναρρόφησης
για μικρούς χώρους)

• Προτεινόμενη επιφάνεια έως 450 m
 • 1 χρήστης
 • Οικιακής χρήσης   
 • Μη συνεχής χρήση

• Μονοκατοικίες 
• Διαμερίσματα  

 Προτεινόμενη επιφάνεια έως 450 m

2 



0
Η γκάμα των οικιακών μονάδων αναρρόφησης Sistem Air είναι κατάλληλη 
για κάθε είδους χρήση, εγγυάται την καλύτερη απόδοση με τη χαμηλότερη 
κατανάλωση και είναι πολύ εύκολη στην εγκατάσταση

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Οικίες , διαμερίσματα και μονοκατοικίες

energysaving

PRIME EVOX
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Ο ΙΚ ΙΑΚΑ

11 EMIRP ONCET

52 XOVE ONCET

33 RATS ONCET

TECNO STYLE MINI 43

Ο
ΙΚ
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ΚΑ
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Central Vacuum Systems

Ο
ΙΚ

ΙΑ
Κ
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σύστημα φιλτραρίσματος με επιλογή

CE 

Λήψη αναρρόφησης πάνω στη μονάδα

IP βαθμός προστασίας

Υπολογιστής ελέγχου με οθόνη αφής

Σύνδεση στο cloud με βοήθεια συντήρησης

Κλάση απομόνωσης 1

Μέγιστος αριθμός 
ταυτόχρονων χρηστών

Soft Start start-up

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

r

ΜΟΝΤΕΛΟ
Προτεινόμενη

επιφάνεια ΚΩΔΙΚΟΣ
Προτεινόμενες 
         λήψεις
 αναρρόφησης

Αριθμός
max χρηστών

Tecno Prime 150 230 V 150 m2 3110.2TPR 4 1

Tecno Prime 250 230 V 250 m2 3112.2TPR 7 1

Tecno Prime 350 230 V 350 m2 3113.3TPR 11 1

Tecno Prime 450 230 V 450 m2 3115.3TPR 16 1

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Tecno Prime

Η κεντρική μονάδα αναρρόφησης  Tecno Prime μπορεί να εγκατασταθεί σε σπίτια 
με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Επιφάνεια που πρέπει να καθαριστεί μεταξύ 30 και 450 m2
• Χρήση ενός χειριστή
• Δίκτυο σωλήνων διαμέτρου 50 mm / 2 "
• Τροφοδοσία 220 / 240v AC
• Μη συνεχής χρήση για αναρρόφηση οικιακής σκόνης
• Εξατμισμένος αέρας που μεταφέρεται στο εξωτερικό περιβάλλον
• Δυνατότητα εγκατάστασης σε ντουλάπια, λεβητοστάσια, διαδρόμους 
  και προστατευμένα μπαλκόνια 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

energysaving

PRIME

12:40
   05.02.2019

ON
OFF

mbar

ON

 Οι κεντρικές μονάδες αναρρόφησης της σειράς TECNO Prime αντιπροσωπεύουν την 
τελευταία  εξέλιξη της  κεντρικής  οικιακής  ηλεκτρικής  σκούπας :  κληρονομούν την 
δυνατότητα επιλογής του τύπου φιλτραρίσματος (επιλογή BIVAC) και το καινοτόμο σύστημα
χαμηλής συντήρησης από τα προηγούμενα μοντέλα, αλλά αυτό που τις κάνει μοναδικές 
είναι τα νέα ηλεκτρονικά, με διαισθητική οθόνη αφής και άμεσες συμβουλές. Όχι μόνο αυτό
Τα νέα ηλεκτρονικά που υιοθετούνται για αυτές τις κεντρικές μονάδες τους επιτρέπουν να 
συνδέονται στο διαδίκτυο, καθιστώντας την οθόνη διαθέσιμη από απόσταση από οποιαδήποτε 
συσκευή, συμπεριλαμβανομένου του κινητού ανά πάσα στιγμή. Με καταχώρηση της μονάδας 
ελέγχου σε μια συγκεκριμένη περιοχή ενός αποκλειστικού διακομιστή, η Sistem Air θα 
φροντίσει για τη συντήρηση της, σύμφωνα με τους τρόπους που καθορίζει ο πελάτης:. Στην
περίπτωση αυτή, θα απολαύσετε  ειδική εξαετή - 6 year  CLOUD WARRANTY - εγγύηση.
Η ποιότητα έχει γίνει απλή και εγγυημένη.

Μονάδα εξοικονόμισης ενέργειας 
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TECNO PRIME

Ο νέος υπολογιστής ελέγχου της  κεντρικής μονάδας TECNO Prime διαθέτει μια σειρά από ανανεωμένες 
λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων και διαγνωστικών: ο στόχος είναι η  περαιτέρω απλοποίηση της
εγκατάστασης και η χρήσης της. Συγκεκριμένα, η απουσία γραφής καθιστά δυνατή την εξάλειψη τυχόν
προβλημάτων  γλώσσας, ενώ τα διαθέσιμα στοιχεία ελέγχου βοηθούν τόσο τον χρήστη όσο και τον
εγκαταστάτη να ελέγξουν για τυχόν δυσλειτουργίες.

Απλή και  άμεση,  χάρη στα
γραφικά εικονίδια, χωρίς ανάγκη
γλώσσας, η νέα οθόνη είναι 
ακόμη πιο εύκολη στη χρήση.
Επιτρέπει την πρόσβαση σε όλες
τις συμβουλές , στη ρύθμιση των 
λειτουργιών με μόνο λίγα βήματα, 
ενώ στην κεντρική οθόνη υπάρχει
πάντα συνοπτική κατάσταση της
μονάδας

. 

Συνοπτική οθόνη που εμφανίζει τις κύριες πληροφορίες της κεντρικής μονάδας και επιτρέπει την πρόσβαση 
σε όλα τα υπομενού.

Κατάσταση λειτουργίας μονάδας

Ένδειξη υποπίεσης δικτύου σωλήνων 
κατά τη λειτουργία της μονάδας

Πλήκτρο πρόσβασης στο υπομενού 
πληροφοριών μονάδας 

Πλήκτρο πρόσβασης στο υπομενού 
κατασκευαστή 

Τρέχουσα ημερομηνία και ώρα

Κεντρική Οθόνη

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

mbar

ON

ON
OFF

Πλήκτρο ενεργοποίησης αναρρόφησης
(για χρήση της λήψης αναρρόφησης 
πάνω στη μονάδα )

Πλήκτροψπρόσβασης στο υπομενού 
των ρυθμίσεων  

rif. 01-2019 ENG
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Από το μενού INFO μπορείτε
να δείτε όλες της πληροφορίες 
της κεντρικής μονάδας

Στο μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ θα 
βρείετ διάφορες ρυθμίσεις 
και ΤΕΣΤ της μονάδας  

Για κάθε alarm μπορεί να 
ρυθμιστεί διακοπή της 
λειτουργίας της κεντρικής 
μονάδας 

Είναι δυνατόν να γίνει δοκιμή 
για κάθε ληψη αναρρόφησης
ξεχωριστά  

Πατώντας το κουμπί Play 
σας δείχνει ποια συντήρηση 
πρέπει να πραγματοποιηθεί 

Μετά την είσοδο του ακροφυσίου
στην υποδοχή η μονάδα εμφανίζει
το αποτέλεσμα

Αυτά τα παραδείγματα οθονών  είναι μερικά
από αυτά που δείχνουν τις δυνατότητες των 
νέων ηλεκτρονικών εγκατεστημένων  στη σειρά
κεντρικών μονάδων TECNO Prime. Παρακαλώ 
ανατρέξτε στο τεχνικό εγχειρίδιο για πλήρης
εικόνα όλων των λειτουργιών που παρέχονται
από τον ενσωματωμένο υπολογιστή.

Μετά την εκτέλεση της 
συντήρησης πατήστε το 
κουμπί RESET 

ALARM TEST

TEST

TEST

TEST

RESETETRESSESE RESETETRESSESE

STOP
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Η υπηρεσία  AIR CLOUD είναι η καινοτόμος  τεχνολογία για κεντρικές μονάδες αναρρόφησης. Είναι μια σύνδεση cloud,
που διαχειρίζεται ένας διακομιστής της εταιρείας Sistem Air, η οποία επιτρέπει την έξυπνη διαχείριση και συντήρηση
μέσω του συνδεδεμένου πίνακα ελέγχου , λαμβάνοντας  μια πλήρη ΕΓΓΥΗΣΗ CLOUD  6 ετών. 
Ανακαλύψτε τις παρακάτω λεπτομέρειες:

Η μονάδα ελέγχου Tecno Prime μπορεί να εγκατασταθεί οπουδήποτε στο
σπίτι, ακόμη και όταν η πρόσβαση στην οθόνη είναι  δύσκολη / σπάνια. Χάρη στη σύνδεση cloud

είναι δυνατό να ελέγξετε την 
κεντρική μονάδα με σύνδεση
στο Διακομιστή Sistem Air 
από οποιαδήποτε συσκευή έχει 
προσβαση στο διαδίκτυο

Μια ειδική εφαρμογή σύνδεσης
έχει σχεδιαστεί για κινητές
συσκευές

Ο διακομιστής Sistem Air αντιπροσωπεύει
την καρδιά του συστήματος cloud και
ανταλλάσσει πληροφορίες με όλες τις 
μονάδες  αναρρόφησης Tecno Prime

Υποδοχή σύνδεσης για 
πρόσβαση στο διαδίκτυο 
 

Απαιτείται σύνδεση  
απο το οικιακό δίκτυο

A
E F

D

B

C

SERVER SA

Wi  Fi

AIR CLOUD
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Η Sistem Air πιστεύει ακράδαντα στα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη διαχείριση συντήρησης
που πραγματοποιείται μέσω του cloud.  Για  το  λόγο αυτό προσθέτει κάτι που έχει  μεγάλη σημασία:
εκείνοι που επιλέγουν να συνδέσουν το δικό τους κεντρικό σύστημα  με  το σύστημα  AIR CLOUD και
να  το εγγράψετε στον ειδικό χώρο, μπορεί να επωφεληθούν από μια ειδική  6-ετή εγγύηση Cloud.  Η 
εγγύηση καλύπτει όλα τα εξαρτήματα κεντρικής μονάδας, με εξαίρεση τα εξαρτήματα που υπόκεινται 
σε φθορά (φίλτρα /σακούλες), καλύπτει επίσης την προμήθεια ανταλλακτικων δωρεάν, επιβαρύνοντας
τον πελάτη μόνο με το κόστος μεταφοράς και συναρμολόγησης.

Ένα αντίγραφο των κανονισμών είναι διαθέσιμο από την πρόσβαση στην περιοχή AIR CLOUD

Πλήρη εγγύηση 6-χρόνια Cloud Warranty

Η έννοια της ποιότητας που ακολουθεί συνεχώς η Sistem Air στην κατασκευή των προϊόντων της για όλη τη ζωή τους,  
γίνεται  απαραίτητο  να επεκταθεί  στη  συντήρηση και στην  ευκολία  χρήσης τους. Ετσι και η ιδέα της ενεργοποίησης 
ενός σύστηματος cloud,  όπου ο χρήστης  μπορεί  να αποκτήσει πρόσβαση μέσω μιας πύλης στις λειτουργίες ελέγχου. 
Το σύστημα Air CLOUD γίνεται ο εξειδικευμένος συνομιλητής που αναλαμβάνει τη φροντίδα της κεντρικής ηλεκτρικής
σκούπας, προτείνοντας τι να κάνετε και πότε να το κάνετε. Αυτή η φροντίδα γίνεται εγγύηση: είναι η εγγύηση cloud.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τη μονάδα Tecno Prime  όπως οποιαδήποτε άλλη κεντρική μονάδα κενού,  συνδέοντας το  δίκτυο,  
την τ’αση τροφοδοσίας, το καλώδιο εντολών από τις λήψεις αναρρόφησης. Η σύνδεση στο cloud είναι προαιρετική.

Η κεντρική μονάδα μπορεί να συνδεθεί στο οικιακό σας δίκτυο χρησιμοποιώντας την κατάλληλη είσοδο δικτύου 
στο πλάι της μονάδας.

.

Η σύνδεση INTERNET της μονάδας ελέγχου Tecno Prime μπορεί να πραγματοποιηθεί συνδέοντας το καλώδιο στο
οικιακό δίκτυο ή σε οποιοδήποτε ασύρματη επέκταση που θα συνδέσει τον πίνακα ελέγχου στο δίκτυο.
Για  όσους  το  επιθυμούν,  η  μονάδα  ασύρματης  σύνδεσης  Sistem  Air  (  κωδικός  4202.2   )  είναι διαθέσιμη, για 
διασύνδεση με το οικιακό δίκτυο. 

Η φροντίδα κάθε κεντρικής μονάδας αναρρόφησης που είναι συνδεδεμένη στο cloud ανατίθεται σε έναν ισχυρό
διακομιστή,  όπου η διαχείριση είναι εγγυημένη με τεχνολογία αιχμής.  Όλες οι συνδεδεμένες  κεντρικές μονάδες 
παρακολουθούνται  σε  πραγματικό  χρόνο σύμφωνα  με τους ισχύοντες  κανονισμούς απόρρητου.  Στην πρώτη 
σύνδεση,  ο πελάτης  μπορεί  να επιλέξει ποιες  λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων θα ενεργοποιηθούν και πότε 
θα εμφανιστεί  οποιαδήποτε προειδοποίηση.  Ο  διακομιστής  αντιπροσωπεύει τον  κεντρικό κόμβο του  δικτύου 
όπου βρίσκονται όλες οι  κεντρικές μονάδες και όλες οι  κινητές συσκευές  που έχουν  πρόσβαση  στην υπηρεσία
cloud , μέσω των διαφορετικών συνδέσεων.
Η σύνδεση με το διακομιστή σάς επιτρέπει να έχετε μια αποκλειστική περιοχή την οποία  ο κάθε πελάτης  μπορεί 
να διαμορφώσει  όπως  επιθυμεί.  Η  πρόσβαση  γίνεται μέσω υπολογιστή ή κινητής συσκευής,  και  οι ακόλουθες 
λειτουργίες είναι διαθέσιμες στην αποκλειστική σας περιοχή:
• Η  δυνατότητα   εξ αποστάσεως  ελέγχου  της  κατάστασης  λειτουργίας του πίνακα ελέγχου σας δίνει πρόσβαση  
   σε όλα τα υπομενού, και τις πιθανές πληροφορίες στον εγκατεστημένο πίνακα ελέγχου. ·
• Πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και ευκαιρίες μπορούν να ληφθούν εάν είναι επιθυμητό.
• Έχετε απευθείας επικοινωνία με την εταιρεία για να ξεκαθαρίσετε τις αμφιβολίες ή να λάβετε συμβουλές σχετικά 
   με το σύστημά σας. • Μπορεί να ζητηθεί εξειδικευμένη λειτουργία τεχνικού.
• Μπορείτε να επιλέξετε να προωθήσετε αυτόματα μήνυμα προειδοποίησης / βοήθειας στον τεχνικό συντήρησης
  Με αυτόν τον τρόπο είναι σαν η μονάδα  να 
  ζήτησε βοήθεια από μόνη της. 
• Υπάρχει ένα ιστορικό αρχείο καταγραφής
  παρεμβάσεων του πίνακα ελέγχου.

 

A

B

C

D

E

F

THE AIR CLOUD SYSTEM

AIR
CLOUD

Για  όσους  επιθυμούν  να  χρησιμοποιήσουν  μια κινητή 
συσκευή για έλεγχο της  μονάδα Tecno Prime, μια ειδική 
εφαρμογή  έχει  αναπτυχθεί,  με  την  οποία  μπορείτε να 
έχετε πρόσβαση έτσι ώστε   να  εκμεταλλευτείτε όλες τις 
διαθέσιμες  λειτουργίες.  Με  αυτόν  τον τρόπο μπορείτε 
να  ελέγξετε την   κατάσταση  της  κεντρικής μονάδα  σε 
πραγματικό χρόνο, όπου κι αν βρίσκεστε.
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Η κεντρική μονάδα Tecno Prime, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, σας επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο 
επιλογές φιλτραρίσματος, προκειμένου να καλύψει καλύτερα τις ανάγκες του πελάτη

σύστημα φιλτραρίσματος

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

r

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΕ  ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ  Ικανή να συγκρατεί ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ Η απορροφούμενη σκόνη

ΕΠΙΛΟΓΗ 2 ΕΠΙΛΟΓΗ 1

AIR 
IN

Εξάρτημα
απαιτείται για
κυκλωνική 
διαμόρφωση 

Εξαρτήματα 
Απαιτούνται για 
διαμόρφωση με 
σακούλες 

AIR 
OUT

AIR 
IN

AIR 
OUT

Η σκόνη πέφτει μέσα 
στον κάδο , χάρη στον
κυκλώνα που δημιουργεί 
η μονάδα  

Η σκόνη συγκρατείται
από την σακούλα του
φίλτρου

TECNO PRIME

* Όλα τα εξαρτήματα BiVac παρέχονται με τη μονάδα Tecno Prime

διαχωρίζεται από τον αέρα λόγω του κυκλώνα  που  σχηματίζεται 
μέσα  στο  σώμα της  μονάδας  και  πέφτει   στον  κάδο  συλλογής  
σκόνης.  Ο  κώνος την εμποδίζει  να επιστρέψει στο  φίλτρο χωρίς 
να το λερώνει.

την  απορροφούμενη  σκόνη, καθιστώντας περιττό  τον  καθαρισμό. 
Μόλις γεμίσει, η σακούλα πρέπει να αντικατασταθεί   με μια νέο, ενώ 
η γεμάτη μπορεί να απορριφθεί.

rif. 01-2019 ENG
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Το φίλτρο είναι συνεπώς απαλλαγμένο από συσσώρευση στατικού φορτίου
συγκρατούσε  σκόνη  στα  τοιχώματά  του.  Όταν σταματά  η  αναρρόφηση,  και  με  τη  βοήθεια  του ανεστραμμένου 
κωνικού σχήματος του ίδιου του φίλτρου, όλες οι εναποθέσεις στην επιφάνεια του φίλτρου είναι ελεύθερες να πέσουν
στον συλλέκτη σκόνης.

το οποίο διαφορετικά θα

Σύστημα φιλτραρίσματος χαμηλής συστήρησης

2 - Λήψη αναρρόφησης στο σώμα της μονάδας  

Κατά  την  εγκατάσταση  της  κεντρικής 
μονάδας είναι  δυνατή  η τοποθλετηση 
μιας  λήψης  αναρρόφησης  στο  σώμα  
της,  η  οποία επιτρέπει τον καθαρισμό 
των  περιοχών  γύρω από  το χώρο της 
εγκατάστασης..

Για να ενεργοποιήσετε τη χρήση, απλώς
εισάγετε     το   σωλήνα    αναρρόφησης
απευθείας στην είσοδο, χωρίς τη  χρήση  
μικροδιακόπτη.  

Το κωνικό φίλτρο από  πολυεστέρα  και
αλουμίνιο, συνδεδεμένο  στο  σύστημα 
γείωσης, διατηρώντας το απαλλαγμένο
από  φορτία στατικού ηλεκτρισμού.

Λιγότερες  πιθανότητες 
βρωμιάς και μόλυνσης. 
Το   φίλτρο   βρίσκεται 
μακριιά   από  το χώρο 
συλλογής  της  σκόνης. 

Λεπτομέρεια  της γείωσης
του αντιστατικού φίλτρου

Φίλτρο αλουμινίου 
( Κλάσης Μ )

Το καινοτόμο σύστημα φιλτραρίσματος που υιοθετήθηκε στις μονάδες Tecno Prime αποτελείται από ένα πλενόμενο 
φίλτρο από πολυεστέρα / αλουμίνιο, πιστοποιημένο στην κατηγορία διήθησης M, το οποίο συνδέεται με το σύστημα
γείωσης της εγκατάστασης

17
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5 - Βαλβίδα διακοπής αναρρόφησης

A-A

Η βαλβίδα ανοίγει αυτόματα,
επιτρέποντα   τη   ροή   αέρα 
μέσα από τον κινητήρα 

TECNO PRIME

Όλη η γκάμα των οικιακών μονάδων αναρρόφησης  Sistem Air διαθέτει κινητήρες 
υψηλής απόδοσης,  που χαρακτηρίζονται  από βέλτιστη απόδοση  και κατανάλωση
ενέργειας που, σε σύγκριση με το παρελθόν, φέρνει ένα μέσο όρο εξοικονόμησης
άνω του 20%.

.

4 - Εξοικονόμιση ενέργειας

Στις κεντρικές μονάδες αναρρόφησης της σειράς  Tecno Prime υπάρχει μια βαλβίδα διακοπής αναρρόφησης που  ανοίγει 
σε περίπτωση απουσία ςαέρα από την πλευρά αναρρόφησης, εμποδίζοντάς τον να λειτουργεί σε κρίσιμες συνθήκες. Ανοίγει
αυτόματα, και σε συνδιασμό με τη βοήθεια πης εγκαυεστημένης  θερμικής προστασίας , παρέχουν διπλή προστασία στον 
κινητήρα  .

rif. 01-2019 ENG
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Tecno Prime

1

2

6

10

11 

12

13

14

16

15

17

Οθόνη αφής με υπολογιστή ελέγχου

Καπάκι απορρόφησης θορύβου

Μπουτόν POWER

Καλώδιο εντολής ενεργοποίησης 
(Micro Line)
Καλώδιο τάσης τροφοδοσίας

Φίλτρο

Σώμα μονάδας

Υποδοχή λήψης ( διαθέσιμη και 
για φιλτράρισμα με σακούλες )

Μηχανισμός  ανοίγματος και
κλεισίματος κάδου

Κώνος

Κάδος συλλογής 

Καλώδιο σήματος συντήρησης

3 Κινητήρας

4 Μπουτόν θερμIκής προστασίας RESET

5 Υποδοχή δικτύου

8

7

9 Εξαγωγή αέρα

Εισαγωγή αέρα για φιλτράρισμα 
με κυκλώνα 
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Οι μονάδες αναρρόφησης  μπορούν να χρησιμοποιηθούν από έναν μόνο χειριστή.
Συνιστάται να επιλέξετε το μοντέλο με βάση τη συνολική επιφάνεια που θα καθαριστεί, ώστε να διασφαλιστεί η 
μέγιστη διάρκεια ζωής  και η απόδοση .  Περαιτέρω κριτήρια επιλογής  μπορεί να περιλαμβάνουν τις συνολικές 
διαστάσεις της κεντρικής μονάδας, χωρητικότητα δοχείου σκόνης και επιφάνεια  του φίλτρου

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Tecno Prime  

Μοντέλο

Κωδικός

Tecno
Prime

150

Tecno
Prime

250

Tecno
Prime

350

Tecno
Prime

450

3110.2TPR 3112.2TPR 3113.3TPR 3115.3TPR

Υπολογιστής ελέγχου 

Σύνδεση CLOUD

Σύνδεση εισαγωγής / εξαγωγής        Ø Μ               50               50               50              50

Βαθμός προστασίας                                 IP               44               44               44               44

042/022ca  V 220/240 220/240 220/240

06/0506/0506/0506/05zH 

05,154,153,152,1Wk  

5,63,66,50,5A 

21212121cd V  

 m3/h 200 234 240 180

Μέγιστη υποπίεση  mbar 274 272 310 400

Επιφάνεια φίλτρου cm2 6700 6700 6700 6700

Χωρητικότητα κάδου                                l 21              21               21               21

Bi Vac χωρητικότητα σακούλας l 18 18 18 18

  

Σιγαστήρας   (Ø 50 mm )                                          ΝΑΙ             ΝΑΙ     ΝΑΙ   ΝΑΙ

81717171gk Βάρος

332332332332mm  

083083083083mm   

214214214214mm  

391391391391mm   

701701701701mm 

385385385385mm   

919919919919mm  

Διάσταση H (min.)                                m 100 100 100 100

004004004004mm   

07)A(Bd    

A

B

Σημείωση : Ονομαστικές τιμές θορύβου. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το 
                     περιβάλλον στο οποίο είναι εγκατεστημένες οι μονάδες αναρρόφησηςΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

  European Community Directives compliance mark.

  
  IP Βαθμός προστασίας

                   Degree of electrical insulation
  CLASSE I
Tecno Prime line - devices complying with the following standards:

RELEVANT EEC DIRECTIVES:

APPLIED HARMONIZED STANDARDS:

: 2010
: 2006 + A2 : 2009
: 2008

 
ROHS DIRECTIVE 2002/95

Compliant with REACH directives

Σημείωση: για τη  εγκατάστασης, ακολουθήστε αυστηρά τους
                       ισχύοντες κανόνες

IP 44

H
G

F
E

C
D

x

TECNO PRIME

Τάση τροφοδοσίας 

Συχνότητα 

Ισχύς κινητήρα 

Ένταση ρεύματος

Τάση τροφοδοσίας λήψεων  

Μέγιστη αναρρόφηση αέρα

Εξαερισμός 

Διάσταση Α  

Διάσταση Β  

Διάσταση C  

Διάσταση D  

Διάσταση E  

Διάσταση F  

Διάσταση G  

Διάσταση Χ (min. )  

Επίπεδα θορύβου μικρότερα από   

ΝΑΙ             ΝΑΙ             ΝΑΙ            ΝΑΙ

ΝΑΙ             ΝΑΙ             ΝΑΙ            ΝΑΙ

ΝΑΙ             ΝΑΙ             ΝΑΙ            ΝΑΙ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

0
0

50 100 150 200 250 300

50

100

150

200

250

300

350

TECNO Prime 150

Ροή Αέρα

mbar

0
0

50 100 150 200 250 300

TECNO Prime 250

50

100

150

200

250

300

350

mbar

0
0

50 100 150 200 250 300 350

50

100

150

200

250

300

350

mbar
TECNO Prime 350

0
0

50 100 150 200 250 300 350

(motor by-pass)
TECNO Prime 450

50

100

150

200

250

300

350

400

450

mbar

Οι μονάδες  της σειράς Tecno Prime είναι κατασκευασμένες με πλαστικά υλικά, PP και ABS, έτσι ώστε να δοθεί αντοχή στη δομή
και  αντοχή με  μια ελκυστική εμφάνιση.  Έχουν  σχεδιαστεί σύμφωνα  με όλα τα κ ριτήρια  των  ισχύοντων  κανονισμών  και των  
κοινοτικών  οδηγιών, χωρίς να παραβλέπονται θεμελιώδη στοιχεία όπως η λειτουργικότητα, η ισχύς και η δυνατότητα χρήσης.
Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να απαριθμηθούν ως εξής:
• Κυλινδρικό προστατευτικό σώμα από πολυπροπυλένιο.
• Προστασία και καλύμματα από πολυπροπυλένιο και ABS.
• Κάδος συλλογής σκόνης από πολυπροπυλένιο με λαβές νάιλον PA6 (χωρητικότητα 21L).
• Χώρος κινητήρα απορρόφησης ήχου (τιμές θορύβου εντός 70 dB A).
• Δυνατότητα σύνδεσης των σωλήνων είτε από τα δεξιά είτε από τα αριστερά.
• Σύστημα  μοτέρ-ρότορα, αποτελούμενο από μονοφασικό ηλεκτρικό κινητήρα με καρβουνάκια και ρότορα.
• Βαλβίδα διακοπής κενού για προστασία κινητήρα.
• Σύστημα επιλογής φιλτραρίσματος BiVac.
• Φίλτρο κατηγορίας M σε πολυεστέρα και αλουμίνιο, πλένεται στο νερό
• Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου διπλής προστασίας με απομονωμένους διακόπτες κυκλώματος και στα δύο πρωτεύοντα και 
  δευτερεύοντα κυκλώματα
• Σύστημα γείωσης για στατικά φορτία που συσσωρεύονται στο φίλτρο, μέσω σύνδεσης με το σύστημα γείωσης της εγκατάστασης.
• Προγραμματιζόμενος υπολογιστής για  έλεγχο  κύκλου συντήρησης,  με οθόνη αφής  και ειδικό λογισμικό ικανό να υποδεικνύει 
  τη δραστηριότητα της μονάδας ελέγχου.
• Μετατροπέας  πίεσης,  συνδεδεμένος με τον ενσωματωμένο υπολογιστή της κεντρικής μονάδας, για παρακολούθηση της
  αποτελεσματικότητας και της στάθμης του κάδου.
• Σύστημα Soft Start με ενσωματωμένη μονάδα μικροεπεξεργαστή, ειδικά για συστήματα αναρρόφησης, με συνεχή έλεγχο.
• Θερμική ασφάλεια για την προστασία της ομάδας κινητήρα, με αυτόματο κλείσιμο και επαναφορά
• Παροχή 12V λήψεων αναρρόφησης DC.
• Δυνατότητα σύνδεσης με βοηθητικό προειδοποιητικό σήμα συντήρησης.
• Δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης διακομιστή Διαδικτύου, προσβάσιμη από σταθερές και κινητές συσκευές και απόκτηση
   πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τον έλεγχο.
• Κεντρική μονάδα με σιγαστήρα και συνδέσμους για σύνδεση στο δίκτυο σωλήνων.
• Κεντρική μονάδα κατάλληλη για χρήση με όλα τα αξεσουάρ Sistem Air.

TECHNICAL FEATURES

Υποπίεση Υποπίεση 

Υποπίεση 

Υποπίεση 

Ροή Αέρα

Ροή Αέρα Ροή Αέρα
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Οι κεντρικές μονάδες αναεεόφησης είναι εξοπλισμένες με σύστημα εξαερισμού, μια απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι σε
θέση να αποβάλει τη μικροσκοπική σκόνη που το δοχείο δεν μπορεί να συγκρατήσει.
Μπορούν να εγκατασταθούν σε χώρους υπηρεσίας, κελάρια, κάτω από σκάλες, ντουλάπες κ.λπ.
Τα χαρακτηριστικά κατασκευής (βαθμός προστασίας IP44), επιτρέπουν την εξωτερική εγκατάσταση, για παράδειγμα σε μπαλκόνια
με προστασία από τον καιρό. Συνιστάται κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού, να πραγματοποιείτε πάντα μετρήσεις προκειμένου
να εξασφαλίζετε την ιδανική τοποθέτηση της κεντρικής μονάδας σε σχέση με την εγκατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη λογικό χώρο
για εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση. Στην περίπτωση ενός συστήματος πολλαπλών επιπέδων, η εγκατάσταση συνιστάται πάντα
στο χαμηλότερο επίπεδο. Όταν, λόγω συγκεκριμένων απαιτήσεων εγκατάστασης, η κεντρική μονάδα κενού βρίσκεται στους επάνω
ορόφους του κτιρίου σε σύγκριση με το δίκτυο σωλήνων (σοφίτες, χώροι οροφής κ.λπ.), πρέπει να χρησιμοποιείται μια κεντρική
μονάδα υψηλότερης κατηγορίας σε σχέση με την αποτελεσματική επιφάνεια καθαρισμού (συμβουλευτείτε το γραφείο μελετών 
της εταιρείας Sistem Air )

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Οι κεντρικές μονάδες κρέμονται σε ένα βραχίονα στήριξης 
που αποτελεί μέρος της ίδιας της μονάδας Το τελευταίο 
πρέπει να είναι σταθερό και μόνιμο στον τοίχο χρησιμοποιώντας 
κατάλληλα βύσματα, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολικό βάρος.

Σημείωση ! Η κεντρική μονάδα πρέπει να στερεωθεί έτσι 
ώστε ο κάδος να απέχει  περισσότερο από 50 cm από το 
έδαφος.

Όλες οι μονάδες Tecno Prime έχουν σχεδιαστεί για σύνδεση 
με το δίκτυο σωληνώσεων τόσο στα δεξιά όσο και στα 
αριστερά. Η αλλαγή είναι γρήγορη και εύκολη.

.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ
Οι κεντρικές μονάδες της σειράς Tecno Prime παρέχονται πλήρεις με σιγαστήρα εξάτμισης mm 50 mm, συνδεσμους  κατά κραδασμών
και σφιγκτήρες για σύνδεση με το δίκτυο σωληνώσεων. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε περίπτωση σωληνώσεων εξαερισμού μήκους άνω των 5 μέτρων, είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε 
σωλήνα μεγαλύτερης διαμέτρου (π.χ. 63 mm), προκειμένου να δημιουργηθούν οι βέλτιστες συνθήκες για την αποβολή 
του αέρα εξάτμισης

Συνδεθείτε στο δίκτυο σωλήνων χρησιμοποιώντας τις τυπικές
υποδοχές που παρέχονται από τον κατασκευαστή

A
Συνδεθείτε στο δίκτυο σωληνώσεων. Σε αυτήν τη 
διαμόρφωση η σύνδεση με το σωλήνα εισόδου γίνεται 
με τα πρόσθετα εξαρτήματα (κιτ BiVac).

B Σύνδεση σε διαμόρφωση κυκλωνικού φιλτραρίσματος  Σύνδεση σε διαμόρφωση φιλτραρίσματος σακούλας

TECNO PRIME

rif. 01-2019 ENG
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Για την προγραμματισμένη συντήρηση των κεντρικών μονάδων αναρρόφησης, ακολουθήστε τις οδηγίες στο τεχνικό εγχειρίδιο που παρέχεται
με την κεντρική μονάδα και ως αναφέρεται στην οθόνη αφής. Συγκεκριμένα, αυτές οι περιοδικές εργασίες αφορούν κυρίως τον καθαρισμό 
φίλτρων, την εκκένωση δοχείων συλλογής σκόνης, αντικατάσταση σάκουλας, επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα και 
πιθανή απόφραξη της εκκένωσης αέρα. Όλες οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης που έχουν προγραμματιστεί από 
τον τελικό χρήστη πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.
Σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπό μας sistemair.gr για περισσότερες πληροφορίες 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 

12v Micro / λήψεις 
αναρρόφφησης 

AUX s;hma  (προαιρετική
σύνδεση) max 1A, 230v 
AC / 30v DCc

Ταση τροφοδοσίας 230v AC

Για εγκατάσταση, οι διατάξεις των προτύπων CEI και των
εθνικών  κανονισμών ηλεκτρικής ενέργειας  πρέπει να 
ακολουθούνται σχολαστικά .

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ AIR CLOUD  

Είναι δυνατή η σύνδεση της κεντρικής μονάδας Tecno Prime με
έναν διακομιστή ιστού που μπορεί να ελεγχθεί εξ αποστάσεως. 
Αυτό απαιτεί σύνδεση στο Internet οικιακού δικτύου, μέσω 
καλωδίου δικτύου (δεν παρέχεται) ή οποιασδήποτε ασύρματης 
επέκτασης

H  μονάδα αναρρόφησης  Tecno Prime
μπορεί να εγκατασταθεί είτε με κυκλωνικό
διαχωρισμοό σκόνης  (αριστερή εικόνα) 
είτε με σακούλα φίλτρου  (δεξιά εικόνα)

( προτείνεται ) 
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CE 

Λήψη αναρρόφησης στο σώμα IP βαθμός προστασίας

Κατηγορία μόνωσης 2Εξοικονόμιση ενέργειας

Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων
χρηστών 

Soft Start εκκίνηση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ Προτεινόμενη
επιφάνεια

ΚΩΔΙΚΟΣ Προτεινόμενες 
      λήψεις 
αναρρόφησης

Max αριθμός
χρηστών

Tecno Evox 150 150 m2 3110.1TEV 4 1

Tecno Evox 250 250 m2 3112.1TEV 7 1

Tecno Evox 350 350 m2 3113.3TEV 11 1

Tecno Evox 450 450 m2 3115.3TEV 16 1

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ TABLE Tecno Evox

Η κεντρική μονάδα αναρρόφησης Tecno Evox μπορεί να εγκατασταθεί σε σπίτια
με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Επιφάνεια που πρέπει να καθαριστεί μεταξύ 30 και 450 m2
• Χρήση από έναν μόνο χειριστή
• Δίκτυο σωλήνων κατασκευασμένο με σωλήνα διαμέτρου 50 mm / 2 "
• Τροφοδοσία 220 / 240v AC
• Μη συνεχής χρήση για οικιακή αναρρόφηση
• Φιλτραρισμένος αέρας που μεταφέρεται στο εξωτερικό περιβάλλον
• Εγκατάσταση σε μέρη μακριά από πηγές θερμότητας

Οι οικιακές μονάδες TECNO Evox έχουν σχεδιαστεί για έναν χρήστη του οποίου το σκεπτικό 
δεν θέλει συμβιβασμός στην ποιότητα,  από επιλεγμένα υλικά και με προσεκτική συναρμολόγηση.
Οι μονάδες  Tecno Evox είναι εξοπλισμένες με λήψη αναρρόφησης ενσωματωμένη στο σώμα 
της κεντρικής μονάδας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

energysaving

EVOX
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TECNO EVOX

1 - Λήψη αναρρόφησης στο σώμα της μονάδας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οι κεντρικές μονάδες έχουν μια 
λήψη αναρρόφησης στο σώμα 
του μηχανήματος, που επιτρέπει 
τον καθαρισμό των χώρων γύρω 
από τη κεντρική μονάδα.

Η λήψη αναρρόφησης ελέγχεται από το
Διακόπτη ON / OFF στο μπροστινό μέρος 
της κεντρικής μονάδας. 

Στη σειρά Tecno Evox, υπάρχει μια βαλβίδα διακοπής αναρρόφησης που εμποδίζει τη λειτουργία του κινητήρα 
σε κρίσιμες συνθήκες (απουσία αέρα αναρρόφησης).
Ανοίγει αυτόματα, ευνοώντας την παρέμβαση της θερμικής προστασίας του κινητήρα.

2 - Βαλβίδα εκτόνωσης

Όλη η γκάμα των συστημάτων αναρρόφησης οικιακού συστήματος Sistema Air διαθέτει 
κινητήρες υψηλής απόδοσης, που χαρακτηρίζονται από χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 
που, σε σύγκριση με το παρελθόν, οδηγούν σε μέση εξοικονόμηση πάνω από 20%.

Η βαλβίδα ανόιγει αυτόματα 
και επιτρέπει στον αέρα να 
περάσει μέσα απο τον
κινητήρα

Για να τη χρησιμοποιήσετε,  απλώς 
εισάγετε το σωλήνα αναρρόφησης 
απευθείας στην ίδια την είσοδο, χωρίς 
να έχετε καλωδιακή σύνδεση με τις 
υπόλοιπες λήψεις αναρρόφησης

3 - Εξοικονόμιση ενέργειας
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Tecno Evox

1

2

3

4

5

9

10 

11

12

13

15

16

ΟΝ -ΟFF λήψης αναρρόφησης
στο σώμα της μονάδας

Καπάκι ηχο-απορροφητικό

Κινητήρας

Ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου

Διακόπτης ενεργοποίησης

Καλώδιο εντολής  (Micro Line)

Καλώδιο τροφοδοσίας

Είσοδος αέρα

Φίλτρο

Σώμα μονάδας

Λήψη αναρρόφησης

Λαβή κάδου

Κάδος απορριμάτων

6

8 Εξαγωγή αέρα

14 Κώνος

7 Θερμικός διακόπτης 
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IP protection degree

Degree of electrical insulation

  CLASS II

TECNO EVOX Line
Appliances comply with the following standards:
RELEVANT EEC DIRECTIVES:

APPLIED HARMONIZED STANDARDS:

: 2010
: 2006 + A2 : 2009
: 2008

 
ROHS DIRECTIVE 2002/95

COMPLIANT WITH REACH DIRECTIVES

Σημείωση: όσον αφορά τη φάση εγκατάστασης, σχολαστικά
ακολουθήστε τους ισχύοντες κανόνες

IP 20

Οι κεντρικές μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από έναν μόνο χειριστή.
Συνιστάται να επιλέξετε την κεντρική μονάδα με βάση τη συνολική επιφάνεια που θα καθαριστεί, προκειμένου
να διασφαλιστεί η μέγιστη διάρκεια και απόδοση με την πάροδο του χρόνου.
Περαιτέρω κριτήρια επιλογής μπορεί να περιλαμβάνουν τις συνολικές διαστάσεις της μονάδας, χωρητικότητα 
δοχείου σκόνης και επιφάνεια φίλτρου.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

A

B

G
H

F
E

C

D

x

TECNO Evox  

Μοντέλο

Κωδικός

TECNO
Evox  150

TECNO
Evox  250

TECNO
Evox 350

TECNO
Evox  450

3110.1TEV 3112.1TEV 3113.3TEV 3115.3TEV

Σύνδεση είσοδος/έξοδος       Ø mm          50                50                50               50

Βαθμ.ός προστασίας                       IP          20                20                20               20

06/0506/0506/0506/05zH 

05,154,153,152,1Wk  

7,63,66,50,5A 

21212121cd V

 m3/h 200              234             240             180

 cm2 6700 6700 6700 6700

Χωρητικότητα κάδου                       l            21                 21               21                21

81717171gk

Διάσταση     A  mm           233                233                233                233

Διάσταση      B mm 380 38 0 380 380

07)A(Bd

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  ονομαστικές τιμές θορύβου. Οι τιμές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το 
περιβάλλον στο οποίο είναι εγκατεστημένη η κεντρική μονάδα και τον τύπο εγκατάστασης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

TECNO EVOX

Ενσωματωμένη λήψη αναρρόφησης          ΝΑΙ             ΝΑΙ              ΝΑΙ             ΝΑΙ

Τάση τροφοδοαίας                           Vac     220/240      220/240    220/240      220/240

Συχνότητα

Ισχύς

Ένταση ρεύματος

Τροφοδοσία λήψεων 
Ροή αέρα

Μέγιστη υποπίεση                     mbar         274              272             310            400

Επιφάνεια φίλτρου

Εξαγωγή άερα                                                     ΝΑΙ             ΝΑΙ              ΝΑΙ             ΝΑΙ

Σιγαστήρας εξαγωγής άερα                            ΝΑΙ             ΝΑΙ              ΝΑΙ             ΝΑΙ

Βάρος

Διάσταση     c  mm           412                412                412                412

Διάσταση    D  mm           193                193                193                193

Διάσταση    E   mm           107                107                107                107

Διάσταση    F   mm           583                583                583                583

Διάσταση    G   mm          919                919                919                919

Διάσταση    H ( min. )                   mm           100               100                100                100

Διάσταση    X ( min. )                   mm           500               500                500                500

Επίπεδο θορύβου
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Τα μοντέλα της σειράς Tecno Evox είναι κατασκευασμένα με πλαστικά υλικά, PP και ABS, έτσι ώστε να δοθεί 
αντοχή και ανθεκτικότητα ενώ διατηρείται μια ελκυστική εμφάνιση. Έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με όλα τα κριτήρια 
των ισχύοντεων κανονισμών και των κοινοτικών οδηγιών . Επιβάλλονται, χωρίς να παραβλέπονται θεμελιώδη 
στοιχεία όπως λειτουργικότητα, ισχύ και δυνατότητα χρήσης. 
Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά παρατίθενται ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

TECNO Evox 250

0
0

50 100 150 200 250 300

50

100

150

200

250

300

350

mbar
TECNO Evox 150

0
0

50 100 150 200 250 300

50

100

150

200

250

300

350

mbar

Ροή αέρα

0
0

50 100 150 200 250 300 350

50

100

150

200

250

300

350

mbar
TECNO Evox 350

0
0

50 100 150 200 250 300 350

50

100

150

200

250

300

350

400

450

mbar
TECNO Evox 450
(motor by-pass)

• Κυλινδρικό αυτοπροστατευτικό σώμα από πολυπροπυλένιο.
• Προστασία και καλύμματα από πολυπροπυλένιο και ABS.
• Κάδος συλλογής σκόνης σε πολυπροπυλένιο με λαβές νάιλον PA6 (χωρητικότητα 21L).
• Θήκη κινητήρα απορρόφησης ήχου (κεντρικές τιμές θορύβου εντός 70 dB A).
• Δυνατότητα σύνδεσης των σωλήνων είτε από τα δεξιά είτε από τα αριστερά.
• Κινητήρας αποτελούμενος από μονοφασικό ηλεκτρικό κινητήρα με καρβουνάκια και ρότορα
• Βαλβίδα διακοπής αναρρόφησης για προστασία κινητήρα.
• Φίλτρο κασέτας κατηγορίας M σε πολυεστέρα, πλένεται με νερό.
• Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου διπλής προστασίας με διακόπτες τόσο σε πρωτεύοντα όσο και σε 
  δευτερεύοντα κυκλώματα.
• Σύστημα Soft Start με ενσωματωμένη μονάδα στην πλακέτα μικροεπεξεργαστή, ειδικά για συστήματα 
  αναρρόφησης, με συνεχή έλεγχο.
• Θερμική ασφάλεια για την προστασία της μονάδας κινητήρα, με αυτόματο κλείσιμο και επαναφορά.
• Παροχή ρεύματος λήψεων αναρρόφησης 12v DC.
• Κεντρική μονάδα με σιγαστήρα και αντικραδασμικά κολάρα για σύνδεση στο δίκτυο σωλήνων.
• Κεντρική μονάδα κατάλληλη για χρήση με όλα τα αξεσουάρ καθαρισμού Sistem Air

Υποπίεση Υποπίεση

Υποπίεση

Υποπίεση

Ροή αέρα

Ροή αέρα Ροή αέρα
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ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ

Οι κεντρικές μονάδες κρέμονται σε ένα βραχίονα στήριξης 
που υπάρχει στην κεντρική μονάδα. Πρέπει να στερελωνεται
σταθερά και μόνιμα στον τοίχο χρησιμοποιώντας κατάλληλα
βύσματα, έχοντας υπόψιν το συνολικό βάρος που μπορεί να
είναι πολύ μεγαλύτερο από το βάρος της κεντρικής μονάδας 
(βλ. πίνακες τεχνικών δεδομένων σελίδα 28).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η κεντρική μονάδα πρέπει να στερεωθεί 
έτσι ώστε ο κάδος να είναι πάνω από 50 cm από το 
έδαφος.

Όλες οι μονάδες ελέγχου Tecno Evox έχουν σχεδιαστεί για 
σύνδεση το δίκτυο σωληνώσεων τόσο στα δεξιά όσο 
και στα αριστερά.
Η μετατροπή είναι γρήγορη και εύκολη

Οι μονάδες της σειράς Tecno Evox διατίθενται πλήρεις με σιγαστήρα εξαερισμού Ø 50 mm, αντικραδασμικά
κολάρα και σφιγκτήρες για σύνδεση με το δίκτυο σωλήνων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε περίπτωση σωληνώσεων εξαερισμού μήκους άνω των 5 μέτρων, είναι απαραίτητο να 
εγκαταστήσετε σωλήνα μεγαλύτερης διαμέτρου (π.χ. 63 mm),  προκειμένου να δημιουργηθούν οι 
βέλτιστες συνθήκες για την αποβολή του φιλτραρισμένου αέρα

Σιγαστήρας

Περσίδα εξαερισμού

Σωλήνας εξαερισμού

Δίκτυο σωλήνων 
λήψεων αναρρόφησης

Οι κεντρικές μονάδες είναι εξοπλισμένες με σύνδεση με το σωλήνα εξαερισμού, μια απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι σε θέση να 
αποβάλει τη μικροσκοπική σκόνη που το δοχείο δεν μπορεί να περιέχει. Πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρους εξυπηρέτησης (όπως 
γκαράζ, κελάρια ή παρόμοια), να προστατεύεται από τον καιρό, την υγρασία και τις υπερβολικές αλλαγές θερμοκρασίας. Είναι απαραίτητο
να επιλέξετε χώρους εγκατάστασης μακριά από πηγές θερμότητας, όπως σόμπες ή καλοριφέρ. (Σημείωση: βαθμός προστασίας IP 20). 
Συνιστάται πάντα, κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού, η διενέργεια μετρήσεων για τον σχεδιασμό της ιδανικής τοποθέτησης,
λαμβάνοντας υπόψη τους χώρους για εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση.
Στην περίπτωση ενός συστήματος πολλαπλών επιπέδων, η εγκατάσταση συνιστάται πάντα στο χαμηλότερο επίπεδο.
Όταν, για συγκεκριμένες απαιτήσεις εγκατάστασης, η κεντρική μονάδα αναρρόφησης βρίσκεται στους επάνω ορόφους του κτιρίου σε 
σύγκριση με το δίκτυο σωλήνων (σοφίτες, χώροι οροφής κ.λπ.), πρέπει να χρησιμοποιείται κεντρική μονάδα υψηλότερης κατηγορίας σε 
σχέση με την πραγματική επιφάνεια καθαρισμού (συμβουλευτείτε το τμήμα μελετών της Sistem Air )

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

TECNO EVOX

ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
Line Micro / 12v
Λήψεις αναρρόφησης

Τάση τροφοδοσίας 230V

Για εγκατάσταση, συμμορφώνεστε σχολαστικά με τους
κανονισμούς των προτύπων CEI και του εθνικού 
προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Για την προγραμματισμένη συντήρηση των κεντρικών μονάδων, πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται στο τεχνικό 
εγχειρίδιο που παρέχεται με τη μονάδα. Συγκεκριμένα, αυτές οι περιοδικές εργασίες αφορούν κυρίως τον καθαρισμό φίλτρων, 
την εκκένωση δοχείων συλλογής σκόνης, την επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του  ηλεκτρικού κινητήρα  και την πιθανή 
απόφραξη της εκκένωσης αέρα. Όλες οι παρεμβάσεις που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης που δεν έχουν 
προγραμματιστεί από τον τελικό χρήστη πρέπει να εκτελούνταιι από εξειδικευμένο προσωπικό.
Σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπό μας sistemair.gr για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση
και  την πλησιέστερη υπηρεσία βοήθειας.

Η σειρά Tecno Evox είναι ένας συνδιασμός 
ισχύς και αξιοπιστίας, που προορίζεται για
όσους ψάχνουν για ένα βασικό προϊόν αλλά
δεν είναι πρόθυμοι να συμβιβαστούν με 
χαμηλή ποιότητα

EVOX
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CE 

IP βαθμός προστασίας

Υπολογιστής συντήρησης

Κατηγορία μόνωσης 1Εξοικονόμιση ενέργειας

Μέγιστος αριθμός χρηστώνSoft Start εκκίνηση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ Προτεινόμενη
επιφάνεια

ΚΩΔΙΚΟΣ Προτεινόμενος
αριθμός λήψεων

Max αριθμός
χρηστών

Tecno Star Dual Power 450 m2 3116.2TS 16 1+1

Tecno Star Dual Power ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Η μονάδα αναρρόφησης Tecno Star Dual Power μπορεί να εγκατασταθεί σε κτίρια 
με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Επιφάνειες μεταξύ 30 και 450 m2
• Κατάλληλο για 2 χρήστες
• Δίκτυο σωληνώσεων Ø 50 - 63 mm / ”2”
• Τροφοδοσία 220/240 Vac 
• Μη συνεχής χρήση για οικιακή αναρρόφηση
• Εξαγωγή αέρα στο περιβάλλον
• Μπορεί να εγκατασταθεί σε βοηθητικούς χώρους, χώρους υπηρεσίας, υπόγεια και 
  μπαλκόνια προστατευμένη από καιρικές συνθήκες.

Η μονάδα Tecno Star Dual Power είναι ένα μοναδικό προϊόν, με υβριδικά χαρακτηριστικά: 
επωφελείται από δύο οικιακούς κινητήρες (με καρβουνάκια), είναι σε θέση να λειτουργεί 
ταυτόχρονα για δύο χρήστες, σε μεγαλύτερες επιφάνειες σε σύγκριση με παραδοσιακές 
οικιακές μονάδες αναρρόφησης. Χάρη στον πίνακα ελέγχου μπορείτε να ελέγξετε την 
κατάσταση της μονάδας αναρρόφησης και τις απαιτήσεις συντήρησης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

energysaving

Επιλογή αυτοκαθαρισμού φίλτρου
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Χάρη στην παρουσία δύο κινητήρων, η μονάδα αναρρόφησης Tecno Star Dual Power μπορεί να χρησιμοποιηθεί από δύο 
ταυτόχρονους χρήστες σε έναν οικιακό τομέα για επιφάνειες έως 450 m / τ.μ. Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή συντήρησης
είναι επίσης δυνατή η ρύθμιση της λειτουργίας "Turbo" που επιτρέπει και στους δύο κινητήρες για μια πιο ισχυρή αναρρόφηση

Η επιφάνεια χωρίζεται σε δύο περιοχές (για 
παράδειγμα μια βίλα δύο οικογενειών). Κάθε
περιοχή έχει το δικό της δίκτυο σωλήνων, με
μια εντολή που ελέγχει τον έναν κινητήρα. Τα
δύο δίκτυα σωλήνων ενώνονται σε μια ένα που
φτάνει στη μονάδα αναρρόφησης. Κάθε 
κινητήρας μπορεί να χρησιμοποιείται από έναν
μόνο χρήστη. Με τη λειτουργία Turbo, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν και οι δύο κινητήρες από
έναν μόνο χρήστη γ ια  μ ια  π ιο  ισχυρή 
αναρρόφηση

Ενιαία επιφάνεια (μεγάλη βίλα), με ένα μόνο
δίκτυο σωλήνων  Ø 63 mm με κατάληξη 
σωλήνα Ø 50 mm για την σύνδεση με τις λήψεις
αναρρόφησης.
Η πλήρης εγκατάσταση έχει μία μόνο γραμμή
εντολής για τον έλεγχο των δύο κινητήρων. 

1 - Ταυτόχρονη λειτουργία με 2 χρήστες

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2 ταυτόχρονοι χρήστες
ΕΠΙΛΟΓΗ 1

2 ταυτόχρονοι χρήστες
ΕΠΙΛΟΓΗ 2

1
2

1
2

TECNO STAR DUAL POWER

Κινητήρας
Κινητήρας

Κινητήρας
Κινητήρας
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Η μονάδα Tecno Star Dual Power διαθέτει κινητήρες τελευταίας γενιάς με υψηλή 
απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. Η δυνατότητα χρήσης των δύο κινητήρων 
ξεχωριστά προσφέρει ένα επιπλέον πλεονέκτημα: είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν 
οι δύο κινητήρες ταυτόχρονα μόνο όταν είναι απαραίτητο, με σημαντική 
εξοικονόμηση ενέργειας.

Η μονάδα Tecno Star Dual Power έχει σχεδιαστεί για σύνδεση
στο δίκτυο σωλήνων είτε από τη δεξιά είτε από  την αριστερή
πλευρά. Η αλλαγή είναι γρήγορη και εύκολη. 

Η μονάδα αναρρόφησης Tecno Star Dual Power διαθέτει έναν νέο πίνακα ελέγχου για διαχείριση συντήρησης, 
με ηλεκτρονικό μικτοεπεξεργαστή δεύτερης γενιάς, συνδεδεμένος με ανιχνευτές πίεσης και ρυθμισμένος ώστε να 
αλληλεπιδρά απλά με τον χρήστη.
Η συντήρηση μπορεί να προσαρμοστεί από τον χρήστη, ο οποίος μπορεί να διαβάσει τα μηνύματα του πίνακα οθόνης
της κατάστασης της μονάδας αναρρόφησης και τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε περίπτωση δυσλειτουργίας.
Ο αισθητήρας δίνει την τρέχουσα κατάσταση της μονάδας αναρρόφησης.
Κατά την αρχική εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τα δεδομένα για την ενεργοποίηση της εγγύησης.
Είναι δυνατή η διατήρηση των ρυθμίσεων ή η προσαρμογή τους σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες (ακολουθώντας
τις οδηγίες στο τεχνικό εγχειρίδιο).
Στη συνέχεια, μπορείτε να εισαγάγετε τους αριθμούς τηλεφώνου  βοήθειας.

Ο πίνακας ελέγχου ανιχνεύει:

 

.

• εάν ο κάδος απορριμμάτων είναι γεμάτος

• απόδοση φίλτρου

• τιμή της υποπίεσης

• πότε απαιτείται προγραμματισμένη συντήρηση (δύο επίπεδα)

• Ώρες λειτουργίας

• ηλεκτρική κατανάλωση

2 - Έξυπνο λογισμικό διαχείρισης

3 - Εξοικονόμιση ενέργειας

3 - Ανάστροφες συνδέσεις
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TECNO STAR DUAL POWER

Η μονάδα Tecno Star Dual Power έχει σχεδιαστεί για την εγκατάσταση του συστήματος Autocleaner: ένα σύστημα με   
ψεκασμό πεπιεσμένου αέρα διασχίζει το φίλτρο με αποτέλεσμα η σκόνη που βρίσκεται στην επιφάνεια του φίλτρου ή 
μεταξύ των πτυχών του πέφτει μέσα στον κάδο απορριμμάτων.
Αυτή η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί μετά την εγκατάσταση της μονάδας αναρρόφησης, χρησιμοποιώντας τις πνευματικές
και ηλεκτρικές συνδέσεις που διαθέτει η μονάδα .
Συνδέστε την κεντρική μονάδα στο σύστημα σωληνώσεων χρησιμοποιώντας τις τυπικές συνδέσεις που παρέχονται από τον
κατασκευαστή.

3 - Σύστημα αυτοκαθαρισμού φίλτρου
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Τμήματα Tecno Star Dual Power 

Καπάκι

Ηλεκτρονική πλακέτα
ελέγχου

Υπολογιστής
συντήρησης

Λαβή 
άνοιγγμα κλεισιμο
κάδου

Προστατευτικό
φίλτρου

Φίλτρο

Λαβή

Βάση

Ρόδες

Βάση 
σακούλας

Κινητήρες

Εξαγωγή αέρα

Γενικός διακόπτης

Καλώδια τροφοδοσίας.
λήψεων, AUX

Είδοδος
αναρρόφησης

Κώνος

Κάδος αποριμμάτων

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

11

12

13

14

16

17

18

Βαλβίδα εκτόνωνσης15
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TECNO STAR DUAL POWER

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Tecno Star Dual Power line

Model
Article

TECNO Star
Dual Power

3116.2TS

Υποδοχή λήψεων mm Ø 63

Έξοδος αέρα mm Ø 63

Βαθμός προστασίας IP                20

Τροφοδοσία λήψεων V dc               12
3

Μέγιστη υποπίεση mbar              285
2 17000

A

E

H (συνιστάται)

D

B
G

C

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

Οι μονάδες αναρρόφησης Tecno Star Dual Power έχουν δύο κινητήρες, των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τον τρόπο 
με τον οποίο χρησιμοποιείται η μονάδα και από τον αριθμό των εντολών που έχουν συνδεθεί για την ενεργοποίηση..
Στην πραγματικότητα είναι δυνατό να συνδέσετε δύο γραμμές εντολών στη μονάδα, για να καλύψετε δύο διαφορετικές 
περιοχές του συστήματος (για παράδειγμα δύο περιοχές ίδια εγκατάσταση, δύο επίπεδα ή δύο ανεξάρτητα διαμερίσματα).
Πράγματι, μέσω της πλακέτας ελέγχου είναι δυνατόν να επιλέξετε εάν θα κάνετε αναρρόφηση σε μία μόνο περιοχή που 
καλύπτεται από μία μόνο γραμμή εντολή , με ή χωρίς μεγαλύτερη ισχύς (ένας χρήστης), ή  να χρησιμοποιήσετε τη μέγιστη
ισχύ για να καθαρίσετε ταυτόχρονα δύο περιοχές που καλύπτονται από δύο γραμμές εντολών (δύο χρήστες).

Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση δύο χειριστών εάν η συνολική επιφάνεια είναι μεγαλύτερη
από 350 m2 και εάν το δίκτυο σωλήνων δεν είναι κατάλληλα σχεδιασμένο. Σας συνιστούμε να επιλέξετε τη 
μονάδα ανάλογα με την επιφάνεια που πρέπει να καθαρίσετε, προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγάλη διάρκεια
ζωής και η καλύτερη απόδοση με την πάροδο του χρόνου (βλ. κεφάλαιο Εγκατάσταση).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
  CE marking
  
  
  IP protection degree
  
  Electrical insulation I
  CLASS I 

Tecno Star Dual Power 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

Υπολογιστής συντήρησης                                ΝΑΙ

Τάση τροφοδοσίας                        Vac         220/240

Συχνότητα                                        Hz             50/60

Ισχύς                                                 Κw           1,35 x 2

Ένταση  ρεύματος                            Α               11,2

Μέγιστη ροή άερα                            m /h                 390              

Επιφάνεια φίλτρου                        cm

Χωρητικότητα κάδου                       L              62

Εξαγωγή αέρα                                                   ΝΑΙ

Σιγαστήρας εξαγωγής αέρα                           ΝΑΙ

Βάρος                                             kgr                55

Διάσταση  Α                                  mm             615

Διάσταση  B                                  mm             633
Διάσταση  C                                  mm           1369

Διάσταση  D                                  mm            773

Διάσταση  E                                  mm             450

Διάσταση  G                                  mm            745

Διάσταση  H                                  mm            600

Επίπεδο θορύβου 1 κινητήρας   dB(A)          64

Επίπεδο θορύβου 2 κινητήρEς   dB(A)          69
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

0
0

50 100 150 200 250 300

50
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TECNO Star Dual Power
1 motor

Ροή αέρα
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Οι μονάδες αναρρόφησης Tecno Star Dual Power έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες 
κανονισμούς και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά και βάση της λειτουργικότητας, ισχύς και ικανότητας αναρρόφησης.
Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να απαριθμηθούν ως εξής:
• 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 λίτρα)
• Υποδοχή σακούλας μέσα στο κάδο απορριμμάτων, για γρήγορη και υγιεινή απόρριψη της σκόνης.
• Ηχομονωτικό διαμέρισμα  για κάθε κινητήρα, επίπεδο θορύβου σε dB (A): από 64 (1 κινητήρας) έως 69 (2 κινητήρες).
• Προαιρετική σύνδεση των σωλήνων από τα αριστερά ή από τα δεξιά.
• Μονοφασικός ηλεκτροκινητήρας με ειδικά καρβουνάκια για μονάδες αναρρόφησης
• Βαλβίδα διακοπής για έλεγχο ροής αέρα και προστασία κινητήρα.
• Πιστοποιημένο φίλτρο κατηγορίας M, κατασκευασμένο από πολυεστέρα. Πλένεται με νερό.
• Προστασία φίλτρου για μείωση συντήρησης
• Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου διπλής προστασίας, με ασφάλειες τόσο στο κύριο όσο και στο δευτερεύον κύκλωμα.
• Προγραμματιζόμενος υπολογιστής για κύκλους συντήρησης με ειδικό λογισμικό που μπορεί να εμφανίσει τις δραστηριότητες
  της μονάδας.
• Μετατροπέας πίεσης συνδεδεμένος στον υπολογιστή, για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του επιπέδου και της 
  στάθμης του κάδου απορριμάτων
• Σύστημα Soft Start ενσωματωμένο στην πλακέτα με μικροεπεξεργαστή, ειδικά για συστήματα αναρρόφησης, με συνεχή
  έλεγχο.
• Προστασία αισθητήρα θερμοκρασίας ασφαλείας για τον κινητήρα με αυτόματη εκκίνηση.
• Παροχή ρεύματος λήψεων αναρρόφησης 12 V dc.
• Επιλογή βοηθητικής σύνδεσης προειδοποίησης για συντήρηση.
• Επιλογή σύνδεσης απομακρυσμένου πίνακα ελέγχου, η οποία μπορεί να εγκατασταθεί σε όλες τις μονάδες αναρρόφησης
• Η μονάδα αναρρόφησης διαθέτει σιγαστήρα και αντικραδασμικά κολάρα για σύνδεση σωλήνων.
• Κατάλληλο για χρήση με όλα τα αξεσουάρ καθαρισμού Sistem Air.
• Δυνατότητα συνδυασμού, ακόμη και μετά την εγκατάσταση, του αυτόματου συστήματος καθαρισμού φίλτρων Autocleaner.

Υποπίεση Υποπίεση

Ροή αέρα
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TECNO STAR DUAL POWER

Οι μονάδες αναρρόφησης Tecno Star Dual Power είναι εξοπλισμένες με σύνδεση εκκένωσης αέρα, προκειμένου
να αποβάλουν σωματίδια σκόνης που δεν μπορούν να φιλτραριστούν.. Μπορούν να τοποθετηθούν σε τεχνικά
δωμάτια, υπόγεια, κάτω από τις σκάλες ή βοηθητικούς χώρους προστατευμένους 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, προτείνουμε τον προσδιορισμό της καλύτερης θέσης για την κεντρική μονάδα σε
σχέση με το σύστημα, αφήνοντας ένα λογικό χώρος για εγκατάσταση, χρήση, συντήρηση και ανταλλαγή 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

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΕΥΚΟΛΟ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΚΑΔΟΥ

Η μονάδα αναρρόφησης δεν απαιτεί ειδική αγκύρωση. Ωστόσο,
είναι σημαντικό να ελέγξετε εάν η περιοχή εγκατάστασης έχει
τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις, προκειμένου να είναι 
σωστά και τοποθετημένη με ασφάλεια.
- απόλυτα επίπεδη, οριζόντια και συμπαγή επιφάνεια, χωρίς 
  ρωγμές.
- επιφάνεια χωρίς κραδασμούς

Μπορούν να γίνουν συνδέσεις με δίκτυο σωληνώσεων
και αποβολή αέρα στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά
της μονάδας αναρρόφησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : εάν ο σωλήνας εκκένωσης είναι
μεγαλύτερος από 5 μέτρα είναι απαραίτητο να 
εγκαταστήσετε μεγαλύτερη διάμετρο (π.χ. 80 mm)
για να επιτύχετε τις βέλτιστες συνθήκες αποβολής
του αέρα

Η μονάδα Tecno Star Dual Power διαθέτει μεταλλικό
δοχείο σκόνης με εύκολο σύστημα ανοίγματος και 
μαλακή λαβή αφής με επίστρωση αδιάβροχου υλικού

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

Air vent 

Silencer (included)

Vacuum pipe

Discharge pipe

Λαβή για απελευθέρωση
κάδου απορριμάτων

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

Κάδος απορριμάτων

Ρόδες

1

2

3
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : εάν πρέπει να αντικατασταθεί μια 
ασφάλεια, βεβαιωθείτε ότι έχει τη σωστή ένταση 
και είναι ασφάλεια για κινητήρες.
Κατά την εγκατάσταση, τηρείτε αυστηρά το IEC 
και τους εθνικούς κανονισμούς για την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η προγραμματισμένη συνήθης συντήρηση των κεντρικών μονάδων αναρρόφησης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις 
οδηγίες στο τεχνικό εγχειρίδιο και στην οθόνη. Συγκεκριμένα, αυτοί οι κύκλοι συντήρησης ρουτίνας αφορούν τον 
καθαρισμό φίλτρων, την εκκένωση του κάδου απορριμμάτων, την αντικατάσταση σακούλας, τον έλεγχο της λειτουργίας
του ηλεκτροκινητήρα, και τον έλεγχος απαλλαγής αέρα για πιθανή απόφραξη.
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 στο sistemair.gr

Micro line 1 - 2 /
τροφοδοσία λήψεων 12V

Σήμα AUX  (προαιρετική
σύνδεση)
max 1 A, 230 V ac/30 V dc

Τροφοδοσία AC 230V

Η μονάδα TECNO Star είναι 
τόσο όμορφη και ήσυχη που
δεν ενοχλεί ... ακόμη και στο
διάλειμμα για καφέ
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CE 

IP βαθμός προστασίας

Κατηγορία μόνωσης 2

Μονάδα χαμηλής κατανάλωσης

Μέγιστος αριθμός 
χρηστών

Soft Start εκκίνηση

Κύρια χαρακτηριστικά προϊόντος

ΜΟΝΤΕΛΟ Προτεινόμενη
επιφάνεια

ΚΩΔΙΚΟΣ Προτεινόμενος
αριθμός λήψεων

Αριθμός 
χρηστών

Tecno   MINI 150 m2 3107.1TER 4 1

ΜΟΝΤΕΛΟ Tecno Style MINI 

 Οι μονάδες αναρρόφησης Tecno Style MINI μπορούν να 
εγκατασταθούν σε κατοικίες, κτίρια με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:
• Επιφάνειες μεταξύ 30 και 150 m2
• Κατάλληλο για 1 χρήστη
• Δίκτυο σωλήνων Ø 50 mm / Ø 2 "
• Παροχ’η ρεύματος 220/240 Vac 
• Μη συνεχής χρήση 
• Εξαγωγή αέρα προς το εξωτερικό περιβάλλον
• Μπορεί να εγκατασταθεί σε βοηθητικούς χώρους, χώρους 
  υπηρεσίας και υπόγεια

Η μονάδα TECNO Style MINI έχει σχεδιαστεί για εγκαταστάσεις σε χώρους με  μικρές 
επιφάνειες διατηρώντας ταυτόχρονα αμετάβλητη την άνεση και η ισχύς του συστήματος 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

energysaving
MINIΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Στις μονάδες αναρρόφησης Tecno Style MINI υπάρχει μια βαλβίδα εκτόνωσης που επιτρέπει στον αέρα να εισέλθει
στο εσωτερικό του κινητήρα όταν η λήψη αναρρόφησης είναι κλειστή, για να αποφευχθεί ο κινητήρας να λειτουργεί
κρίσιμες συνθήκες.
Ανοίγει αυτόματα και διευκολύνει το έργο της θερμικής προστασίας.

1 - Βαλβίδα εκτόνωσης

Μετά την αναβάθμιση των μοντέλων 350 και 450, η πλήρης γκάμα οικιακών μονάδων 
αναρρόφησης από την Sistem Air έχει νέους κινητήρες υψηλής απόδοσης. Ως 
αποτέλεσμα είναι η  μείωση της ενέργειας κατανάλωση άνω του 20%.

Η βαλβίδα ανοίγει
αυτόματα και
διευκολύνει τη ροή 
του αέρα προς
ο κινητήρας.

TECNO STYLE Mini

2 - Εξοικονόμιση ενέργειας
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ΤΜΗΜΑΤΑ Tecno Style Mini

1

2

3

4

5

8

9 

10

11

14

15

Διακόπτης on-o� ενσωματωμένης
λήψης αναρρόφησης

Ηχομονωτικό καπάκι

Κινητήρας

Ηλεκτρονική πλακέτα

   Διακόπτης

Καλώδιο εντολής ON  (Micro line)

Καλώδιο παροχής ρεύματος

Είσοδος αναρρόφησης

Φίλτρο

Σώμα

Λαβή κάδου

Κάδος απορριμάτων

6

7 Εξαγωγή αέρα

13 Κώνος
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TECNO STYLE Mini

IP protection degree

Electrical insulation Class

  CLASS II

Tecno Style MINI
Device in compliance with the following standards:

EC DIRECTIVES:

APPLIED HARMONIZED STANDARDS:

: 2010
: 2006 + A2 : 2009
: 2008

 
ROHS DIRECTIVE 2002/95

COMPLIANCE TO REACH DIRECTIVES

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

IP 20

Οι οικιακές μονάδες αναρρόφησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 1 χρήστη.
Σας συνιστούμε να επιλέξετε τη μονάδα ανάλογα με την επιφάνεια που πρέπει να καθαρίσετε, προκειμένου
να εξασφαλιστεί μεγάλη διάρκεια ζωής και καλύτερη απόδοση με την πάροδο του χρόνου.
Άλλα κριτήρια επιλογής είναι το μέγεθος της κεντρικής μονάδας, η χωρητικότητα του κάδου απορριμμάτων 
και η επιφάνεια φιλτραρίσματος του φίλτρου.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECNO STYLE MINI

A

B

G
H

F
E

C

D

x

TECNO Style Mini  

Μοντέλο

Κωδικός

TECNO
Style MINI

3107.1TER

Είσοδος/έξοδος αέρα              Ø mm          50

Βαθμός προστασίας                          IP          20

06/05zH

52,1Wk

0,5A

Τροφοδοσία λήψεων αναρρόφησης     V dc            12

 m3/h 200

Μέγιστη υποπίεση                      mbar          274

 cm2 3100

Χωρητικότητα κάδου                       l            15

Εξαγωγή άερα                                                ΝΑΙ

Σιγαστήρα εξαγωγής  (Ø 50 mm)               ΝΑΙ 

5,8gk

Διάσταση A                                     mm        210

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  επίπεδα ονομαστικού θορύβου. Τα επίπεδα μπορεί 
να διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον όπου είναι εγκατεστημένη
η μονάδα και το είδος της εγκατάστασης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Λήψη στο σώμα                                             ΝΑΙ

Τάση τροδοδοσίας                        Vac     220/240
Συχνότητα

Ισχύς
Ένταση ρεύματος

Μέγιστη ροή αέρα

Επιφάνεια φίλτρου

Βάρος

Διάσταση B                                     mm        340
Διάσταση C                                     mm        345

Διάσταση D                                    mm        170

Διάσταση E                                     mm        108

Διάσταση F                                     mm        320
Διάσταση G                                    mm        650

Διάσταση H ( min )                       mm        350

Διάσταση X ( min )                       mm        100
Επίπεδο θορύβου max              dB(A)         70
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Οι κεντρικές μονάδες της σειράς Tecno Style MINI είναι κατασκευασμένες από πλαστικά υλικά, πολυπροπυλένιο

και ABS, έτσι ώστε να παρέχουν αντοχή και ανθεκτικότητα στη δομή, με ευχάριστη αισθητική γραμμή.

Σχεδιάζονται και παράγονται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, και επίσης 

λαμβάνουν υπόψη τη λειτουργικότητα, την ισχύ και την χωρητικότητα.

• Κυλινδρικό σώμα πολυπροπυλενίου.

• Προστασία και κάλυψη από πολυπροπυλένιο και ABS.

• Κάδος απορριμάτων από πολυπροπυλένιο με λαβές από νάιλον PA6 (χωρητικότητα 15).

• Ηχομονωτικό διαμέρισμα κινητήρα (επίπεδο θορύβου κάτω από 70 dB A).

• Πιθανή σύνδεση σωλήνων από τα αριστερά ή από τα δεξιά.

• Κινητήρας  μονοφασικός  με ειδικά καρβουνάκια για μονάδες αναρρόφησης.

• Βαλβίδα εκτόνωσης για προστασία του κινητήρα.

• Φίλτρο  πιστοποιημένο κατηγορίας M, από πολυεστέρα, πλένεται με νερό.

• Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου διπλής προστασίας, με ασφάλειες τόσο στο κύριο όσο και στο δευτερεύον κύκλωμα.

• Σύστημα Soft Start ενσωματωμένο στην πλακέτα με μικροεπεξεργαστή, με συνεχή έλεγχο.

• Αισθητήρας θερμοκρασίας ασφαλείας που προστατεύει τον κινητήρα με αυτόματη διακοπή και εκκίνηση.

• Τροφοδοσία λήψεων αναρρόφησης 12 V.

• Η μονάδα αναρρόφησης διαθέτει σιγαστήρα και αντικραδασμικά κολάρα για σύνδεση των σωλήνων.

• Κατάλληλο για χρήση με όλα τα αξεσουάρ Sistem Air.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

TECNO Style Mini

0
0

50 100 150 200 250 300
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Υποπίεση

Ροή αέρα
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ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΝ

Σιγαστήρας

Εξαγωγή αέρα

Σωλήνα ς εξαγωγής

Δίκτυο σωλήνω ν λήψεων αναρρόφησης

Όλες οι μονάδες  Tecno Style MINI μπορούν να
συνδεθούν στο δίκτυο σωληνώσεων είτε από 
τα δεξιά είτε από τα αριστερά.
Η τροποποίηση είναι απλή και γρήγορη.

.

Οι μονάδες κενού Tecno Style MINI παρέχονται με σιγαστήρα Ø 50 mm, αντικρασασμικά κολάρα και σφιγκτήρες 
σωλήνα για σύνδεση σωλήνων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εάν ο σωλήνας εκκένωσης είναι μεγαλύτερος από 5 μέτρα, είναι απαραίτητο να τοπθετηθεί 
με μεγαλύτερη διάμετρο (π.χ. 63 mm) προκειμένου να επιτευχθούν οι βέλτιστες συνθήκες για αποβολή αέρα

Οι μονάδες αναρρόφησης έχουν σύνδεση με την εκκένωση αέρα, προκειμένου να απομακρυνθούν τα σωματίδια σκόνης
που δεν μπορεί να συγκρατήσει το φίλτρο. Μπορούν να τοποθετηθούν σε τεχνικά δωμάτια, υπόγεια, κάτω από τις σκάλες,
βοηθητικούς χώρους ή μπαλκόνια προστατευμένα από κακές καιρικές συνθήκες, υγρασία και μεταβολές θερμοκρασίας.
Συνιστούμε, στη φάση σχεδιασμού, να προσδιορίσετε την καλύτερη τοποθεσία για την κεντρική μονάδα σε σχέση με το
σύστημα, αφήνοντας ένα λογικό χώρο για εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση.
Εάν το σύστημα είναι εγκατεστημένο σε πολλά δάπεδα, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε τη μονάδα κενού στο κάτω 
όροφο. Όταν η ηλεκτρική σκούπα, για συγκεκριμένες ανάγκες εγκατάστασης, είναι εγκατεστημένη στους υψηλότερους
ορόφους του κτιρίου σε σχέση με το επίπεδο του δικτύου σωλήνων προτείνουμε την εγκατάσταση ηλεκτρικής σκούπας
με κατηγορία ισχύος υψηλότερη από αυτήν που απαιτείται για τον καθαρισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, μην 
διστάσετε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υπηρεσία της Sistem Air

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

TECNO STYLE Mini

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Η ηλεκτρική σκούπα πρέπει να στερεωθεί με ασφάλεια
και μόνιμα σε ένα συμπαγές τοίχωμα χρησιμοποιώντας
το βραχίονα που παρέχεται και τις κατάλληλες αγκυρώσεις
τοίχου ή βύσματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό 
βάρος που μπορεί να είναι σημαντικά βαρύτερο από την
ίδια τη μονάδα κενού (βλέπε τεχνικό σελίδα δεδομένων. 46).

Σημείωση: Η μονάδα πρέπει να είναι αρκετά υψηλά
από το έδαφος για να αδειάσει ο κάδος σκόνης και
το φίλτρο που θα αντικατασταθεί με απλό τρόπο 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Micro line/ τροφοδοσία 
λήψεων αναρρόφησης 12V

Τάση τροφοδοσίας 230V

Κατά την εγκατάσταση, τηρείτε αυστηρά το IEC 
και τον εθνικό κανονισμοί παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ . εάν πρέπει να αντικατασταθεί μια ασφάλεια, 
βεβαιωθείτε ότι έχει τη σωστή ένταση όπως αναφέρεται
στο τεχνικό εγχειρίδιο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η προγραμματισμένη συνήθης συντήρηση κεντρικών μονάδων αναρρόφησης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του τεχνικού
εγχειριδίου και της οθόνης. Συγκεκριμένα, αυτοί οι κύκλοι συνήθης συντήρησης αφορούν τον καθαρισμό των φίλτρων, την εκκένωση 
του κάδου απορριμμάτων, την αντικατάσταση σακούλας, τον έλεγχο της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα, πιθανά εμπόδια εκκένωσης
αέρα. 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 στο sistemair.gr

 .

Οι μονάδες αναρρόφησης  Tecno Style MINI 
είναι ο συνδυασμός ισχύος και αξιοπιστίας,
ιδανικό για όσους αναζητούν ένα βασικό
και υψηλής ποιότητας προϊόν.

MINI



0
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
Διαμερίσματα, φοιτητικές κατοικίες, εξοχικές κατοικίες και στούντιο.
Σπίτια όπου δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση δικτύου σωληνώσεων (μόνο Jolly)

c •u•b•e

Οι ειδικές μονάδες για εφαρμογές κάθετων κτιρίων αντιπροσωπεύουν τη λύση  Sistem Air
Για  κάθε περίπτωση όπου δεν θέλετε να εγκαταλείψετε τα πολλαπλά πλεονεκτήματα
κεντρικής ηλεκτρικής σκούπας, αλλά λόγω του διαθέσιμου χώρου, δεν είναι δυνατή η 
εγκατάσταση ενός κλασικού τύπου συστήματος κεντρικού καθαρισμού.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ Προτεινόμενη
επιφάνεια

ΚΩΔΙΚΟΣ Προτεινόμενες
αριθμός

Max. αριθμός
χρηστών

Wolly 2 150 150 m2 8201.0 4 1

Wolly 2 300 300 m2 8201.1 7 1

ΕΠΙΛΟΦΗ Wolly 2 

Η κεντρική μονάδα αναρρόφησης  Wolly 2 μπορεί να εγκατασταθεί σε σπίτια 
με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• επιφάνεια που πρέπει να καθαριστεί μεταξύ 30-300 m2
• χρήση από έναν μόνο χειριστή
• δίκτυο σωληνώσεων διαμέτρου 40 / 50mm / 2 "
• Τροφοδοσία 220/240 V ac
• μη συνεχής χρήση ηλεκτρικής σκούπας
• εξαγωγή αέρα που μεταφέρεται στο εξωτερικό περιβάλλον
• Δυνατότητα εγκατάστασης σε ντουλάπες, διαδρόμους και προστατευμένα 
  ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες μπαλκόνια. Δυνάτότητα επιτοίχιας 
  τοποθέτησης με προαιρετικό πρόσθετο πλαισίου

Οι εντοιχιζόμενες μονάδες Wooly 2 προσφέρουν εξαιρετική ευελιξία, γεγονός που 
καθιστά την εγκατάσταση ακόμη πιο εύκολη διαμερίσματα, όπου ο διαθέσιμος 
χώρος για τη διέλευση διαφόρων έργων είναι πάντα ελάχιστος.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Φίλτρο σακούλας

Soft Start εκκίνηση

Σετ καθαρισμού ( περιλαμβάνεται )

 Ειδικό για κάθετα κτίρια - πολυκατοικίες

CE 

IP βαθμός προστασίας

Κατηγορία μόνωσης 2

MAX αριθμός χρητών 

KIT INCLUDED

63
 c

m

43 cm 18,7 cm

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
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WOLLY 2

Κουτί εντοιχισμού Wolly 2

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ WOLLY 2

7102.2

** σε συνεργασία με τον κωδικό 7102.1

Προαιρετικό πλαίσιο για εγκατάσταση Wolly 2

8202.0 ΒΑΣΗ-ΜΟΝΑΔΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  WOLLY 2 MOD. 150 1

8202.1

Wolly 2 μονάδα κινητήρα

ΚΩΔΙΚΟΣ                                                            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                               ΣΥΣ.  τεμ 

7102.1 1

* με καλύμματα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  WOLLY 2 

Καλύμματα
(περιέχονται στη συσκευασία)

Βάση

Μονάδα κινητήρα

Κουτίμ εντοιχισμού

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ WOLLY 2 150/300 ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WOLLY 2 

Πέλμα δαπέδου                         Πέλμα σκόνης                  Πέλμα γωνιών

Σπιράλ 9μ   Κοντάρι 
μεταλλικό

ΚΩΔΙΚΟΣ                                                            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                               ΣΥΣ.  τεμ 

ΒΑΣΗ-ΜΟΝΑΔΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  WOLLY 2 MOD. 300 1

ΠΡΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  WOLLY 2

ΚΩΔΙΚΟΣ                                                            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                               ΣΥΣ.  τεμ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ WOLLY 2 ** 1
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Η κεντρική μονάδα Wolly 2 έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να παρέχει τη μέγιστη ευκολία εγκατάστασης σε όλες τις 
περιπτώσεις όπου υπάρχει ανεπαρκής χώρος για να τοποθετήσετε μια παραδοσιακή κεντρική μονάδα αναρρόφησης.
Συγκεκριμένα η εγκατάσταση μπορεί να γίνει:
A - εντοιχισμένη, χάρη στο βάθος μόλις 18,7 cm, με τη δυνατότητα να μην απαιτούνται σωληνώσεις για εξαγωγή αέρα 
Β - επιτοίχια, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο πλαίσιο (προαιρετικό) αντιπροσωπεύει πάντα την ιδανική λύση για την πρόταση
      του κεντρικού συστήματος καθαρισμού

 

2 - Διπλή επιλογή εγκατάστασης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χάρη σε αυτήν τη δυνατότητα μπορείτε να εγκαταστήσετε τη μονάδα Wolly 2 όπου το δάπεδο έχει μειωμένο
πάχος ή όπου τα συστήμτα  έχουν πολλά αλληλεπικαλυπτόμενα σημεία.

1 - Χρήση σωλήνων Ø 40 mm (μόνο για το μοντέλο Wolly 2 150)

50 mm

    Σωλήνα Ø 40 mm

¿ 50

¿ 40

Air - IN

Air - IN

MICRO-LINE

Air - OUT

Air - OUT

Air - IN

Air - OUT

Air - IN

MICRO-LINE

A Εντοιχιζόμενη εγκατάσταση

Απευθείας εξαγωγή αέρα από τις σχισμές του 
μπροστινού καλύμματος Εξαγωγή αέρα μέσω ειδικού 

αγωγού σωλήνα 

Ιδανική τοποθετηση για μονάδες
εγκατεστημένες σε εσωτερικό χώρο

Και στις δύο περιπτώσεις μπορείτε να έχετε:
• αναστρέψιμα επιστόμια σωλήνα αριστερά / δεξιά, αποκόλληση μεταξύ τους επίσης
• άμεση εξαγωγή αέρα, με σχισμές στην περιμέτρο του κλεισίματος της πόρτας, ή μεταφέρεται με σωλήνα εξαγωγής

Ιδανική ετοποθέτηση για μονάδες 
εγκατεστημένες εκτός σπιτιού
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Η κεντρική μονάδα Wolly 2 είναι καλυμμένη με ένα κέλυφος υψηλής πυκνότητας πολυστερίνης που δρα 
ως θερμομονωτικό, απορροφώντας θόρυβο και διαθέτει αντι-κραδασμικό βάση στήριξης. Χάρη σε αυτό, η 
απώλεια θερμότητας λόγω της εντοιχισμένης εγκατάστασης είναι ελάχιστη.
Ένα αντίγραφο των δοκιμών θερμικής μετάδοσης "U" και εκπομπών ήχου είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

ΤΕΣΤ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τεστ θερμικής μετάδοσης “U”

Δοκιμές εκπομπών θορύβου

Μονωτικό κέλυφος
υψηλής πυκνότητας 
πολυστερίνης

Air - IN

Air - OUT

Air - IN

Air - IN

Air - OUT

AIR - OUT

AIR - IN

* στήριγμα πλαισίου κωδ..7102.2 - προαιρετικό

B

Ο αέρας μεταφέρεται μέσω
ειδικού αγωγού 

Επιτοίχια εγκατάσταση

Απευθείας εξαγωγή αέρα από τις 
σχισμές της πόρτας

WOLLY 2

Ιδανική τοποθετηση για μονάδες
εγκατεστημένες σε εσωτερικό χώρο

Ιδανική ετοποθέτηση για μονάδες 
εγκατεστημένες εκτός σπιτιού

2 - - Συμβατό για σπίτια με ενεργειακή πιστοποίηση
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ΤΜΗΜΑΤΑ WOLLY 2 

Μετωπική 
εξαγωγή άερα

Άνω πόρτα 

Θερμικός 
διακόπτης

Ηχομονωτική 
θήκη

Κινητήρας

Βαλβίδα 
εκτόνωσης

Φίλτρο

Κλειδαριά

Κάτω πόρτα 

Πλαίσιο
εντοιχισμού

Technical 
details label 

Ducted air 
discharge

Ηλεκτρονική
πλακέτα

Πλαίσιο
κινητήρα

Στηρίγματα 
τοίχου

Ηχομονωτικό
κάλυμμα

Εισαγωγή
αναρρόφησης

Σακούλα
απορριμάτων

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

11

Κάλυμμα
Μετωπικής  
εξαγωγή άερα
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από έναν μόνο χειριστή.
Συνιστάται η επιλογή του μοντέλου να βασίζεται στη συνολική επιφάνεια που πρέπει να καθαριστεί, για να διασφαλιστεί
η μέγιστη ανθεκτικότητα και απόδοση με την πάροδο του χρόνου. Πρόσθετα κριτήρια επιλογής μπορεί να σχετίζονται με
τις διαστάσεις της μονάδας, τη χωρητικότητα του κάδου σκόνης και την επιφάνεια του φίλτρου.
Σε περίπτωση εγκατάστασης σε ένα επίπεδο, για να καθαριστεί μια μέγιστη επιφάνεια 150 m2 με 3 λήψεις αναρρόφησης, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Wolly2 150 με δίκτυο σωλήνων διαμέτρου 40 mm. 
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η χρήση αγωγού διαμέτρου 50 mm

Wolly 2

Κωδικός

Κωδικός

Wolly2 150 Wolly2 300

8201.0 8201.1

Ποροτεινόμενη επιφάνεια            m2 150               300

Τάση τροφοδοσίας                      V ac           220/240      220/240

06/0506/05zH

53,152,1Wk

6,50,5A

Τροφοδοσίας λήψεων                 V dc               12                  12

3/h              200                234

Μέγιστη υποπίεση  mbar             274                272

2 2840             2840

Χωρητικότητα κάδου                        l                12                 12

9 9 gk

034034mm

036036mm

781781mm

Δίκτυο αναρρόφησης             Ø mm           40/50/2”     40/50/2”

Εξαγωγή αέρα                           Ø mm          40/50/2”     40/50/2”

Επίπεδα θορύβου κάτω από      dB(A)                        70

Σημείωση: ονομαστικές τιμές θορύβου. Οι τιμές ενδέχεται να διαφέρουν
ανάλογα με το περιβάλλον στο το οποίο είναι εγκατεστημένη η μονάδα 
και τον τύπο εγκατάστασης

IP Degree of protection

Degree of electrical insulation

  CLASS II 

Wolly2 Line
Units in compliance with the following 
standards:

RELEVANT EEC DIRECTIVES:

APPLIED HARMONISED STANDARDS:

: 2010
: 2006 + A2 : 2009
: 2008

 
DIRECTIVE ROHS 2002/95

REACH COMPLIANT

Σημείωση: Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς 
σχετικά με την εγκατάσταση.

IP 44

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Δοκιμές θερμικής μετάδοσης “U”

Δοκιμές εκπομπής ήχου

WOLLY 2

Συχνότητα

Ισχύς

Ένταση ρεύματος

Μέγιστη ροή αέρα                      m

Επιφάνεια φίλτρου                       cm

Βάρος

Μήκος

Ύψος

Βάθος
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι μονάδες Wolly 2 είναι κατασκευασμένες με πλαστικά υλικά, PP και ABS, για να παρέχουν αντοχή και ανθεκτικότητα,
διατηρώντας παράλληλα μια άψογη αισθητική. Έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με όλα τα κριτήρια που
επιβάλλουν οι κανονισμοί και οι οδηγίες, αλλά με μεγάλη προσοχή στις βασικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της 
λειτουργικότητας, της ισχύος και της χρήσης.
Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να απαριθμηθούν:
• Κέλυφος από πολυπροπυλένιο.
• Επίστρωση προστασίας από πολυπροπυλενίου και ABS.
• Κάδος συλλογής σκόνης από πολυπροπυλένιο με λαβές από νάιλον PA6 (χωρητικότητα 21 L).
• Χώρος κινητήρα απορρόφησης ήχου (τιμές θορύβου για μονάδες χαμηλότερες από 70 dB A).
• Δυνατότητα σύνδεσης των σωλήνων από δεξιά και αριστερά.
• Κινητήρας, αποτελούμενος από μονοφασικό ηλεκτρικό κινητήρα με καρβουνάκια και περιστρεφόμενο ρότορα
• Βαλβίδα εκτόνωσης για προστασία κινητήρα.
• Φίλτρο σακούλας μικροϊνών (χωρητικότητας 12 L)  πιστοποιημένης κατηγορίας M από πολυεστέρα.
• Ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου με προστασία διπλής ασφάλειας - σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα κυκλώματα.
• Σύστημα Soft Start με ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή, ειδικά για συστήματα αναρρόφησης, με συνεχή έλεγχο.
• Αισθητήρας θερμοκρασίας ασφαλείας για προστασία του κινητήρα με αυτόματη απενεργοποίηση και επαναφορά.
• Λήψεις αναρρόφησης με τάση 12 V dc.
• Επιλογή σύνδεσης ενός απομακρυσμένου πίνακα ελέγχου για όλα τα μοντέλα.
• Βαθμός προστασίας IP44, που επιτρέπει την εγκατάσταση σε δωμάτια, σε μπαλκόνια προστατευμένα από κακές 
  καιρικές συνθήκες ή λεβητοστάσια.
• Κεντρική μονάδα αναρρόφησης κατάλληλη με όλα τα αξεσουάρ Sistem Air
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Οι μονάδες Wolly 2 μπορούν να εγκατασταθούν σε εσοχή με επαρκές βάθος ή μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν 
επίτοιχα. Μπορεί να εγκατασταθεί σε τεχνικό δωμάτιο, κελάρι, υπόγειο, ντουλάπες κ.λπ.
Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά (IP44), επιτρέπουν εξωτερικές εγκαταστάσεις, όπως σε μπαλκόνια που 
προστατεύονται από τα καιρικά στοιχεία. Συνιστάται πάντα στο στάδιο του σχεδιασμού, να εκτελούνται μετρήσεις
για τον υπολογισμό της ιδανικής τοποθέτησης της κεντρικής μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη λογικό χώρο για 
εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση.
Σε περίπτωση εγκατάστασης πολλαπλών επιπέδων, συνιστάται πάντα η εγκατάσταση στο χαμηλότερο επίπεδο.
Για ειδικές συνθήκες εγκατάστασης, όταν η μονάδα βρίσκεται σε δάπεδα του κτιρίου πάνω από το δίκτυο σωλήνων
(σοφίτες κ.λπ.), θα πρέπει να επιλέξτε κατηγορία μονάδας μεγαλύτερης ισχύς από την πραγματική που απαιτείται για
τον καθαρισμό (συνιστάται να συμβουλευτείτε το τμήμα μελετών της  Sistem Air).

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

~ Vac 220/240
Vdc 12V

(Linea Micro)

1 - Εντοιχιζόμενη εγκατάσταση

2 - Επιτοίχια εγκατάσταση

ALTO

TOP

HAUT

ALTO

HOCH

Art. 
7102.2

1 - Προετοιμάστε έναν κατάλληλο χώρο σε τοίχο.
2 - Τρυπήστε την εσοχή του κουτιού κατά την άφιξη του 
      σωλήνα από τις λήψεις αναρρόφησης  και το σωλήνας
      εξαγωγής αέρα  (εάν υπάρχει).

1 - Στερεώστε το επιτοίχιο πλαίσιο στον τοίχο
2 - Τρυπήστε την εσοχή του κουτιού κατά την άφιξη του 
      σωλήνα από τις λήψεις αναρρόφησης  και το σωλήνας
      εξαγωγής αέρα  (εάν υπάρχει).

3 - Στερεώστε το πλαίσιο χρησιμοποιώντας τους 
      κατάλληλους σφιγκτήρες 
4 - Τοποθετήστε τη μονάδα κινητήρα στο πλαίσιο

3 - Ασφαλίστε το κουτί στον τοίχο χρησιμοποιώντας 
      κατάλληλα βύσματα και βίδες
4 - Τοποθετήστε τη μονάδα κινητήρα στο κουτί

WOLLY 2



rif. 01-2019 ENG
61

sistemair.gr

Central Vacuum Systems

D
O

M
ES

TI
C

Central Vacuum Systems

ΗΛΚΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
Σημείωση: κατά την αντικατάσταση της 
ασφάλειας, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστός 
τύπος και έντασης (16 A για κινητληρες.
Για την εγκατάσταση, ακολουθήστε 
πάντα το IEC και το εθνικά πρότυπα 
προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας

Λήψεις 
αναρρόφησης

1.5 mm2

N
L220/240V~

MICRO LINE
12 Vdc

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Για τακτική συντήρηση κεντρικών μονάδων, ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο που παρέχεται με τη μονάδα. Συγκεκριμένα, 
αυτές οι περιοδικές λειτουργίες αφορούν κυρίως τον καθαρισμό του φίλτρου, την αντικατάσταση του συλλέκτη σκόνης του 
φίλτρου, τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του κινητήρα και την απόφραξη της εξαγωγής αέρα. Όλες οι εργασίες που δεν 
περιλαμβάνονται στις εργασίες ρουτίνας συντήρησης  των χρηστών πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.
Σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπό μας στο sistemair.gr για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την πλησιέστερη σε εσάς υπηρεσία συντήρησης και βοήθειας.

Η κεντρική μονάδα, που χάρη στην ευελιξία εγκατάστασης, έχει φέρει επανάσταση στις κεντρικές ηλεκτρικές σκούπων, 
επιτρέποντας την εγκατάσταση ακόμη και σε συγκροτήματα κατοικιών
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 Η μονάδα αναρρόφησης Sistem Cube μπορεί να εγκατασταθεί σε κτίρια 
κατοικιών με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Επιφάνειες μεταξύ 30 και 120 m2 (έως 3 είσοδοι)
• Ενιαία εγκατάσταση
• Κατάλληλο για 1 χρήστη
• Δίκτυο σωλήνων Ø 40 mm
• Εγκατάσταση σε προ-καλωδιομένη βάση
• Τροφοδοσία ρεύματος 220/240 Vac
• Μη συνεχής χρήση 
• Εξαγωγή αέρα προς το εξωτερικί περιβάλλον
• Μπορεί να εγκατασταθεί σε μικρούς χώρους, όπως ντουλάπια, 
ντουλάπια  κουζίνας ή μπαλκόνια προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες

Η μονάδα αναρρόφησης Sistem Cube είναι η τέλεια λύση για όλα τα κτίρια με 
μικρούς χώρους (μπανγκαλόου, εξοχικές κατοικίες, φοιτητικές κατοικίες),  και 
που συνδυάζει την άνεση με τα πλεονεκτήματα ενός κεντρικού συστήματος
καθαρισμού.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ Προτειν.όμενη 
επιφάνεια

ΚΩΔΙΚΟΣ Προτεινόμενοις
αριθμός λήψεων

Max. αριθμός
χρηστών 

Sistem Cube* 120 m2 8300.0 3 1

ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Sistem Cube

Κεντρική μονάδα με φίλτρο σακούλας

Σετ καθαρισμού στη συσκευασία

Ιδανικό για κάθετα κτίρια, πολυκατοικίες

CE 

IP βαθμός προστασίας

Κατηγορία μόνωσης 2

Max αριθμός χρηστών

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

KIT INCLUDED

c •u•b•eΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ
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Η μονάδα αναρρόφησης Sistem Cube έχει σχεδιαστεί για εγκαταστάσεις με δίκτυο σωλήνων διαμέτρου 40 mm
και είναι κατάλληλη για όλες τις καταστάσεις όπου το δάπεδο έχει μειωμένο βάθος ή οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις 
έχουν πολλούς επικαλυπτόμενους σωλήνες

2 - Εύκολη εγκατάσταση χάρη στη προ-καλωδιομένη βάση  (art. 8300.10)

3 - Η ιδανική κεντρική μονάδα για μικρούς χώρους

Η προκαλωδιομένη βάση είναι το πλαίσιο σύνδεσης της μονάδας αναρρόφησης Sistem Cube, και έχει σχεδιαστεί 
για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση Οι συνδέσεις εισόδου σκόνης και εξαερισμού μπορούν να περιστραφούν 
360 μοίρες
Σημείωση: οι συνδέσεις αναρρόφησης και εκκένωσης γίνονται στη βάση, μαζί με ηλεκτρικές συνδέσεις 
( γραμμή εντολής  και παροχή ρεύματος τροφοδοσίας ).

Χάρη στη δυνατότητα αποσύνδεσης του Sistem Cube
από τη βάση του, η συντήρηση είναι επίσης πολύ εύκολη.

Χάρη στο μικρό μέγεθος, η μονάδα αναρρόγησης Sistem Cube
μπορεί να εγκατασταθεί στο εσωτερικό  των ντουλάπιων της 
κουζίνας, η ντουλάπα, πίσω από τις κουρτίνες ή όπου είναι δυνατό 
να εγκαταστήσετε έναν κύβο 30 cm.
Αυτός ο χώρος δεν χρειάζεται εξαερισμό, καθώς η μονάδα κενού
Sistem Cube διαθέτει κινητήρας άμεσης ψύξης με είσοδο αέρα
για ψύξη, που προέρχεται από την αναρρόφηση

Σημείωση :  Η βάση προεγκατάστασης  
παρέχεται ξεχωριστά απή την μoνάδα
System Cube

1 - Δίκτυο σωλήνων Ø 40 mm , ιδανικό για επιφάνεις μικρού πάχους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

50 mm

Ø 40 mm δίκτυο σωλήνων

0
I

  3
0 

cm

30 cm
28 cm
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ΤΜΗΜΑΤΑ SISTEM CUBE 

2

1

3

4

5

6

7
8

9

Κάλυμμα

Σακούλα σκόνης

Σώμα

Γενικίος διακόπτης

 Φίλτρο

Θερμοστάτης ασφαελείας

Κινητήρας

Κάλυμμα κινητήρα

Ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου

2

3

4

5

6

7
8

9

Θήκη ηλεκτρικών
συνδέσεων

10

17

14

15

10

17

14

15

10

11
12

13

12

14

15

16

12

Πύροι κεντραρίσματος

Είσοδος λήψεων
Φλάντζα

Τρύπες κεντραρίσματος

Φλάντζα

Γραμμή εντολής

Φις ρεύματος

Εξαγωγή αέρα

Φλάντζα

10

11
12

13

12

14

15

16

12

Είσοδος λήψεων

Εγαγωγή αέρα

11

16

11

16

Πύροι κεντραρίσματος

Φις γραμμής εντολής

Φις ρεύματος
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Sistem Cube

Μοντέλο

Κωδικός

Sistem 
Cube

8300.0

1

Προτεινόμενη επιφάνεια              m 2 120

Προτεινλόμενος αριθμός λήψεων 3

ΝΑΙ

Τάση τροφοδοσίας                       V ac          220/240

06/05zH

1Wk

5,4A

3/h            178

Μέγιστη υποπίεση                               mbar          245

Τροφοδοσία λήψεων                     V dc            12

Χωρητικότητα σακούλας                  l                5

4gK

092mm

013mm

092mm

Διάμετρος σωλήνα εισόδου    Ø mm              40

04mm Ø

Επίπεδα θορύβου κάτω από     dB(A)              70

Σημείωση: Ονομαστικά επίπεδα θορύβου. Τα επίπεδα μπορεί να διαφέρουν 
ανάλογα με το περιβάλλον όπου είναι εγκατεστημένη η μονάδα και τον τύπο 
εγκατάστασης.

IP protection degree

Electrical insulation

  CLASS II: device with double electrical
  insulation

Sistem Cube line
Devices in compliance with the following standards:

EC DIRECTIVES:

APPLIED HARMONISED STANDARDS :

: 2010
: 2006 + A2 : 2009
: 2008

 
ROHS DIRECTIVE 2002/95

COMPLIANCE WITH REACH DIRECTIVES

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

IP 44

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Οι μονάδες αναρρόφησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από έναν χρήστη.
Σας συνιστούμε να ακολουθήσετε τις λεπτομερείς οδηγίες ( στη σελίδα 64,) προκειμένου να διασφαλίσετε μεγάλη 
διάρκεια ζωής και καλύτερη απόδοση με την πάροδο του χρόνου.

Μέγιστος αριθμός χρηστών

Σετ καθαρισμού

Συχνότητα

Ισχύς

Ένταση ρεύματος

Μέγιστη ροή αέρα                       m

Φίλτρο ασφαλείας ΝΑΙ

Βάρος

Ύψος

Μήκος

Βάθος

Εξαγωγή αέρα
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Οι κεντρικές ηλεκτρικές σκούπες Sistem Cube είναι κατασκευασμένες από πλαστικά υλικά, πολυπροπυλένιο 
και ABS, προσφέροντας αντοχή και ανθεκτικότητα, με ευχάριστη αισθητική γραμμή.
Σχεδιάζονται και παράγονται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, 
αλλά λαμβάνουν επίσης υπόψη τη λειτουργικότητα, την ισχύ και χωρητικότητα.
Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:
• Σώμα πολυπροπυλενίου.
• Σακούλα φίλτρου σκόνης χωρητικότητας 5 λίτρων.
• Ηχομονωτικό διαμέρισμα κινητήρα (επίπεδο θορύβου κάτω από 70 dB A).
• Βάση προεγκατάστασης με είσοδο αέρα και εκκένωση αέρα ρυθμιζόμενο στις 360 °.
• Κινητήρας άμεσης ψύξης τελευταίας γενιάς.
• Φίλτρο ασφαλείας που πλένεται στο νερό.
• Πίνακας ελέγχου με ασφάλεια.
• Αισθητήρας θερμοκρασίας ασφαλείας που προστατεύει τον κινητήρα με αυτόματη διακοπή και εκκίνηση.
• Τροφοδοσία λήψεων αναρρόφησης 12 V.
• Πιθανή εγκατάσταση με πλήρη σετ εγκατάστασης, Ø 40 mm, με εισόδους αναρρόφησης 1, 2 ή 3.
• Επιλογή σύνδεσης απομακρυσμένου ελέγχου που μπορεί να εγκατασταθεί με όλες τις μονάδες αναρρόφησης.
• Η μονάδα αναρρόφησης διαθέτει σιγαστήρα και αντικραδσική βάση για σύνδεση με το δίκτυο σωλήνων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

50

100

150

200

250

300

350

mbar

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Οι μονάδες αναρρόφησης έχουν μια σύνδεση με την εκκένωση αέρα στην ειδική βάση, προκειμένου να αποβάλουν 
σωματίδια σκόνης που δεν μπορεί να συγκρατήσει το φίλτρο.
Μπορούν να τοποθετηθούν σε τεχνικούς χώρους, υπόγεια, κάτω από σκάλες, βοηθητικούς χώρους κ.λπ.
Χάρη στο βαθμό προστασίας IP44 είναι δυνατή η τοποθέτησή τους στο ύπαιθρο, όπως μπαλκόνια προστατευμένα
από κακές καιρικές συνθήκες.
Συνιστάται να προσδιορίσετε την καλύτερη τοποθεσία για την κεντρική μονάδα σε σχέση με το σύστημα στη φάση
σχεδιασμού, αφήνοντας έναν λογικό χώρο για εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση.

Υποπίεση

Ροή αέρα
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣΒΑΣΗ ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ

Εξαγωγή αέρα

Δίκτυο σωλήνων εξαερισμού

Δίκτυο σωληνώσεων λήψεων

Οι μονάδες κενού είναι συνδεδεμένες μέσω πύρων κεντραρίσματος 
στην ειδική βάση εγκατάστασης. Αυτή πρέπει να στερεωθεί με 
ασφάλεια, μόνιμα στον τοίχο με αγκύρια, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το συνολικό βάρος που υποστηρίζεται και μπορεί να είναι 
σημαντικά βαρύτερο από την ίδια τη μονάδα αναρρόφησης
(βλ. Τεχνικά δεδομένα).

Οι μονάδες αναρρόφησης System Cube συνδέονται στο δίκτυο σωλήνων μέσω της ειδικής βάσης
με προ-καλωδιομένες ηλεκτρικές συνδέσεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εάν ο σωλήνας εκκένωσης είναι μεγαλύτερος από 5 μέτρα, είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε 
ένα σωλήνα μεγαλύτερης διαμέτρου (π.χ. 50 mm) για να επιτύχετε τις βέλτιστες συνθήκες για την αποβολή του αέρα

1 - Συνδέστε τα βύσματα του πίνακα στα καλώδια 
     που φτάνουν από την ηλεκτρική θήκη της βάσης
2 - Βιδώστε το πλαίσιο στη βάση, δίνοντας προσοχή 
      στην  εγκοπή κεντραρίσματος.

21

Η αντικατάσταση της σακούλας σκόνης με το Sistem Cube είναι εύκολη και γρήγορη: απλώς σηκώστε το κάλυμμα και
αφαιρέστε τη χάρτινη σακούλα από τη σύνδεση εξαερισμού, κλείστε το πτερύγιο και πετάξτε.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν πρέπει να αντικατασταθεί μια ασφάλεια, βεβαιωθείτε ότι έχει τη σωστή ένταση και ότι είναι
κατάλληλη για κινητληρες 16Α.
Κατά την εγκατάσταση, τηρείτε αυστηρά τους κανονισμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και IEC.

NL

Sistem Cube βάση

Λήψεις αναρρόφησης

Δίκτυο σωλήνων
1,5 mm2

12 V Micro line

~V ac 220/240

c •u•b•e
Η μονάδα  Sistem Cube είναι η έξυπνη 
λύση για όλους τους μικρούς χώρους. 
Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό και την 
ισχύ του, είναι κατάλληλη για  εγκαταστάσεις
όπου υπάρχει περιορισμένος διαθέσιμος 
χώρος. Για να μην χάσετε ποτέ τα ωφέλη 
του κεντρικού συστήματος καθαρισμού.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η προγραμματισμένη συνήθης συντήρηση κεντρικών μονάδων αναρρόφησης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις 
οδηγίες του τεχνικού εγχειριδίου. Ειδικότερα, αυτοί οι κύκλοι συντήρησης ρουτίνας αφορούν τον καθαρισμό φίλτρων,
την αντικατάσταση σακούλας σκόνης, τον έλεγχο της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα , πιθανός έλεγχος απόφραξης
εκκένωσης αέρα. 
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 στο sistemair.gr
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Ανταλλακτικά για Tecno Style Ανταλλακτικά για Tecno Star Dual Power

Ανταλλακτικά για Tecno Prime

ΜΟΝΤΕΛΟ              ΚΩΔΚΟΣ Φίλτρο
TECNO Prime/
R-evolution
Συσκ. = 1 pc.

Κωδ.

Σιγαστήρας

Συσκ. =1 pc.

Κωδ.

Σακούλες
μικροϊνών

Bi-Vac 
 Συσκ. =5 pcs.

Κωδ.

Tecno Prime 150 3110.2TPR 1610.0R 110001 1614.5

Tecno Prime 250 3112.2TPR 1610.0R 110001 1614.5

Tecno Prime 350 3113.3TPR 1610.0R 110001 1614.5

Tecno Prime 450 3115.3TPR 1610.0R 110001 1614.5

Ανταλλακτικά για Tecno Evox

Φίλτρο
Συσκ= 1 pc.

Κωδ.

Σιγαστήρας

Συσκ. =1 pc.

Κωδ.

Σακούλα + βάση
σακούλας
Συσκ = 10  + 10 

Κωδ.

TECNO Style MINI 3107.1TER 1610.5 110001 1614.4

Φίλτρο
Συσκ = 1pz

Κωδ.

Σιγαστήρας

Συσκ. = 1 pc.

Κωδ.

Σακούλες + 
βάση σακούλας
Συσκ = 10  + 10 

Κωδ.

Tecvno Evox 150 3110.1TEV 1610.0 110001 1614.4

Tecvno Evox 250 3112.1TEV 1610.0 110001 1614.4

Tecvno Evox 350 3113.3TEV 1610.0 110001 1614.4

Tecvno Evox 450 3115.3TEV 1610.0 110001 1614.4

Φίλτρο
Tecno star
Συσκ.=1 pc.

Κωδ.

Ø 63  
Σιγαστήρας
Συσκ. = 1 pc.

Κωδ.

Σακούλες 
απορριμάτων
Συσκ.= 20 pcs.

Κωδ.

Tecno Star
Dual Power

3116.2TS 1610.7 110002 1614.2

Ανταλλακτικά για Sistem CubeΑνταλλακτικά για  Wolly 2

Φίλτρο
Wolly 2
Συσκ. = 1 pc.

Κωδ.

Συσκ. = 10 pcs.

Κωδ.

Wolly2 150 8201.0 1610.9 8220.0

Wolly2 300 8201.1 1610.9 8220.0

Φίλτρο

Συσκ. = 1 pc.

Κωδ.

Σακούές
Συσκ. = 20 
pcs.

Κωδ.

Sistem Cube 8300.0 1610.15 1614.15

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ 2019

ΜΟΝΤΕΛΟ              ΚΩΔΚΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ              ΚΩΔΚΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ         ΚΩΔΚΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ           ΚΩΔΚΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ           ΚΩΔΚΟΣΣακούλες
μικροϊνών
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Ανταλλακτικά για  Tecno Revolution

Φίλτρο
TECNO 
R-evolution
Συσκ. = 1 pc.

Κωδ.

Σιγαστήρας

Συσκ. = 1 pc.

Κωδ.

Σακούλες 
μικροϊνών
Bi-Vac 
Συσκ. =5 pcs.

Κωδ.

T. Revolution
150 3110.2T 1610.0R 110001 1614.5

T. Revolution
250 3112.2T 1610.0R 110001 1614.5

T. Revolution
350 3113.2T/3113.3T 1610.0R 110001 1614.5

T. Revolution
450 3115.2T/3115.3T 1610.0R 110001 1614.5

Ανταλλακτικά για Tecno Style

Ανταλλακτικά για T-BOX

Φίλτρο
Wolly 2/T-BOX
Συσκ.  = 1 pc.

Κωδ.

Σακούλες
Συσκ.  = 10 pcs.

Κωδ.

T-BOX 150 8203.0 1610.9 8220.1

T-BOX 300 8203.1 1610.9 8220.1

Ανταλλακτικά για JOLLY

Φίλτρο προστασίας

Συσκ.  = 1 pc.

Κωδ.

Σακούλες
Jolly
Συσκ.  = 5 pcs.

Κωδ.

Jolly 8710.0 8406.0 8402.0

Jolly Contact 8720.0 8406.0 8402.0

Ανταλλακτικά για Tecno Evolution/Activa Ανταλλακτικά  για TECNO STAR

Φίλτρο
Tecno Evolution
Συσκ. = 1 pc.

Κωδ. Κωδ. Κωδ.

MINI TE 3107.1TE 1610.5 110001 1614.4

SA 050 TE 3110.1TE 1610.0 110001 1614.4

SA 100 TE 3112.1TE 1610.0 110001 1614.4

SA 200 TE 3113.1TE 1610.0 110001 1614.4

SA 400 TE 3115.1TE 1610.0 110001 1614.4

Φίλτρο
Tecno star
Συσκ.  = 1 pc.

Κωδ.

Ø 63 
Σιγαστήρας
Συσκ.  = 1 pc.

Κωδ.

Σακούλες

Συσκ. = 20 pcs.

Κωδ.

Tecno Star 3115.0TS 1610.7 110002 1614.2

ανταλλακτικά για κεντρικές μονάδες παραγωγής πριν από τον Μάιο του 2011

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΛΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Φίλτρο
Tecno Style
Συσκ. = 1 pc.

Κωδ.

Σιγαστήρας

Κωδ.

Σακούλες + βάση 
σακούλας

Συσκ. = 10 + 10 

Κωδ.

TECNO Style MINI 3107.1TER 1610.5 110001 1614.4

TECNO Style 150 3110.1TER 1610.0 110001 1614.4

TECNO Style 250 3112.1TER 1610.0 110001 1614.4

TECNO Style 350 3113.1TER/3113.3TER 1610.0 110001 1614.4

TECNO Style 450 3115.1TER/3115.3TER 1610.0 110001 1614.4

ΜΟΝΤΕΛΟ              ΚΩΔΚΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ              ΚΩΔΚΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ        ΚΩΔΚΟΣΜΟΝΤΕΛΟ        ΚΩΔΚΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ        ΚΩΔΚΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ        ΚΩΔΚΟΣ

Συσκ. = 1 pc.

Σιγαστήρας

Συσκ. = 1 pc.

Σακούλες + βάση 
σακούλας

Συσκ. = 10 + 10 

ανταλλακτικά για κεντρικές μονάδες παραγωγής πριν από τον Μάιο του 2011
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Ανταλλακτικά για  WOLLY

ΜΟΝΤΕΛΟ           ΚΩΔΙΚΟΣ Φίλτρο
Wolly 
Συσκ.  = 1 pc.

Κωδ.

Σακούλες
Συσκ = 10 pcs.

Κωδ.

Wolly 150 8101.0 1610.9 8220.0

Wolly 300 8101.1 1610.9 8220.0

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

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΛΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

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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Sistem Air
Group Follow us on +39 340 4090146

Sistem Air
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ακολουθήστε μας +30 6945 857733

Μ π ι ζ α ν ί ο υ  3 0 ,  4 5 2 2 1  Ι ω ά ν ν ι ν α
Τηλ : +30 26510 21294  - cvs@sistemair.gr   web : www.sistemair.gr 


