
Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ

Ο μ ο ρ φ ι ά  κ α ι  δ ύ ν α μ η

ΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



Αδιάβροχη

Κομψότητα και δύναμη ...
σε μια λήψη αναρρόφησης

Εργονομικό άνοιγμα

Εκλεπτυσμένη και κομψή σχεδίαση

Συμβατές με τις πιο κύριες οικιακές
ηλεκτρικές σειρές της αγοράς
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Αν θέλετε το καλύτερο για το σπίτι σας, οι λήψεις αναρρόφησης  Virtus by Sistem Air διαθέτουν
άψογο σχεδιασμό, ιδανικό για κάθε είδος περιβάλλοντος όπου είναι εγκατεστημένες.
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Σε σπατουλαριστούς τοίχους

Σε τοίχους τεχνοτροποίας

Επιλέξτε τον τέλειο συνδιασμό : με την Virtus εσείς
θα έχει πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα.
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Σε ψηφιδωτά πλακάκια

Σε ξύλινους τοίχους

Σε χρυσά ψηφιδωτά πλακάκια
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Η δύναμη της υπεροχής 

Κομψότητα ... αλλά όχι εις βάρος της τεχνολογίας
Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της Sistem Air, χάρη στη μακρά εμπειρία της στον τομέα, ανέπτυξε το Virtus, την λήψη αναρρόφησης με μια κομψή
και εκλεπτυσμένη σχεδίαση. Αυτή η λήψη είναι ευέλικτη, απλή στην εγκατάσταση, κατάλληλη για κάθε περιβάλλον και, πάνω απ 'όλα, πολύ ισχυρή 
και μεγάλη διάρκεια. Συγκέντρωση καινοτομίας και τεχνολογίας σε ένα μικρό και πρακτικό προϊόν.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι τα παρακάτω :

Διπλή υποδοχή λάστιχου
Η διπλή υποδοχή για το λαστιχένιο
δαχτυλίδι σχεδιάστηκε για την τέλεια
στεγανοποίηση με την υποδοχή της 
λήψης (ή με την επέκτασηυποδοχής), 
Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η 
διόρθωση όλων των εγκαταστάσεων 
όπου το κενό μεταξύ υποδοχών 
λήψεων και τελικής λήψης είναι πολύ
μεγάλο  ( προσθήκη και επεκτασης ) 
ή μικρό. 

Πλαίσιο στήριξης
Η μορφή του πλαισίου της 
λήψης αναρρόφησης Virtus
είναι πανομοιότυπη με εκείνη 
της αντίστοιχης ηλεκτρολογικής 
σειράς, η οποία εγγυάται το 
τέλειο ταίριασμα με το πλαίσιο
φινιρίσματος με τον ίδιο ακριβώς
τρόπο όπως και με τις ηλεκτρικές
πρίζες των εταιρειών της αγοράς
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Καλαισθητο κάλυμμα
Το κάλυμμα δίνει το καλύτερο δυνατό 
αισθητικό αποτέλεσμα και ταυτόχρονα
επιτρέπει το εύκολο άνοιγμα της λήψης 
ακόμα και  όταν το σύστημα είναι ήδη  σε 
υπόπίεση (στην περίπτωση ταυτόχρονων 
χρηστών).

Αντοχή
Η μέγιστη μηχανική αντοχή 
επιτεύχθηκε χάρη στις διάφορες 
κοιλότητες στο εσωτερικό του 
πλαισίου και στις διάφορες 
πλευρές στο πίσω μέρος του.

C
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Λεπτομέρειες ποιότητας



E

F
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Λεπτομέρειες ποιότητας

Οι τέσσερις βίδες συναρμολόγησης 
στο σώμα και το πλαίσιο της λήψης
αυξάνουν τη στρεπτική ακαμψία της
λήψης, η οποία είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση στις περιπτώσεις όπου
η επιφάνεια στερέωσης δεν είναι ίσια.

Ακαμψία 

Απόλυτη 
στεγανοποίηση
Η φλάντζα έχει τοποθετηθεί
σε μια ειδική διπλή κωνική 
υποδοχή για να διατηρήσει 
την τέλεια στεγανοποίηση της
λήψης αναρρόφησης όταν 
κλείνει. Είναι κατασκευασμένη
από υλικό SEBS,  το οποίο 
αποτρέπει το φαινόμενο μνήμης, 
διασφαλίζοντας έτσι μια τέλεια 
στεγανοποίηση διαχρονικά. 



Ηλεκτρική σύνδεση
Οι λήψεις αναρρόφησης Virtus είναι
εξοπλισμένες με καλώδια 1 mm που,
μέσω της καλωδίωσης  , επιτρέπει
μια εύκολη σύνδεση με την υποδοχή 
εντολής της κεντρικής μονάδας 
αναρρόφησης.

Ηλεκτρική επαφή
Η λήψη αναρρόφησης Virtus είναι 
συμβατή με όλα  τα εύκαμπτα
σπιράλ στη αγορά: παραδοσιακά 
και ηλεκτρικά. Τα εύκαμπτα σπιράλ
μπορούν να συνδεθούν χωρίς
κάποια δυσκολία

G
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Λεπτομέρειες ποιότητας



ΑΠΛΗ εγκατάσταση

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΚΟΜΨΟ σχεδιασμό

ΔΙΑΡΚΕΙΑ στο χρόνο

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ υλικών

ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ προσαρμογή

μπορούν να προσφέρουν :
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Virtus λήψεις αναρρόφησς για BTicino Virtus λήψεις αναρρόφησς για  Vimar

Virtus λήψεις αναρρόφησς για 
Simon Urmet Nea

1558.0 Vimar Eikon Μαύρη

1558.1 Vimar Eikon λευκή

1553.5 Vimar Eikon Next

1553.6 Vimar Eikon Evo Next

1553.7 Vimar Eikon Evo Ανθρακί

1553.8 Vimar Eikon Evo λευκή

1553.4 Vimar Plana λευκή

1553.3 Vimar Plana Ασημί 

1553.0 Vimar Idea Μαύρη

1553.2 Vimar Idea λευκή

1566.0 BTicino Axolute Μαύρη

1567.0 BTicino Axolute Ασημί 

1564.0 BTicino Axolute λευκή

1561.0 BTicino Living International

1562.0 BTicino Living Light

1565.0 BTicino Living Light Tech

1569.0 BTicino Matix λευκή

1570.0 BTicino Air Μαύρη

1571.0 BTicino Air λευκή

1572.0 BTicino Air Tech

1543.0 Simon Urmet Nea Ανθρακί

1543.1 Simon Urmet Nea λευκή

1543.2 Simon Urmet Nea Acciaio scuro

1543.3 Simon Urmet Nea Λευκό πάγου

1543.4 Simon Urmet Nea Αλουμίνιο
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Διαθέσιμα μοντέλα λήψεων VIRTUS
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