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 Η μονάδα αναρρόφησης Sistem Cube μπορεί να εγκατασταθεί σε κτίρια 
κατοικιών με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Επιφάνειες μεταξύ 30 και 120 m2 (έως 3 είσοδοι)
• Ενιαία εγκατάσταση
• Κατάλληλο για 1 χρήστη
• Δίκτυο σωλήνων Ø 40 mm
• Εγκατάσταση σε προ-καλωδιομένη βάση
• Τροφοδοσία ρεύματος 220/240 Vac
• Μη συνεχής χρήση 
• Εξαγωγή αέρα προς το εξωτερικί περιβάλλον
• Μπορεί να εγκατασταθεί σε μικρούς χώρους, όπως ντουλάπια, 
ντουλάπια  κουζίνας ή μπαλκόνια προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες

Η μονάδα αναρρόφησης Sistem Cube είναι η τέλεια λύση για όλα τα κτίρια με 
μικρούς χώρους (μπανγκαλόου, εξοχικές κατοικίες, φοιτητικές κατοικίες),  και 
που συνδυάζει την άνεση με τα πλεονεκτήματα ενός κεντρικού συστήματος
καθαρισμού.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ Προτειν.όμενη 
επιφάνεια

ΚΩΔΙΚΟΣ Προτεινόμενοις
αριθμός λήψεων

Max. αριθμός
χρηστών 

Sistem Cube* 120 m2 8300.0 3 1

ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Sistem Cube

Κεντρική μονάδα με φίλτρο σακούλας

Σετ καθαρισμού στη συσκευασία

Ιδανικό για κάθετα κτίρια, πολυκατοικίες

CE 

IP βαθμός προστασίας

Κατηγορία μόνωσης 2

Max αριθμός χρηστών

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

KIT INCLUDED

c •u•b•eΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ
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Η μονάδα αναρρόφησης Sistem Cube έχει σχεδιαστεί για εγκαταστάσεις με δίκτυο σωλήνων διαμέτρου 40 mm
και είναι κατάλληλη για όλες τις καταστάσεις όπου το δάπεδο έχει μειωμένο βάθος ή οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις 
έχουν πολλούς επικαλυπτόμενους σωλήνες

2 - Εύκολη εγκατάσταση χάρη στη προ-καλωδιομένη βάση  (art. 8300.10)

3 - Η ιδανική κεντρική μονάδα για μικρούς χώρους

Η προκαλωδιομένη βάση είναι το πλαίσιο σύνδεσης της μονάδας αναρρόφησης Sistem Cube, και έχει σχεδιαστεί 
για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση Οι συνδέσεις εισόδου σκόνης και εξαερισμού μπορούν να περιστραφούν 
360 μοίρες
Σημείωση: οι συνδέσεις αναρρόφησης και εκκένωσης γίνονται στη βάση, μαζί με ηλεκτρικές συνδέσεις 
( γραμμή εντολής  και παροχή ρεύματος τροφοδοσίας ).

Χάρη στη δυνατότητα αποσύνδεσης του Sistem Cube
από τη βάση του, η συντήρηση είναι επίσης πολύ εύκολη.

Χάρη στο μικρό μέγεθος, η μονάδα αναρρόγησης Sistem Cube
μπορεί να εγκατασταθεί στο εσωτερικό  των ντουλάπιων της 
κουζίνας, η ντουλάπα, πίσω από τις κουρτίνες ή όπου είναι δυνατό 
να εγκαταστήσετε έναν κύβο 30 cm.
Αυτός ο χώρος δεν χρειάζεται εξαερισμό, καθώς η μονάδα κενού
Sistem Cube διαθέτει κινητήρας άμεσης ψύξης με είσοδο αέρα
για ψύξη, που προέρχεται από την αναρρόφηση

Σημείωση :  Η βάση προεγκατάστασης  
παρέχεται ξεχωριστά απή την μoνάδα
System Cube

1 - Δίκτυο σωλήνων Ø 40 mm , ιδανικό για επιφάνεις μικρού πάχους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

50 mm

Ø 40 mm δίκτυο σωλήνων
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30 cm
28 cm
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ΤΜΗΜΑΤΑ SISTEM CUBE 
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Κάλυμμα

Σακούλα σκόνης

Σώμα

Γενικίος διακόπτης

 Φίλτρο

Θερμοστάτης ασφαελείας

Κινητήρας

Κάλυμμα κινητήρα

Ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου

2

3

4

5

6

7
8

9

Θήκη ηλεκτρικών
συνδέσεων
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Πύροι κεντραρίσματος

Είσοδος λήψεων
Φλάντζα

Τρύπες κεντραρίσματος

Φλάντζα

Γραμμή εντολής

Φις ρεύματος

Εξαγωγή αέρα

Φλάντζα
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Είσοδος λήψεων

Εγαγωγή αέρα

11

16

11

16

Πύροι κεντραρίσματος

Φις γραμμής εντολής

Φις ρεύματος
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Sistem Cube

Μοντέλο

Κωδικός

Sistem 
Cube

8300.0

1

Προτεινόμενη επιφάνεια              m 2 120

Προτεινλόμενος αριθμός λήψεων 3

ΝΑΙ

Τάση τροφοδοσίας                       V ac          220/240

06/05zH

1Wk

5,4A

3/h            178

Μέγιστη υποπίεση                               mbar          245

Τροφοδοσία λήψεων                     V dc            12

Χωρητικότητα σακούλας                  l                5

4gK

092mm

013mm

092mm

Διάμετρος σωλήνα εισόδου    Ø mm              40

04mm Ø

Επίπεδα θορύβου κάτω από     dB(A)              70

Σημείωση: Ονομαστικά επίπεδα θορύβου. Τα επίπεδα μπορεί να διαφέρουν 
ανάλογα με το περιβάλλον όπου είναι εγκατεστημένη η μονάδα και τον τύπο 
εγκατάστασης.

IP protection degree

Electrical insulation

  CLASS II: device with double electrical
  insulation

Sistem Cube line
Devices in compliance with the following standards:

EC DIRECTIVES:

APPLIED HARMONISED STANDARDS :

: 2010
: 2006 + A2 : 2009
: 2008

 
ROHS DIRECTIVE 2002/95

COMPLIANCE WITH REACH DIRECTIVES

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

IP 44

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Οι μονάδες αναρρόφησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από έναν χρήστη.
Σας συνιστούμε να ακολουθήσετε τις λεπτομερείς οδηγίες  προκειμένου να διασφαλίσετε μεγάλη 
διάρκεια ζωής και καλύτερη απόδοση με την πάροδο του χρόνου.

Μέγιστος αριθμός χρηστών

Σετ καθαρισμού

Συχνότητα

Ισχύς

Ένταση ρεύματος

Μέγιστη ροή αέρα                       m

Φίλτρο ασφαλείας ΝΑΙ

Βάρος

Ύψος

Μήκος

Βάθος

Εξαγωγή αέρα
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Οι κεντρικές ηλεκτρικές σκούπες Sistem Cube είναι κατασκευασμένες από πλαστικά υλικά, πολυπροπυλένιο 
και ABS, προσφέροντας αντοχή και ανθεκτικότητα, με ευχάριστη αισθητική γραμμή.
Σχεδιάζονται και παράγονται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, 
αλλά λαμβάνουν επίσης υπόψη τη λειτουργικότητα, την ισχύ και χωρητικότητα.
Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:
• Σώμα πολυπροπυλενίου.
• Σακούλα φίλτρου σκόνης χωρητικότητας 5 λίτρων.
• Ηχομονωτικό διαμέρισμα κινητήρα (επίπεδο θορύβου κάτω από 70 dB A).
• Βάση προεγκατάστασης με είσοδο αέρα και εκκένωση αέρα ρυθμιζόμενο στις 360 °.
• Κινητήρας άμεσης ψύξης τελευταίας γενιάς.
• Φίλτρο ασφαλείας που πλένεται στο νερό.
• Πίνακας ελέγχου με ασφάλεια.
• Αισθητήρας θερμοκρασίας ασφαλείας που προστατεύει τον κινητήρα με αυτόματη διακοπή και εκκίνηση.
• Τροφοδοσία λήψεων αναρρόφησης 12 V.
• Πιθανή εγκατάσταση με πλήρη σετ εγκατάστασης, Ø 40 mm, με εισόδους αναρρόφησης 1, 2 ή 3.
• Επιλογή σύνδεσης απομακρυσμένου ελέγχου που μπορεί να εγκατασταθεί με όλες τις μονάδες αναρρόφησης.
• Η μονάδα αναρρόφησης διαθέτει σιγαστήρα και αντικραδσική βάση για σύνδεση με το δίκτυο σωλήνων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

50

100

150

200

250

300

350

mbar

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Οι μονάδες αναρρόφησης έχουν μια σύνδεση με την εκκένωση αέρα στην ειδική βάση, προκειμένου να αποβάλουν 
σωματίδια σκόνης που δεν μπορεί να συγκρατήσει το φίλτρο.
Μπορούν να τοποθετηθούν σε τεχνικούς χώρους, υπόγεια, κάτω από σκάλες, βοηθητικούς χώρους κ.λπ.
Χάρη στο βαθμό προστασίας IP44 είναι δυνατή η τοποθέτησή τους στο ύπαιθρο, όπως μπαλκόνια προστατευμένα
από κακές καιρικές συνθήκες.
Συνιστάται να προσδιορίσετε την καλύτερη τοποθεσία για την κεντρική μονάδα σε σχέση με το σύστημα στη φάση
σχεδιασμού, αφήνοντας έναν λογικό χώρο για εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση.

Υποπίεση

Ροή αέρα
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣΒΑΣΗ ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ

Εξαγωγή αέρα

Δίκτυο σωλήνων εξαερισμού

Δίκτυο σωληνώσεων λήψεων

Οι μονάδες κενού είναι συνδεδεμένες μέσω πύρων κεντραρίσματος 
στην ειδική βάση εγκατάστασης. Αυτή πρέπει να στερεωθεί με 
ασφάλεια, μόνιμα στον τοίχο με αγκύρια, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το συνολικό βάρος που υποστηρίζεται και μπορεί να είναι 
σημαντικά βαρύτερο από την ίδια τη μονάδα αναρρόφησης
(βλ. Τεχνικά δεδομένα).

Οι μονάδες αναρρόφησης System Cube συνδέονται στο δίκτυο σωλήνων μέσω της ειδικής βάσης
με προ-καλωδιομένες ηλεκτρικές συνδέσεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εάν ο σωλήνας εκκένωσης είναι μεγαλύτερος από 5 μέτρα, είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε 
ένα σωλήνα μεγαλύτερης διαμέτρου (π.χ. 50 mm) για να επιτύχετε τις βέλτιστες συνθήκες για την αποβολή του αέρα

1 - Συνδέστε τα βύσματα του πίνακα στα καλώδια 
     που φτάνουν από την ηλεκτρική θήκη της βάσης
2 - Βιδώστε το πλαίσιο στη βάση, δίνοντας προσοχή 
      στην  εγκοπή κεντραρίσματος.

21

Η αντικατάσταση της σακούλας σκόνης με το Sistem Cube είναι εύκολη και γρήγορη: απλώς σηκώστε το κάλυμμα και
αφαιρέστε τη χάρτινη σακούλα από τη σύνδεση εξαερισμού, κλείστε το πτερύγιο και πετάξτε.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν πρέπει να αντικατασταθεί μια ασφάλεια, βεβαιωθείτε ότι έχει τη σωστή ένταση και ότι είναι
κατάλληλη για κινητληρες 16Α.
Κατά την εγκατάσταση, τηρείτε αυστηρά τους κανονισμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και IEC.

NL

Sistem Cube βάση

Λήψεις αναρρόφησης

Δίκτυο σωλήνων
1,5 mm2

12 V Micro line

~V ac 220/240

c •u•b•e
Η μονάδα  Sistem Cube είναι η έξυπνη 
λύση για όλους τους μικρούς χώρους. 
Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό και την 
ισχύ του, είναι κατάλληλη για  εγκαταστάσεις
όπου υπάρχει περιορισμένος διαθέσιμος 
χώρος. Για να μην χάσετε ποτέ τα ωφέλη 
του κεντρικού συστήματος καθαρισμού.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η προγραμματισμένη συνήθης συντήρηση κεντρικών μονάδων αναρρόφησης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις 
οδηγίες του τεχνικού εγχειριδίου. Ειδικότερα, αυτοί οι κύκλοι συντήρησης ρουτίνας αφορούν τον καθαρισμό φίλτρων,
την αντικατάσταση σακούλας σκόνης, τον έλεγχο της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα , πιθανός έλεγχος απόφραξης
εκκένωσης αέρα. 
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 στο sistemair.gr
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