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CE 

Λήψη αναρρόφησης στο σώμα IP βαθμός προστασίας

Κατηγορία μόνωσης 2Εξοικονόμιση ενέργειας

Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων
χρηστών 

Soft Start εκκίνηση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ Προτεινόμενη
επιφάνεια

ΚΩΔΙΚΟΣ Προτεινόμενες 
      λήψεις 
αναρρόφησης

Max αριθμός
χρηστών

Tecno Evox 150 150 m2 3110.1TEV 4 1

Tecno Evox 250 250 m2 3112.1TEV 7 1

Tecno Evox 350 350 m2 3113.3TEV 11 1

Tecno Evox 450 450 m2 3115.3TEV 16 1

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ TABLE Tecno Evox

Η κεντρική μονάδα αναρρόφησης Tecno Evox μπορεί να εγκατασταθεί σε σπίτια
με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Επιφάνεια που πρέπει να καθαριστεί μεταξύ 30 και 450 m2
• Χρήση από έναν μόνο χειριστή
• Δίκτυο σωλήνων κατασκευασμένο με σωλήνα διαμέτρου 50 mm / 2 "
• Τροφοδοσία 220 / 240v AC
• Μη συνεχής χρήση για οικιακή αναρρόφηση
• Φιλτραρισμένος αέρας που μεταφέρεται στο εξωτερικό περιβάλλον
• Εγκατάσταση σε μέρη μακριά από πηγές θερμότητας

Οι οικιακές μονάδες TECNO Evox έχουν σχεδιαστεί για έναν χρήστη του οποίου το σκεπτικό 
δεν θέλει συμβιβασμός στην ποιότητα,  από επιλεγμένα υλικά και με προσεκτική συναρμολόγηση.
Οι μονάδες  Tecno Evox είναι εξοπλισμένες με λήψη αναρρόφησης ενσωματωμένη στο σώμα 
της κεντρικής μονάδας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

energysaving

EVOX
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TECNO EVOX

1 - Λήψη αναρρόφησης στο σώμα της μονάδας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οι κεντρικές μονάδες έχουν μια 
λήψη αναρρόφησης στο σώμα 
του μηχανήματος, που επιτρέπει 
τον καθαρισμό των χώρων γύρω 
από τη κεντρική μονάδα.

Η λήψη αναρρόφησης ελέγχεται από το
Διακόπτη ON / OFF στο μπροστινό μέρος 
της κεντρικής μονάδας. 

Στη σειρά Tecno Evox, υπάρχει μια βαλβίδα διακοπής αναρρόφησης που εμποδίζει τη λειτουργία του κινητήρα 
σε κρίσιμες συνθήκες (απουσία αέρα αναρρόφησης).
Ανοίγει αυτόματα, ευνοώντας την παρέμβαση της θερμικής προστασίας του κινητήρα.

2 - Βαλβίδα εκτόνωσης

Όλη η γκάμα των συστημάτων αναρρόφησης οικιακού συστήματος Sistema Air διαθέτει 
κινητήρες υψηλής απόδοσης, που χαρακτηρίζονται από χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 
που, σε σύγκριση με το παρελθόν, οδηγούν σε μέση εξοικονόμηση πάνω από 20%.

Η βαλβίδα ανόιγει αυτόματα 
και επιτρέπει στον αέρα να 
περάσει μέσα απο τον
κινητήρα

Για να τη χρησιμοποιήσετε,  απλώς 
εισάγετε το σωλήνα αναρρόφησης 
απευθείας στην ίδια την είσοδο, χωρίς 
να έχετε καλωδιακή σύνδεση με τις 
υπόλοιπες λήψεις αναρρόφησης

3 - Εξοικονόμιση ενέργειας
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Tecno Evox
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ΟΝ -ΟFF λήψης αναρρόφησης
στο σώμα της μονάδας

Καπάκι ηχο-απορροφητικό

Κινητήρας

Ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου

Διακόπτης ενεργοποίησης

Καλώδιο εντολής  (Micro Line)

Καλώδιο τροφοδοσίας

Είσοδος αέρα

Φίλτρο

Σώμα μονάδας

Λήψη αναρρόφησης

Λαβή κάδου

Κάδος απορριμάτων

6

8 Εξαγωγή αέρα

14 Κώνος

7 Θερμικός διακόπτης 
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IP protection degree

Degree of electrical insulation

  CLASS II

TECNO EVOX Line
Appliances comply with the following standards:
RELEVANT EEC DIRECTIVES:

APPLIED HARMONIZED STANDARDS:

: 2010
: 2006 + A2 : 2009
: 2008

 
ROHS DIRECTIVE 2002/95

COMPLIANT WITH REACH DIRECTIVES

Σημείωση: όσον αφορά τη φάση εγκατάστασης, σχολαστικά
ακολουθήστε τους ισχύοντες κανόνες

IP 20

Οι κεντρικές μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από έναν μόνο χειριστή.
Συνιστάται να επιλέξετε την κεντρική μονάδα με βάση τη συνολική επιφάνεια που θα καθαριστεί, προκειμένου
να διασφαλιστεί η μέγιστη διάρκεια και απόδοση με την πάροδο του χρόνου.
Περαιτέρω κριτήρια επιλογής μπορεί να περιλαμβάνουν τις συνολικές διαστάσεις της μονάδας, χωρητικότητα 
δοχείου σκόνης και επιφάνεια φίλτρου.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

A

B

G
H

F
E

C

D

x

TECNO Evox  

Μοντέλο

Κωδικός

TECNO
Evox  150

TECNO
Evox  250

TECNO
Evox 350

TECNO
Evox  450

3110.1TEV 3112.1TEV 3113.3TEV 3115.3TEV

Σύνδεση είσοδος/έξοδος       Ø mm          50                50                50               50

Βαθμ.ός προστασίας                       IP          20                20                20               20

06/0506/0506/0506/05zH 

05,154,153,152,1Wk  

7,63,66,50,5A 

21212121cd V

 m3/h 200              234             240             180

 cm2 6700 6700 6700 6700

Χωρητικότητα κάδου                       l            21                 21               21                21

81717171gk

Διάσταση     A  mm           233                233                233                233

Διάσταση      B mm 380 38 0 380 380

07)A(Bd

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  ονομαστικές τιμές θορύβου. Οι τιμές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το 
περιβάλλον στο οποίο είναι εγκατεστημένη η κεντρική μονάδα και τον τύπο εγκατάστασης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

TECNO EVOX

Ενσωματωμένη λήψη αναρρόφησης          ΝΑΙ             ΝΑΙ              ΝΑΙ             ΝΑΙ

Τάση τροφοδοαίας                           Vac     220/240      220/240    220/240      220/240

Συχνότητα

Ισχύς

Ένταση ρεύματος

Τροφοδοσία λήψεων 
Ροή αέρα

Μέγιστη υποπίεση                     mbar         274              272             310            400

Επιφάνεια φίλτρου

Εξαγωγή άερα                                                     ΝΑΙ             ΝΑΙ              ΝΑΙ             ΝΑΙ

Σιγαστήρας εξαγωγής άερα                            ΝΑΙ             ΝΑΙ              ΝΑΙ             ΝΑΙ

Βάρος

Διάσταση     c  mm           412                412                412                412

Διάσταση    D  mm           193                193                193                193

Διάσταση    E   mm           107                107                107                107

Διάσταση    F   mm           583                583                583                583

Διάσταση    G   mm          919                919                919                919

Διάσταση    H ( min. )                   mm           100               100                100                100

Διάσταση    X ( min. )                   mm           500               500                500                500

Επίπεδο θορύβου
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Τα μοντέλα της σειράς Tecno Evox είναι κατασκευασμένα με πλαστικά υλικά, PP και ABS, έτσι ώστε να δοθεί 
αντοχή και ανθεκτικότητα ενώ διατηρείται μια ελκυστική εμφάνιση. Έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με όλα τα κριτήρια 
των ισχύοντεων κανονισμών και των κοινοτικών οδηγιών . Επιβάλλονται, χωρίς να παραβλέπονται θεμελιώδη 
στοιχεία όπως λειτουργικότητα, ισχύ και δυνατότητα χρήσης. 
Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά παρατίθενται ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

TECNO Evox 250
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TECNO Evox 450
(motor by-pass)

• Κυλινδρικό αυτοπροστατευτικό σώμα από πολυπροπυλένιο.
• Προστασία και καλύμματα από πολυπροπυλένιο και ABS.
• Κάδος συλλογής σκόνης σε πολυπροπυλένιο με λαβές νάιλον PA6 (χωρητικότητα 21L).
• Θήκη κινητήρα απορρόφησης ήχου (κεντρικές τιμές θορύβου εντός 70 dB A).
• Δυνατότητα σύνδεσης των σωλήνων είτε από τα δεξιά είτε από τα αριστερά.
• Κινητήρας αποτελούμενος από μονοφασικό ηλεκτρικό κινητήρα με καρβουνάκια και ρότορα
• Βαλβίδα διακοπής αναρρόφησης για προστασία κινητήρα.
• Φίλτρο κασέτας κατηγορίας M σε πολυεστέρα, πλένεται με νερό.
• Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου διπλής προστασίας με διακόπτες τόσο σε πρωτεύοντα όσο και σε 
  δευτερεύοντα κυκλώματα.
• Σύστημα Soft Start με ενσωματωμένη μονάδα στην πλακέτα μικροεπεξεργαστή, ειδικά για συστήματα 
  αναρρόφησης, με συνεχή έλεγχο.
• Θερμική ασφάλεια για την προστασία της μονάδας κινητήρα, με αυτόματο κλείσιμο και επαναφορά.
• Παροχή ρεύματος λήψεων αναρρόφησης 12v DC.
• Κεντρική μονάδα με σιγαστήρα και αντικραδασμικά κολάρα για σύνδεση στο δίκτυο σωλήνων.
• Κεντρική μονάδα κατάλληλη για χρήση με όλα τα αξεσουάρ καθαρισμού Sistem Air

Υποπίεση Υποπίεση

Υποπίεση

Υποπίεση

Ροή αέρα

Ροή αέρα Ροή αέρα
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ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ

Οι κεντρικές μονάδες κρέμονται σε ένα βραχίονα στήριξης 
που υπάρχει στην κεντρική μονάδα. Πρέπει να στερελωνεται
σταθερά και μόνιμα στον τοίχο χρησιμοποιώντας κατάλληλα
βύσματα, έχοντας υπόψιν το συνολικό βάρος που μπορεί να
είναι πολύ μεγαλύτερο από το βάρος της κεντρικής μονάδας 
(βλ. πίνακες τεχνικών δεδομένων σελίδα 28).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η κεντρική μονάδα πρέπει να στερεωθεί 
έτσι ώστε ο κάδος να είναι πάνω από 50 cm από το 
έδαφος.

Όλες οι μονάδες ελέγχου Tecno Evox έχουν σχεδιαστεί για 
σύνδεση το δίκτυο σωληνώσεων τόσο στα δεξιά όσο 
και στα αριστερά.
Η μετατροπή είναι γρήγορη και εύκολη

Οι μονάδες της σειράς Tecno Evox διατίθενται πλήρεις με σιγαστήρα εξαερισμού Ø 50 mm, αντικραδασμικά
κολάρα και σφιγκτήρες για σύνδεση με το δίκτυο σωλήνων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε περίπτωση σωληνώσεων εξαερισμού μήκους άνω των 5 μέτρων, είναι απαραίτητο να 
εγκαταστήσετε σωλήνα μεγαλύτερης διαμέτρου (π.χ. 63 mm),  προκειμένου να δημιουργηθούν οι 
βέλτιστες συνθήκες για την αποβολή του φιλτραρισμένου αέρα

Σιγαστήρας

Περσίδα εξαερισμού

Σωλήνας εξαερισμού

Δίκτυο σωλήνων 
λήψεων αναρρόφησης

Οι κεντρικές μονάδες είναι εξοπλισμένες με σύνδεση με το σωλήνα εξαερισμού, μια απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι σε θέση να 
αποβάλει τη μικροσκοπική σκόνη που το δοχείο δεν μπορεί να περιέχει. Πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρους εξυπηρέτησης (όπως 
γκαράζ, κελάρια ή παρόμοια), να προστατεύεται από τον καιρό, την υγρασία και τις υπερβολικές αλλαγές θερμοκρασίας. Είναι απαραίτητο
να επιλέξετε χώρους εγκατάστασης μακριά από πηγές θερμότητας, όπως σόμπες ή καλοριφέρ. (Σημείωση: βαθμός προστασίας IP 20). 
Συνιστάται πάντα, κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού, η διενέργεια μετρήσεων για τον σχεδιασμό της ιδανικής τοποθέτησης,
λαμβάνοντας υπόψη τους χώρους για εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση.
Στην περίπτωση ενός συστήματος πολλαπλών επιπέδων, η εγκατάσταση συνιστάται πάντα στο χαμηλότερο επίπεδο.
Όταν, για συγκεκριμένες απαιτήσεις εγκατάστασης, η κεντρική μονάδα αναρρόφησης βρίσκεται στους επάνω ορόφους του κτιρίου σε 
σύγκριση με το δίκτυο σωλήνων (σοφίτες, χώροι οροφής κ.λπ.), πρέπει να χρησιμοποιείται κεντρική μονάδα υψηλότερης κατηγορίας σε 
σχέση με την πραγματική επιφάνεια καθαρισμού (συμβουλευτείτε το τμήμα μελετών της Sistem Air )

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

TECNO EVOX

ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
Line Micro / 12v
Λήψεις αναρρόφησης

Τάση τροφοδοσίας 230V

Για εγκατάσταση, συμμορφώνεστε σχολαστικά με τους
κανονισμούς των προτύπων CEI και του εθνικού 
προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Για την προγραμματισμένη συντήρηση των κεντρικών μονάδων, πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται στο τεχνικό 
εγχειρίδιο που παρέχεται με τη μονάδα. Συγκεκριμένα, αυτές οι περιοδικές εργασίες αφορούν κυρίως τον καθαρισμό φίλτρων, 
την εκκένωση δοχείων συλλογής σκόνης, την επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του  ηλεκτρικού κινητήρα  και την πιθανή 
απόφραξη της εκκένωσης αέρα. Όλες οι παρεμβάσεις που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης που δεν έχουν 
προγραμματιστεί από τον τελικό χρήστη πρέπει να εκτελούνταιι από εξειδικευμένο προσωπικό.
Σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπό μας sistemair.gr για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση
και  την πλησιέστερη υπηρεσία βοήθειας.

Η σειρά Tecno Evox είναι ένας συνδιασμός 
ισχύς και αξιοπιστίας, που προορίζεται για
όσους ψάχνουν για ένα βασικό προϊόν αλλά
δεν είναι πρόθυμοι να συμβιβαστούν με 
χαμηλή ποιότητα

EVOX
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