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Σχεδιασμός εγκατάστασης
Ο σχεδιασμός είναι το κλειδί μιας επιτυχημένης εγκατάστασης ενός κεντρικού 
συστήματος αναρρόφησης. Η ισορροπία μεταξύ των καλύτερων θέσεων για τις 
λήψεις αναρρόφησης και την πρακτικότητα της εγκατάστασης σε αυτές τις θέσεις 
είναι απαραίτητη. Με λίγη ευφυΐα, οι περισσότερες τοποθεσίες είναι προσβάσιμες.

Μήκος σπιράλ
Ενημερώστε τους πελάτες ότι θα προσαρμόσετε το μέγεθος του σωλήνα 
για να ταιριάζει σε κάθε επίπεδο. Τα σετ σωλήνων έχουν μήκος 9 m, 12 m 
ή 15 m.

Ισχύς κεντρικής μονάδας
Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η ροή του αέρα μειώνεται με μεγαλύτερους
σωλήνες. Για να αντισταθμιστεί η απώλεια ροής αέρα, απαιτείται μεγαλύτερη
μονάδα ισχύος.

Θέση λήψεων αναρρόφησης
Ένας εύκαμπτος σωλήνας 50 ’(15,2 m) καλύπτει συνήθως μεταξύ 170-220 m2.

Όδευση δικτύου σωλήνων
Διαβάστε προσεκτικά την ενότητα "όδευση σωλήνων" αυτού του οδηγού. Υπάρχει
επίσης ένα διάγραμμα τεσσάρων τυπικών οδεύσεων σωλήνων.

Ξεκινώντας (διαστάσεις σε  mm)
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτό το εγχειρίδιο σχεδιάστηκε για έναν εγκαταστάτη που διαθέτει την κατάλληλη
εκπαίδευση και εμπειρία που απαιτείται για την εγκατάσταση ενός κεντρικού 
συστήματος αναρρόφησης. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται κατασκευαστικά
στοιχεία μόνο της εταιρείας Sistem Air για την κατασκευή του συστήματος. Τα 
εξαρτήματα της Sistem Air περιλαμβάνουν βίδες, αρμούς, ροδέλες, κολάρα, γωνίες
90 °, γωνίες 45 ° κ.λπ. ... Η χρήση εξαρτημάτων από άλλες μάρκες ενδέχεται να 
επηρεάσει την εγγύηση του κατασκευαστή. Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους ισχύντες κανονισμούς.
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Ξεκινώντας (συνέχεια)

Προσδιορίστε το ύψος 
της λήψης αναρρόφησης

Εάν η λήψη πρόκειται να εγκατασταθεί σε ένα
προς τα κάτω προσανατολισμό (βγαίνει το σπιράλ
από το κάτω μέρος), σας προτείνουμε το κάτω 
μέρος της εισόδου είναι 40 έως 80 cm από το 
δάπεδο, για μέγιστη ευκολία στη χρήση.

Σε ανοδικό προσανατολισμό (ο σωλήνας έρχεται
από την κορυφή), σας προτείνουμε το κάτω 
μέρος της λήψης να  είναι 90 έως 120 cm από το 
δάπεδο, για μέγιστη ευκολία στη χρήση.

 
 

 
 

Κάτω προσανατολισμός

40 έως 80 cm από το 
δάπεδο

90 έως 120 cm από το 
δάπεδο

Πάνω προσανατολισμός
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Νέα εγκατάσταση

Εγκατάσταση σε γυψοσανίδες

Τοποθετήστε τη λήψη στον τοίχο (2x4)
1. Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή είναι ευθυγραμμισμένη
    (εικόνα 1) και αφήστε ελεύθερο χώρο 8 cm πίσω 
    από την υποδοχή.

Τοποθετήστε το σωλήνα PVC (εικόνα 3). 
Κολλήστε το σωλήνα στο στήριγμα της λήψης,
φροντίζοντας να είναι  καλά τοποθετημένος
μέσα στο εξάρτημα

1

2

3

Συνιστάται να προσθέσετε έναν στήριγμα σε όρθια 
θέση (2) στην άλλη πλευρά της υποδοχής για να την 
στερεώσετε καλύτερα ( εικόνα 2 ).
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Εγκτάσταση σε τούβλο με σοβά

Χρησιμοποιήστε το πρότυπο που παρέχεται 
σε αυτό το εγχειρίδιο για να δημιουργήσετε 
το άνοιγμα στον τοίχο (Εικόνα 4).

Εισαγάγετε το πίσω μέρος της λήψης στον 
τοίχο και στερεώστε την λήψη απευθείας στον
τοίχο (Εικόνα 5).
Μόλις συνδεθεί το δίκτυο σωληνώσεων και 
πραγματοποιηθεί η ηλεκτρική σύνδεση, γεμίστε 
το πίσω μέρος της λήψης και τα κενάμε γύψο ή
κονίαμα.

Βεβαιωθείτε ότι το πάχος του κονιάματος είναι
στο ίδιο επίπεδο με την υποδοχή (πάχους περίπου
1  cm) σε κάθε πλευρά (σχήμα 6).

4

5

6

 GR

7

‘Οδευση σωλήνων
Χρησιμοποιήστε το ειδικό εργαλείο κοπής σωλήνων για να κόψετε σωλήνες 
PVC με τέλεια γωνία 90 °.

Μην συνδέετε το δίκτυο σωλήνων προτού προετοιμάσετε έναν σωλήνα PVC
ίδιου μήκους με τον εύκαμπτο σωλήνα. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε
εύκαμπτο σωλήνα 12 μέτρων, πρέπει να προσθέσετε τουλάχιστον 13,5 μέτρα
δικτύου σωληνώσεων πριν από τη σύνδεση του δικτύου.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί αρκετός σωλήνας για την αποθήκευση του 
εύκαμπτου σωλήνα, οι σωληνώσεις πρέπει μερικές φορές να κάνουν ένα 
βρόχο πριν επιστρέψουν στη μονάδα ισχύος.

Κατά την εγκατάσταση των στηριγμάτων σωλήνων για τη 
στερέωση των σωληνώσεων στη θέση τους, βεβαιωθείτε 
ότι δεν πιέζετε τους σωλήνες (σχήμα 7), ώστε να μην 
αλλοιώνεται η κίνηση του εύκαμπτου σωλήνα μέσα 
στο δίκτυο σωληνώσεων.

7
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Οποιοδήποτε κομμάτι ή σταγόνα κόλλας μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στην επένδυση του εύκαμπτου 
σωλήνα  καθώς αυτό αναρροφάται μέσα στο δίκτυο σωλήνων. Για να το 
αποφύγετε  αυτό, βεβαιωθείτε ότι η κόλλα εφαρμόζεται στο αρσενικό τμήμα του 
εξαρτήματος και ποτέ στο θηλυκό (σχήμα 8). 

Φροντίστε να αφαιρέσετε όλα τα πλαστικά γρέζια μετά την κοπή του PVC. Ελέγξτε
προσεκτικά τους σωλήνες για να βεβαιωθείτε ότι είναι ομαλοί, στρογγυλοί και 
άθικτοι στο εσωτερικό.

 

Μόνο τα ειδικά εξαρτήματα για το πτυσσόμενο σπιράλ μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
κατά την κατασκευή της διαδρομής του σωλήνα (Σχήμα 9).

8
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90° Γωνία  45° Γωνία 22,5° Γωνία

 GR

9

Όδευση σωλήνων ( συνέχεια )
Όσο περισσότερες στροφές 90 ° χρησιμοποιούνται, τόσο περισσότερη δύναμη 
θα απαιτείται για την εξαγωγή του εύκαμπτου σωλήνα από την υποδοχή. Mην 
χρησιμοποιείτε περισσότερες από 4 στροφές 90 ° για κάθε υποδοχή.

Αποφύγετε τη χρήση δύο καμπυλών η μία 
μετά την άλλη (Σχήμα 10). Προσπαθήστε να 
έχουν απόσταση όσο το δυνατόν περισσότερο.

Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα δίκτυο
σωλήνων που επιτρέπει την τοποθέτηση του
εύκαμπτου σωλήνα σε ένα επίπεδο (Σχήμα 1)
Αποφύγετε την εγκατάσταση σε 2 επίπεδα
(εικόνα 12).

10
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Το σπιράλ αποθηκεύεται
στο ίδιο επίπεδο 

Κάτω προσανατολισμός

Πάνω προσανατολισμός

Τέλος σπιράλ.

Το σπιράλ αποθηκεύεται
στο ίδιο επίπεδο 

Τέλος σπιράλ.
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Προσπαθήστε να περιορίσετε 
τον αριθμός των γωνιών 90's.

Η αναρρόφηση του 
εύκαμπτου σωλήνα σε 
δύο ορόφους απαιτεί 
μια πιο ισχυρή κεντρική
μονάδα αναρρόφησης.

Προσανατολισμός προς τα κάτω σε δύο επίπεδα

Το σπιράλ αποθηκεύεται
στο ίδιο επίπεδο 

Τέλος σπιράλ.

Προσανατολισμός προς τα πάνω σε δύο επίπεδα

Το σπιράλ αποθηκεύεται
στο ίδιο επίπεδο 

Τέλος σπιράλ.
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Μόνο εξαρτήματα που έχουν σχεδιαστεί για συστήματα πτυσσόμενου σπιράλ
(90, 45 και 22,5 ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο τμήμα του σωλήνα που 
αποθηκεύει το εύκαμπτο σπιράλ.

2 - Προς τα πάνω

3 - Προς τα κάτω

Είναι σημαντικό να 
εγκαταστήσετε τον 
σωλήνα  για το
εύκαμπτο σπιράλ
στο ίδιο επίπεδο.

Τυπικό δίκτυο             

ο ο ο

1 - Εγκατάσταση σε δύο επίπεδα προς τα κάτω.
      Περιορίστε τη χρήση στροφών 90 °.
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Μην συνδέετε τις σωληνώσεις έως ότου έχετε αρκετό μήκος σωλήνα για να
αποθηκεύσετε το εύκαμπτο σπιράλ. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε 
εύκαμπτο σπιράκ 12 m, εγκαταστήστε τουλάχιστον 13,5 m σωλήνα πριν 
συνδέσετε διακλαδωτή για άλλη λήψη αναρρόφησης

 4 - Πάνω δύο ορόφους. Απαιτεί μια ισχυρότερη 
        μονάδα αναρρόφησης

Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί αρκετός 
σωλήνας για να 
αποθηκεύσει το εύκαμπτο
σπιράλ, μερικές φορές θα 
χρειαστεί να στραφούν οι 
διαδρομές του σωλήνα 
για να επιμηκυνθούν οι 
σωληνώσεις και στη 
συνέχεια να επιστρέψετε 
στη κεντρική μονάδα 
αναρρόφησης.

Το σπιράλ
αποθηκεύεται στο

σωλήνα.

       όδευσης σωλήνων
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Καλώδιο χαμηλής τάσης

Εγκαταστήστε καλώδιο χαμηλής τάσης σε κάθε λήψη, όπως
θα κάνατε σε μια τυπική κεντρική εγκατάσταση.

Συνδέστε τους δύο αγωγούς από το διακόπτη (στο εξωτερικό 
της λήψης) στο καλώδιο χαμηλής τάσης (σχ. 13).

Εάν εγκαθιστάτε το σύστημα στην Ευρώπη, τοποθετήστε 
το καλώδιο χαμηλής τάσης μέσα σε ηλεκτρικού τύπου 
σπιράλ (πωλείται ξεχωριστά), όπως σε μια παραδοσιακή 
κεντρική εγκατάσταση αναρρόφησης ( εικόνα 14).

Μόλις συνδεθούν τα καλώδια, πρέπει να κάνετε μια δοκιμή
αγωγιμότητας πριν κλείσετε το άνοιγμα στον τοίχο. 
Συνιστάται επίσης να πραγματοποιείται δοκιμή αναρρόφησης
για να διασφαλιστεί ότι το σύστημα είναι στεγανό.

13
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Δεν περιέχονται
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Εγκατάσταση πόρτας

Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, αφαιρέστε
το προστατευτικό κάλυμμα (Σχήμα 15).

Απλά τοποθετήστε την πόρτα στην κατάλληλη 
υποδοχή (εικόνα 16 ).

Στη συνέχεια, ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε
τις βίδες στις τέσσερις γωνίες (εικόνα 17) για να 
στερεώσετε την πόρτα. Βιδώστε τις 4 βίδες μέχρι
να κλείσει σωστά η πόρτα.

16

15

17
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