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CE πιστοποίηση

IP βαθμός προστασίαςΥπολογιστής ελέγχου

Βαθμος απομόνωσης 1

Εξοικονόμιση ενέργειας Max αριθμός χρηστών  3

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ Προτεινόμενη 
επιφάνεια

ΚΩΔΙΚΟΣ Τάση 
V ac

Max. αριθμός
χρηστών

Revo Block Professional 700 Plus 700 m2 3213.2B 400 2

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

Revo Block Professional 1200 1200 m2 3203.4B 400 2

Revo Block Professional 1500 1500 m2 3203.5B 400 2

Revo Block Professional 1800 1800 m2 3203.6B 400 3

ΕΠΙΛΟΓΗ Revo Block Professional 

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

• Έως και 3 ταυτόχρονους χρήστες

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

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

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

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

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

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

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

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

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

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

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

Κεντρική οθόνη

Άδεισμα κάδου

Έλεγχος φίλτρου

Πληροφορίες
μονάδας

Screen examples:

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

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

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

2 -Έλεγχος βελτιστοποίησης κατανάλωσης

mbar

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

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

 lter cleaning 

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

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

Καπάκι

Εξαγωγή 
αέρα

Ελεγκτής
πίεσης

Θερμο-
μαγνητικός
διακόπτης

Κινητήρας

Είσοδος 
λήψεων

Κώνος 

Βάση

Ηλεκτρονικός
ρυθμιστής 
στροφών 

Συσκεύη ελέγχου 
(PLC)

Οθόνη
ελέγχου 

Λαβή

Προστατευτικό
φίλτρου

Φίλτρο

Κάδος 
απορριμάτων

Ρόδες

1 9

10

11

12

13

14

15

16
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                                                                                                    Revo Block Professional

Μοντέλο

Κωδικός

Revo 
Block

700  Plus

Revo 
Block
1000 

Revo 
Block
1200 

Revo 
Block
1500 

Revo 
Block
1800 

3213.2B 3203.3B 3203.4B 3203.5B 3203.6B

Υπολογιστής ελέγχου                                   NAI          NAI          NAI           NAI          NAI  

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

Εξαγωγή αέρα Ø mm 63 63 63 63 80

Βαθμός προστασίας IP 20 20 20 20 20

004004004042/022004ca V 

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

442,22,23Wk   

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

Τάση τροφοδοσίας λήψεων V dc 12 12 12 12 12

3/h 400 366 366 471 570

2 17800 17800 17800 17800 17800

                                                                         kg 95 95 95 105 115

                            A mm 750 750 750 750 750

                            B mm 633 633 633 633 633

                            C mm 1616 1616 1616 1616 1616

                            D mm 773 773 773 773 773

                             E mm 642 642 642 642 642

                             F mm 750 750 750 750 750

                             G mm 600 600 600 600 600

08÷06)A(Bd esioN

F
B

G (suggested)

D
E

C

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

A

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

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

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
  CE marking

IP protection degree
  

Electrical insulation
  CLASS I

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

EC DIRECTIVES

APPLIED HARMONISED STANDARDS

: 2010
: 2006 + A2 : 2009

IP 20

: 2008

 
ROHS DIRECTIVE  2002/95

COMPLIANCE TO REACH DIRECTIVES.

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

Τάση τροφοδοσίας

Συχνότητα                                        Hz

Ισχύς κινητήρα

Ένταση ρεύματος

Ρυθμιστής στροφών                                    ΟΧΙ          NAI          NAI           NAI          NAI  

Μέγιστη ροή αέρα                           m

Επιφάνεια φίλτρου                              cm

Χωρητικότητα κάδου                        l        106           106          106           106          106  

Εξαγωγή αέρα                                               NAI          NAI          NAI           NAI          NAI  

Σιγαστήρας εξαγωγής αέρα                       NAI          NAI          NAI           NAI          NAI  

Βάρος

Διάσταση

Διάσταση

Διάσταση

Διάσταση
Διάσταση

Διάσταση

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

 

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ροή αέρα Ροή αέρα

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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

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

Εξαγωγή αέρα

Σιγαστήρας ( περιέχεται )

Δίκτυο σωλήνων εξαγωγής

Λαβή για το άνοιγμα 
του κάδου 
απορριμάτων 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΕΥΚΟΛΟ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΚΑΔΟΥ

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

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

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

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

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

Κάδος απορριμάτων

Ρόδες

1

2

3

Δίκτυο σωλήνων λήψεων αναρρόφησης
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Central Vacuum Systems

ΕΠ
Α
ΓΓ
ΕΛ

Μ
Α
ΤΙ
ΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σύνδεση τροφοδοσίας λήψεων αναρρόφησης 12V

RJ45 για σύνδεση ETHERNET 

(προαιρετικά)

Τάση τροφοδοσίας AC 230V/400V

Σύνδεση Autocleaner 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η προγραμματισμένη συνήθης συντήρηση των κεντρικών μονάδων αναρρόφησης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις 
οδηγίες του τεχνικού εγχειρίδιου και στη συνέχεια από την οθόνη.
Συγκεκριμένα, αυτοί οι κύκλοι συνήθης συντήρησης αφορούν τον καθαρισμό, την εκκένωση του κάδου απορριμμάτων, 
την αντικατάσταση της σακούλας, τον έλεγχο του ηλεκτροκινητήρα,  τον πιθανός έλεγχος εκκένωσης αέρα για απόφραξη.
Όλες οι έκτακτες εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο ή /  εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες και βοήθεια, καλέστε μας ή επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στο sistemair.gr

Η σειρά Revo Block αντιπροσωπεύει την πιο 
προηγμένη πρόταση  κεντρικών μονάδων 
αναρρόφησης για επαγγελματική χρήση, με 
ένα προηγμένο σύστημα εξοικονόμησης 
ενέργειας το οποίο, χάρη στην  οθόνης αφής, 
τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά απλά για 
διαχείριση ακόμη και για τον τελικό χρήστη.
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