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CE 

IP βαθμός προστασίαςΠίνακας ελεγχου

Βαθμός απομόνωσης 1

Αρθρωτό σύστημα χωρίς όρια

Επιπρόσθετα Χαρακτηριστικά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ

Ροή
αέρα ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ

Προτεινόμενοι 
χρήστες  
με σπιράλ  Ø 32

Προτεινόμενοι 
χρήστες  
με σπιράλ Ø 40

Πίνακας
ελέγχου

Χωρητικότητα 
κάδου (l)

Επιφάνεια 
φίλτρου 
(cm2)

Ταση
τροφοδοσίας
 V ac

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

Έως 
1200

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

Industrial Clean
big/small

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

Δυνατότητα αυτοκαθαρισμού φίλτρου



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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνδεση σωλήνων 
εξαερισμού

Σύνδεση σωλήνων στη 
μονάδα αναρρόφησης 

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

1

2

3

Χερούλι για άνοιγμα 
του κάδου 

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

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

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

Κάδος

Ρόδες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ
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Πίνακας ελέγχου

Εξαγωγή αέρα

Εισαγωή αέρα

Περιστρεφόμενο
ακροφύσιο για
σύστημα 
αυτοκαθαρισμού 
( μόνο μοντελο BIG )

Γενικός 
διακόπτης

Κώνος 
εκτροπής

Βάση

Εξαρτήμτα Βιομηχανικού διαχωριστή

Μετρητής 
πίεσης

Βαλβίδα
εκτόνωσης

Υπολογιστής
με οθόνη 
αφής

Προστατευτικό
φίλτρου

Φίλτρο

Λαβή 
ανοίγματος 
κάδου

Λαβή κάδου

Κάδος

Ρόδες
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  CE marking

IP protection degree
 

Electrical insulation
  CLASS I: 

Industrial Clean Line

Οι συσκευές είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με :
EC DIRECTIVES:

Εναρμονισμένα πρότυπα :

: 2010
: 2006 + A2 : 2009
: 2008

 
ROHS DIRECTIVE 2002/95

COMPLIANCE TO REACH DIRECTIVES

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

IP 20

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βιομηχανικοί διαχωριστές

Μοντέλο

Κωδικός

Industrial
Clean Small

Industrial
Clean Big

3403.0 3403.1

ΝΑΙ

Βαθμός προστασίας                                              P 20 20

Επιφάνεια φίλτρου                                           cm 2 24000 43400

Χωρητικότητα κάδου                                    L                     62                      106

057516mm  

336336mm   

61615151mm  

84115311mm   

182182mm  

 547547mm   

006006mm   

                                               mm 80 100

                                             mm 80 100

F

B

C

D
E

G (προτείνεται)

A

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

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ

Υπολογιστής ελέγχου ΝΑΙ

Βαλβίδα εκτόνωσης ΝΑΙ ΝΑΙ

Τάση τροφοδοσίας                                            VAC               220/240            220/240

Συχνότητα                                                            Hz                        50                         50

Βάρος                                                                  Kgr                        53                         67

Διάσταση Α

Διάσταση Β

Διάσταση C

Διάσταση D

Διάσταση E

Διάσταση F

Διάσταση G

Διάσταση M ( εισαγωγή αέρα )

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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

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

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Micro 1 line: ηλεκτρική σύνδεση λήψεων 

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

Υποδοχή RJ45 για
Διεπαφή με Ethernet
σύνδεση (προαιρετικό)

Τάση τροφοδοσίας AC 230 V

Σύνδεση για σύστημα αυτοκαθαρισμού 
 φίλτρου

Σειραική θύρα για σύνδεση με μονάδες
αναρρόφησης

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

 .

αναρρόφησης  12 V
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ακολουθήστε μας +30 6945 857733
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Τηλ : +30 26510 21294  - cvs@sistemair.gr   web : www.sistemair.gr 


