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CE 

IP βαθμός προστασίας

Κατηγορία μόνωσης 1

Μονάδα εξοικονόμισης ενέργειας

Max αριθμός χρηστών  3

Soft Start εκκίνηση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ REVO Job 

Η μονάδα αναρρόφησης Revo Job μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ηλεκτρική σκούπα
σε κτίρια με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Επιφάνειες έως 2000 m2
• Κατάλληλη για 3 χρήστες
• Δίκτυο σωληνώσεων ανάλογα με τον αριθμό των χρηστών
• Τριφασική παροχή 400 V
• Συνεχής χρήση
• Εξαγωγή αέρα στο εξωτερικό περιβάλλον

Revo Job είναι η νέα μονάδα αναρρόφησης της  Sistem Air σχεδιασμένη για εντατική 
χρήση σε οικιακές και επαγγελματικές περιοχές. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του 
προϊόντος είναι η απλότητα, η αξιοπιστία και η μεγάλη ισχύ αναρρόφησης.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μοντέλο Κωδικός Ισχύς
      kW

Ρυθμιστής
στροφών

Max. αριθμός
χρηστών

REVO Job 3 3201.2J 3 NO 2

REVO Job 4 3201.6J 4 YES 3

Σύστημα καθαρισμού φίλτρου με δόνηση
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Η επιλογή εξαιρετικά αξιόπιστων εξαρτημάτων και συναρμολόγησης ακριβείας καθιστούν τη μονάδα αναρρόφησης
REVO Job εξαιρετικά δυνατή. Τα ηλεκτρονικά έχουν περιοριστεί στις βασικές λειτουργίες ελέγχου και βελτιστοποίησης
κατανάλωσης ενέργειας, έτσι ώστε να αυξηθεί περαιτέρω η σταθερότητά του κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Για τους λόγους αυτούς, η μονάδα Revo Job είναι κατάλληλη για χρήση σε όλες  τις συνθήκες στον επαγγελματικό 
τομέα, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως :
· Παρατεταμένες ώρες εργασίας
· Διαφορετικές κατηγορίες υλικών αναρρόφησης
· Σύνθετα δίκτυα σωληνώσεων

Η αξιοπιστία τους πιστοποιείται με απτό
τρόπο από την ειδική εγγύηση που η 
Sistem Air παρέχει με όλες τις μονάδες
αναρρόφησης REVO Job, δηλαδή την 
T-Warranty, μια συνολική εγγύηση 
6 ετώv αντικατάστασης εξαρτημάτων
που έχουν υποστεί ζημιά κατά τη διάρκεια 
της εργασίας (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων 
φισιολογικής φθοράς).
Αυτή η επιλογή επιβεβαιώνει την 
εξαιρετική απόδοση του προϊόντος, 
αλλά και την αποστολή της Sistem Air να είναι πάντα κοντά 
στους πελάτες της ακόμη και μετά την εγκατάσταση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την T-Warranty, 
επισκεφθείτε τον ιστότοπο sistemair.gr

Συγκεκριμένα, το μοντέλο 4 kW 
διαθέτει ηλεκτρονικό ρυθμιστή 
στροφών (inverter)  που προσαρμόζει
την απόδοση αναρρόφησης σύμφωνα 
με τον τρέχον αριθμό απαιτούμενων
χρηστών. Αποφεύγοντας  έτσι την 
σπατάλη ενέργειας και εξισορροπεί
προβλήματα της εγκατάστασης

1 - Εγγυημένη αξιοπιστία

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οι μονάδες αναρρόφησης REVO Job διαθέτουν νέους κινητήρες που επιτυγχάνουν μεγάλη ισχύ
αναρρόφησης σε συνδυασμό με εξοικονόμιση ενέργειας.
Αυτό δίνει μια καλή ισορροπία μεταξύ χωρητικότητας και κατάθλιψης σε όλες τις ταχύτητες του 
κινητήρα. Με αυτόν τον τρόπο είναι πάντα δυνατό να επιτευχθεί καλύτερη απόδοση αναρρόφησης
με τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας σε όλες τις πιθανές εφαρμογές.

6 years

REVO JOB

2 - Εγγυημένη αξιοπιστία
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Είναι δυνατή η σύνδεση της μονάδας στο δίκτυο σωλήνων 
από αριστερά ή δεξιά, χωρίς αλλαγές,  πετυχαίνοντας έτσι 
επιτάχυνση της εγκατάστασης και συντήρησης

4 - Ανάστροφες συνδέσεις

Το σύστημα φιλτραρίσματος στις μονάδες  αναρρόφησης REVO Block έχει δύο κύρια στοιχεία:

• Φίλτρο πολυεστέρα που πλένεται με νερό, με μεγάλη επιφάνεια φιλτραρίσματος που επιτρέπει 
  υψηλότερο επίπεδο απόδοσης
• Μεταλλική προστασία στην είσοδο σκόνης που εμποδίζει τα αιχμηρά ή πυρακτωμένα υλικά να 
  εισέλθουν στην επιφάνεια του φίλτρου και να το καταστρέψουν.

3 - Επαγγελματικό φιλτράρισμα
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Ένα τυπικό, αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου με δόνηση, είναι εγκατεστημένο σε μονάδες αναρρόφησης REVO job
Αυτή η συσκευή δεν χρειάζεται προγραμματισμό. Όταν σταματήσει η αναρρόφηση ένας ειδικός ηλεκτροκινητήρας με 
δονητή κλονίζει αυτόματα την βάση στήριξης του φίλτρου. Οι κραδασμοί φτάνουν στην επιφάνεια του φίλτρου προκαλώντας
την απόσπαση της σκόνης, η οποία πέφτει στον κάδο απορριμάτων
Με αυτό το σύστημα, η απόδοση του φίλτρου αποκαθίσταται μετά από κάθε χρήση της ηλεκτρικής σκούπας, μειώνοντας
δραματικά τη συντήρηση της μονάδας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η αναρρόφηση έχει προτεραιότητα έναντι του  αυτόματου καθαρισμού. Εάν η μονάδα αναρρόφησης ξεκινά
ενώ ο κινητήρας δόνησης λειτουργεί, αυτό θα σταματήσει αμέσως, προκειμένου να επιτρέψτε τη σωστή λειτουργία της 
μονάδας αναρρόφησης.

Στο μοντέλο REVO Job 4 (με inverter) είναι δυνατή η σύνδεση ενός βοηθητικού τηλεχειριστηρίου (δεν παρέχεται).
Κάθε φορά που εμφανίζεται alarm στον inverter, το κύκλωμα  κλείνει, ενεργοποιώντας τον συναγερμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να επαληθεύσετε το μοντέλο των υποστηριζόμενων συναγερμών, μπορείτε να ανατρέξετε στο 
εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με τη μονάδα αναρρόφησης

6 - Έξοδος alarm 

MICRO line

400 V ac

auxiliary 
σήμα

REMOTE 
ALARM

REVO JOB

5 -Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου
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Καπάκι Υποδοχή
inverter

Ρυθμιστής
στροφών
( inverter)

Γενικός
διακόπτης

Πλαίσιο

Βάση 
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Διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά

REVO Job

Μοντέλο

Κωδικός

REVO Job
3

REVO Job
4

3201.2J 3201.6J

Είσοδος λήψεων αναρρόφησης Ø mm             80                  80

Εξαγωγή αέρα Ø mm             80                   80

Βαθμός προστασίας IP              20                  20

004004ca V

06/0506/05zH

43Wk

1,83,6A

Τροφοδοσία λήψεων  V dc             12                 12

Ρυθμιστής στροφών ( inverter ) OXI               NAI
3/h               414              570

Επιφάνεια φίλτρου                               cm2 17000         17000

Χωρητικότητα κάδου                         l               70                 70

Βάρος                                                kg               100               105

Διάσταση  A                                  mm               570               570

08÷06)A(Bd  esioN

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ονομαστικές τιμές θορύβου. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν
ανάλογα με το περιβάλλον και τον τρόπο εγκατάστασης της μονάδας.

Οι μονάδες αναρρόφησης REVO Job μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαγγελματικές χρήσεις σε μεγάλα σπίτια, μικρά 
ξενοδοχεία, γραφεία, εργαστήρια, αθλητικά κέντρα και σαλόνια ομορφιάς, επειδή έχουν μεγάλη ισχύ αναρρόφησης με
ελάχιστο μέγεθος.
Το μοντέλο μπορεί να επιλεγεί ανάλογα με τον αριθμό των χρηστών που απαιτούνται (μέγιστο 3), την ανάγκη μεταβολής
της ισχύος αναρρόφησης και των επιφανειών που πρέπει να καθαριστούν.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

  CE marking

  
  IP protection degree
  
  Electrical insulation
  CLASS I 

REVO Job 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

B

D
E

C
H

F

A

G (συνιστάται)

REVO JOB

Τάση τροφοδοσίας

Συχνότητα

Ισχύς

Ένταση ρεύματος

Μέγιστη ροή αέρα                            m

Σύστημα καθαρισμού φίλτρου ΝΑΙ                 ΝΑΙ 

ΝΑΙ                 ΝΑΙ 
ΝΑΙ                 ΝΑΙ 

Εξαγωγή αέρα
Σιγαστήρας

Διάσταση  B                                  mm               560               560

Διάσταση  C                                  mm               178               178

Διάσταση  D                                  mm               821               821

Διάσταση  E                                  mm                 80                 80

Διάσταση  F                                  mm               630               630

Διάσταση  G                                  mm              500               500

Διάσταση  H                                  mm              1625            1625
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι μονάδες αναρρόφησης REVO Job έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες 
κανονισμούς και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη λειτουργικότητα, ισχύς και χωρητικότητα.

Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να απαριθμηθούν ως εξής:
• Μεταλλικό κυλινδρικό πλαίσιο βαμμένο με εποξειδική σκόνη
• Μεταλλικός κάδος απορριμάτων με τροχούς (χωρητικότητα 70 λίτρα)
• Σακούλα με βάση μέσα στο κάδο απορριμμάτων, για γρήγορη και υγιεινή απόρριψη της σκόνης.
• Πιθανή σύνδεση με τις σωληνώσεις από τη δεξιά ή από την αριστερή πλευρά, ανεξάρτητα η μία από την άλλη.
• Τριφασική τροφοδοσία ρεύματος
• Κινητήρας με περίβλημα ελαφρού κράματος, υψηλής απόδοσης και χωρίς συντήρηση. επαγγελματικός κινητήρας
  με σήμανση CE, IP 55 βαθμός προστασίας, κατηγορία F IEC 2, με ενσωματωμένο σιγαστήρα.
• Μηχανική βαλβίδα εκτόνωσης
• Αυτόματη ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης (inverter)
• Φίλτρο πολυεστέρα κατηγορίας M, πλένεται στο νερό.
• Προστασία φίλτρου για μειωμένη συντήρηση.
• Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου με δόνηση
• Παροχή l;hcevn anarr;ofhshw  12 V
• Προαιρετική βοηθητική ειδοποίηση ( alarm ) για συντήρηση
• Πλήρης με σιγαστήρα και αντικραδασμικά κολάρα για σύνδεση δικτύου σωλήνων
• Κατάλληλη για όλα τα αξεσουάρ καθαρισμού Sistem Air
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Οι μονάδες αναρρόφησης REVO Job είναι εξοπλισμένες με σύνδεση εκκένωσης αέρα, προκειμένου να αποβάλουν
σωματίδια σκόνης που δεν μπορεί να συγκρατήσει το φίλτρο. Μπορούν να τοποθετηθούν σε τεχνικούς χώρους
ή βοηθητικούς χώρους (όπως γκαράζ, κελάρια κ.λπ.) προστατευμένοι από κακές καιρικές συνθήκες, υγρασία και
μεταβολές της θερμοκρασίας.
Μακριά από πηγές θερμότητας, όπως σόμπες ή καλοριφέρ. (Σημείο προστασίας IP σημείου 20).
Στο στάδιο του σχεδιασμού, συνιστούμε τον προσδιορισμό της καλύτερης θέσης για την κεντρική μονάδα σε σχέση
με το σύστημα, αφήνοντας ένα λογικό χώρος για εγκατάσταση, χρήση, συντήρηση και κυκλοφορία 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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΕΥΚΟΛΟ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΚΑΔΟΥ

Η μονάδα αναρρόφησης δεν απαιτεί ειδική αγκύρωση. 
Έίναι 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 να καθιστούν την κεντρική μονάδα ασταθής.

Οι συνδέσεις με το δίκτυο λήψεων αναρρόφησης  και την 
αποβολή αέρα μπορούν να γίνουν στα αριστερά ή στη δεξιά
πλευρά της κεντρικής μονάδας αναρρόφησης.

Η μονάδα αναρρόφησης REVO Job διαθέτει μεταλλικό
κάδο απορριμάτων με εύκολο σύστημα ανοίγματος
και άνετη λαβή.

Χάρη στους τροχούς του, το δοχείο απορριμάτων 
μπορεί να μετακινηθεί εύκολα.

Εξαγωγή αέρα

Σιγαστήρας
( περιέχεται )

Δίκτυο λήψεων αναρρόφησης

Δίκτυο εξαγωγής αέρα

Λαβή απελευθέρωσης 
κάδου ναπορριμάτων

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΟΔΕς

Σακούλα 
απορριμάτων

Ρόδες
1

2

3

REVO JOB

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.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η προγραμματισμένη συνήθης συντήρηση των κεντρικών μονάδων αναρρόφησης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες στο
τεχνικό εγχειρίδιο και στην οθόνη. Αυτοί οι κύκλοι συντήρησης αφορούν συγκεκριμένα τον καθαρισμό των φίλτρων, την εκκένωσης
του κάδου απορριμμάτων, την αντικατάσταση σακούλας, τον έλεγχο της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα, πιθανό έλεγχο 
εξαγωγής αέρα και απόφραξης.
Όλες οι έκτακτες εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο, εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, τεχνικές πληροφορίες και βοήθεια, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας sistemair.gr

Τροφοδοσία 400 V sc

Auxiliary signal (optional)
max 1 A, 230 V ac/30 V dc

Micro Line / λήψεις
αναρρόφησης 12 V

Ο ωμικός διαιρέτης είναι απαραίτητο για την αλλαγή 
της ισχύος αναρρίφησης της κεντρική μονάδας
REVO Job 4. Κάθε ωμικός διαιρέτης μπορεί να λάβει έως
και τέσσερις λήψεις αναρρόφησης, και μπορούν να 
μεταξύ τους χωρίς όριο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση,
δείτε τη σελίδα. 129.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3301.4 Ωμικός διαιρέτης 4 εισόδων

Η βασική απόδοση είναι η κύρια αρετή αυτής της 
μονάδας αναρρόφησης
Αυτές οι εικόνες περιγράφουν την εποικοδομητική
του αντοχή και την ποιότητα των υλικών του.

ΣΥΣΚ. - ΤΕΜ

1
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