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σύστημα φιλτραρίσματος με επιλογή

CE 

Λήψη αναρρόφησης πάνω στη μονάδα

IP βαθμός προστασίας

Υπολογιστής ελέγχου με οθόνη αφής

Σύνδεση στο cloud με βοήθεια συντήρησης

Κλάση απομόνωσης 1

Μέγιστος αριθμός 
ταυτόχρονων χρηστών

Soft Start start-up

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

r

ΜΟΝΤΕΛΟ
Προτεινόμενη

επιφάνεια ΚΩΔΙΚΟΣ
Προτεινόμενες 
         λήψεις
 αναρρόφησης

Αριθμός
max χρηστών

Tecno Prime 150 230 V 150 m2 3110.2TPR 4 1

Tecno Prime 250 230 V 250 m2 3112.2TPR 7 1

Tecno Prime 350 230 V 350 m2 3113.3TPR 11 1

Tecno Prime 450 230 V 450 m2 3115.3TPR 16 1

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Tecno Prime

Η κεντρική μονάδα αναρρόφησης  Tecno Prime μπορεί να εγκατασταθεί σε σπίτια 
με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Επιφάνεια που πρέπει να καθαριστεί μεταξύ 30 και 450 m2
• Χρήση ενός χειριστή
• Δίκτυο σωλήνων διαμέτρου 50 mm / 2 "
• Τροφοδοσία 220 / 240v AC
• Μη συνεχής χρήση για αναρρόφηση οικιακής σκόνης
• Εξατμισμένος αέρας που μεταφέρεται στο εξωτερικό περιβάλλον
• Δυνατότητα εγκατάστασης σε ντουλάπια, λεβητοστάσια, διαδρόμους 
  και προστατευμένα μπαλκόνια 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

energy saving
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 Οι κεντρικές μονάδες αναρρόφησης της σειράς TECNO Prime αντιπροσωπεύουν την 
τελευταία  εξέλιξη της  κεντρικής  οικιακής  ηλεκτρικής  σκούπας :  κληρονομούν την 
δυνατότητα επιλογής του τύπου φιλτραρίσματος (επιλογή BIVAC) και το καινοτόμο σύστημα
χαμηλής συντήρησης από τα προηγούμενα μοντέλα, αλλά αυτό που τις κάνει μοναδικές 
είναι τα νέα ηλεκτρονικά, με διαισθητική οθόνη αφής και άμεσες συμβουλές. Όχι μόνο αυτό
Τα νέα ηλεκτρονικά που υιοθετούνται για αυτές τις κεντρικές μονάδες τους επιτρέπουν να 
συνδέονται στο διαδίκτυο, καθιστώντας την οθόνη διαθέσιμη από απόσταση από οποιαδήποτε 
συσκευή, συμπεριλαμβανομένου του κινητού ανά πάσα στιγμή. Με καταχώρηση της μονάδας 
ελέγχου σε μια συγκεκριμένη περιοχή ενός αποκλειστικού διακομιστή, η Sistem Air θα 
φροντίσει για τη συντήρηση της, σύμφωνα με τους τρόπους που καθορίζει ο πελάτης:. Στην
περίπτωση αυτή, θα απολαύσετε  ειδική εξαετή - 6 year  CLOUD WARRANTY - εγγύηση.
Η ποιότητα έχει γίνει απλή και εγγυημένη.

Μονάδα εξοικονόμισης ενέργειας 
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TECNO PRIME

Ο νέος υπολογιστής ελέγχου της  κεντρικής μονάδας TECNO Prime διαθέτει μια σειρά από ανανεωμένες 
λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων και διαγνωστικών: ο στόχος είναι η  περαιτέρω απλοποίηση της
εγκατάστασης και η χρήσης της. Συγκεκριμένα, η απουσία γραφής καθιστά δυνατή την εξάλειψη τυχόν
προβλημάτων  γλώσσας, ενώ τα διαθέσιμα στοιχεία ελέγχου βοηθούν τόσο τον χρήστη όσο και τον
εγκαταστάτη να ελέγξουν για τυχόν δυσλειτουργίες.

Απλή και  άμεση,  χάρη στα
γραφικά εικονίδια, χωρίς ανάγκη
γλώσσας, η νέα οθόνη είναι 
ακόμη πιο εύκολη στη χρήση.
Επιτρέπει την πρόσβαση σε όλες
τις συμβουλές , στη ρύθμιση των 
λειτουργιών με μόνο λίγα βήματα, 
ενώ στην κεντρική οθόνη υπάρχει
πάντα συνοπτική κατάσταση της
μονάδας

. 

Συνοπτική οθόνη που εμφανίζει τις κύριες πληροφορίες της κεντρικής μονάδας και επιτρέπει την πρόσβαση 
σε όλα τα υπομενού.

Κατάσταση λειτουργίας μονάδας

Ένδειξη υποπίεσης δικτύου σωλήνων 
κατά τη λειτουργία της μονάδας

Πλήκτρο πρόσβασης στο υπομενού 
πληροφοριών μονάδας 

Πλήκτρο πρόσβασης στο υπομενού 
κατασκευαστή 

Τρέχουσα ημερομηνία και ώρα

Κεντρική Οθόνη

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

mbar

ON

ON
OFF

Πλήκτρο ενεργοποίησης αναρρόφησης
(για χρήση της λήψης αναρρόφησης 
πάνω στη μονάδα )

Πλήκτροψπρόσβασης στο υπομενού 
των ρυθμίσεων  
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Από το μενού INFO μπορείτε
να δείτε όλες της πληροφορίες 
της κεντρικής μονάδας

Στο μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ θα 
βρείετ διάφορες ρυθμίσεις 
και ΤΕΣΤ της μονάδας  

Για κάθε alarm μπορεί να 
ρυθμιστεί διακοπή της 
λειτουργίας της κεντρικής 
μονάδας 

Είναι δυνατόν να γίνει δοκιμή 
για κάθε ληψη αναρρόφησης
ξεχωριστά  

Πατώντας το κουμπί Play 
σας δείχνει ποια συντήρηση 
πρέπει να πραγματοποιηθεί 

Μετά την είσοδο του ακροφυσίου
στην υποδοχή η μονάδα εμφανίζει
το αποτέλεσμα

Αυτά τα παραδείγματα οθονών  είναι μερικά
από αυτά που δείχνουν τις δυνατότητες των 
νέων ηλεκτρονικών εγκατεστημένων  στη σειρά
κεντρικών μονάδων TECNO Prime. Παρακαλώ 
ανατρέξτε στο τεχνικό εγχειρίδιο για πλήρης
εικόνα όλων των λειτουργιών που παρέχονται
από τον ενσωματωμένο υπολογιστή.

Μετά την εκτέλεση της 
συντήρησης πατήστε το 
κουμπί RESET 

ALARM TEST

TEST

TEST

TEST

RESETETRESSESE RESETETRESSESE

STOP

 



ΟΙΚΙΑΚΑ

sistemair.gr

Η υπηρεσία  AIR CLOUD είναι η καινοτόμος  τεχνολογία για κεντρικές μονάδες αναρρόφησης. Είναι μια σύνδεση cloud,
που διαχειρίζεται ένας διακομιστής της εταιρείας Sistem Air, η οποία επιτρέπει την έξυπνη διαχείριση και συντήρηση
μέσω του συνδεδεμένου πίνακα ελέγχου , λαμβάνοντας  μια πλήρη ΕΓΓΥΗΣΗ CLOUD  6 ετών. 
Ανακαλύψτε τις παρακάτω λεπτομέρειες:

Η μονάδα ελέγχου Tecno Prime μπορεί να εγκατασταθεί οπουδήποτε στο
σπίτι, ακόμη και όταν η πρόσβαση στην οθόνη είναι  δύσκολη / σπάνια. Χάρη στη σύνδεση cloud

είναι δυνατό να ελέγξετε την 
κεντρική μονάδα με σύνδεση
στο Διακομιστή Sistem Air 
από οποιαδήποτε συσκευή έχει 
προσβαση στο διαδίκτυο

Μια ειδική εφαρμογή σύνδεσης
έχει σχεδιαστεί για κινητές
συσκευές

Ο διακομιστής Sistem Air αντιπροσωπεύει
την καρδιά του συστήματος cloud και
ανταλλάσσει πληροφορίες με όλες τις 
μονάδες  αναρρόφησης Tecno Prime

Υποδοχή σύνδεσης για 
πρόσβαση στο διαδίκτυο 
 

Απαιτείται σύνδεση  
απο το οικιακό δίκτυο

A
E F

D

B

C

SERVER SA

Wi  Fi

AIR CLOUD
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Η Sistem Air πιστεύει ακράδαντα στα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη διαχείριση συντήρησης
που πραγματοποιείται μέσω του cloud.  Για  το  λόγο αυτό προσθέτει κάτι που έχει  μεγάλη σημασία:
εκείνοι που επιλέγουν να συνδέσουν το δικό τους κεντρικό σύστημα  με  το σύστημα  AIR CLOUD και
να  το εγγράψετε στον ειδικό χώρο, μπορεί να επωφεληθούν από μια ειδική  6-ετή εγγύηση Cloud.  Η 
εγγύηση καλύπτει όλα τα εξαρτήματα κεντρικής μονάδας, με εξαίρεση τα εξαρτήματα που υπόκεινται 
σε φθορά (φίλτρα /σακούλες), καλύπτει επίσης την προμήθεια ανταλλακτικων δωρεάν, επιβαρύνοντας
τον πελάτη μόνο με το κόστος μεταφοράς και συναρμολόγησης.

Ένα αντίγραφο των κανονισμών είναι διαθέσιμο από την πρόσβαση στην περιοχή AIR CLOUD

Πλήρη εγγύηση 6-χρόνια Cloud Warranty

Η έννοια της ποιότητας που ακολουθεί συνεχώς η Sistem Air στην κατασκευή των προϊόντων της για όλη τη ζωή τους,  
γίνεται  απαραίτητο  να επεκταθεί  στη  συντήρηση και στην  ευκολία  χρήσης τους. Ετσι και η ιδέα της ενεργοποίησης 
ενός σύστηματος cloud,  όπου ο χρήστης  μπορεί  να αποκτήσει πρόσβαση μέσω μιας πύλης στις λειτουργίες ελέγχου. 
Το σύστημα Air CLOUD γίνεται ο εξειδικευμένος συνομιλητής που αναλαμβάνει τη φροντίδα της κεντρικής ηλεκτρικής
σκούπας, προτείνοντας τι να κάνετε και πότε να το κάνετε. Αυτή η φροντίδα γίνεται εγγύηση: είναι η εγγύηση cloud.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τη μονάδα Tecno Prime  όπως οποιαδήποτε άλλη κεντρική μονάδα κενού,  συνδέοντας το  δίκτυο,  
την τ’αση τροφοδοσίας, το καλώδιο εντολών από τις λήψεις αναρρόφησης. Η σύνδεση στο cloud είναι προαιρετική.

Η κεντρική μονάδα μπορεί να συνδεθεί στο οικιακό σας δίκτυο χρησιμοποιώντας την κατάλληλη είσοδο δικτύου 
στο πλάι της μονάδας.

.

Η σύνδεση INTERNET της μονάδας ελέγχου Tecno Prime μπορεί να πραγματοποιηθεί συνδέοντας το καλώδιο στο
οικιακό δίκτυο ή σε οποιοδήποτε ασύρματη επέκταση που θα συνδέσει τον πίνακα ελέγχου στο δίκτυο.
Για  όσους  το  επιθυμούν,  η  μονάδα  ασύρματης  σύνδεσης  Sistem  Air  (  κωδικός  4202.2   )  είναι διαθέσιμη, για 
διασύνδεση με το οικιακό δίκτυο. 

Η φροντίδα κάθε κεντρικής μονάδας αναρρόφησης που είναι συνδεδεμένη στο cloud ανατίθεται σε έναν ισχυρό
διακομιστή,  όπου η διαχείριση είναι εγγυημένη με τεχνολογία αιχμής.  Όλες οι συνδεδεμένες  κεντρικές μονάδες 
παρακολουθούνται  σε  πραγματικό  χρόνο σύμφωνα  με τους ισχύοντες  κανονισμούς απόρρητου.  Στην πρώτη 
σύνδεση,  ο πελάτης  μπορεί  να επιλέξει ποιες  λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων θα ενεργοποιηθούν και πότε 
θα εμφανιστεί  οποιαδήποτε προειδοποίηση.  Ο  διακομιστής  αντιπροσωπεύει τον  κεντρικό κόμβο του  δικτύου 
όπου βρίσκονται όλες οι  κεντρικές μονάδες και όλες οι  κινητές συσκευές  που έχουν  πρόσβαση  στην υπηρεσία
cloud , μέσω των διαφορετικών συνδέσεων.
Η σύνδεση με το διακομιστή σάς επιτρέπει να έχετε μια αποκλειστική περιοχή την οποία  ο κάθε πελάτης  μπορεί 
να διαμορφώσει  όπως  επιθυμεί.  Η  πρόσβαση  γίνεται μέσω υπολογιστή ή κινητής συσκευής,  και  οι ακόλουθες 
λειτουργίες είναι διαθέσιμες στην αποκλειστική σας περιοχή:
• Η  δυνατότητα   εξ αποστάσεως  ελέγχου  της  κατάστασης  λειτουργίας του πίνακα ελέγχου σας δίνει πρόσβαση  
   σε όλα τα υπομενού, και τις πιθανές πληροφορίες στον εγκατεστημένο πίνακα ελέγχου. ·
• Πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και ευκαιρίες μπορούν να ληφθούν εάν είναι επιθυμητό.
• Έχετε απευθείας επικοινωνία με την εταιρεία για να ξεκαθαρίσετε τις αμφιβολίες ή να λάβετε συμβουλές σχετικά 
   με το σύστημά σας. • Μπορεί να ζητηθεί εξειδικευμένη λειτουργία τεχνικού.
• Μπορείτε να επιλέξετε να προωθήσετε αυτόματα μήνυμα προειδοποίησης / βοήθειας στον τεχνικό συντήρησης
  Με αυτόν τον τρόπο είναι σαν η μονάδα  να 
  ζήτησε βοήθεια από μόνη της. 
• Υπάρχει ένα ιστορικό αρχείο καταγραφής
  παρεμβάσεων του πίνακα ελέγχου.
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THE AIR CLOUD SYSTEM

AIR
CLOUD

Για  όσους  επιθυμούν  να  χρησιμοποιήσουν  μια κινητή 
συσκευή για έλεγχο της  μονάδα Tecno Prime, μια ειδική 
εφαρμογή  έχει  αναπτυχθεί,  με  την  οποία  μπορείτε να 
έχετε πρόσβαση έτσι ώστε   να  εκμεταλλευτείτε όλες τις 
διαθέσιμες  λειτουργίες.  Με  αυτόν  τον τρόπο μπορείτε 
να  ελέγξετε την   κατάσταση  της  κεντρικής μονάδα  σε 
πραγματικό χρόνο, όπου κι αν βρίσκεστε.
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Η κεντρική μονάδα Tecno Prime, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, σας επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο 
επιλογές φιλτραρίσματος, προκειμένου να καλύψει καλύτερα τις ανάγκες του πελάτη

σύστημα φιλτραρίσματος

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

r

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΕ  ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ  Ικανή να συγκρατεί ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ Η απορροφούμενη σκόνη

ΕΠΙΛΟΓΗ 2 ΕΠΙΛΟΓΗ 1

AIR 
IN

Εξάρτημα
απαιτείται για
κυκλωνική 
διαμόρφωση 

Εξαρτήματα 
Απαιτούνται για 
διαμόρφωση με 
σακούλες 

AIR 
OUT

AIR 
IN

AIR 
OUT

Η σκόνη πέφτει μέσα 
στον κάδο , χάρη στον
κυκλώνα που δημιουργεί 
η μονάδα  

Η σκόνη συγκρατείται
από την σακούλα του
φίλτρου

TECNO PRIME

* Όλα τα εξαρτήματα BiVac παρέχονται με τη μονάδα Tecno Prime

διαχωρίζεται από τον αέρα λόγω του κυκλώνα  που  σχηματίζεται 
μέσα  στο  σώμα της  μονάδας  και  πέφτει   στον  κάδο  συλλογής  
σκόνης.  Ο  κώνος την εμποδίζει  να επιστρέψει στο  φίλτρο χωρίς 
να το λερώνει.

την  απορροφούμενη  σκόνη, καθιστώντας περιττό  τον  καθαρισμό. 
Μόλις γεμίσει, η σακούλα πρέπει να αντικατασταθεί   με μια νέο, ενώ 
η γεμάτη μπορεί να απορριφθεί.
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Το φίλτρο είναι συνεπώς απαλλαγμένο από συσσώρευση στατικού φορτίου
συγκρατούσε  σκόνη  στα  τοιχώματά  του.  Όταν σταματά  η  αναρρόφηση,  και  με  τη  βοήθεια  του ανεστραμμένου 
κωνικού σχήματος του ίδιου του φίλτρου, όλες οι εναποθέσεις στην επιφάνεια του φίλτρου είναι ελεύθερες να πέσουν
στον συλλέκτη σκόνης.

το οποίο διαφορετικά θα

Σύστημα φιλτραρίσματος χαμηλής συστήρησης

2 - Λήψη αναρρόφησης στο σώμα της μονάδας  

Κατά  την  εγκατάσταση  της  κεντρικής 
μονάδας είναι  δυνατή  η τοποθλετηση 
μιας  λήψης  αναρρόφησης  στο  σώμα  
της,  η  οποία επιτρέπει τον καθαρισμό 
των  περιοχών  γύρω από  το χώρο της 
εγκατάστασης..

Για να ενεργοποιήσετε τη χρήση, απλώς
εισάγετε     το   σωλήνα    αναρρόφησης
απευθείας στην είσοδο, χωρίς τη  χρήση  
μικροδιακόπτη.  

Το κωνικό φίλτρο από  πολυεστέρα  και
αλουμίνιο, συνδεδεμένο  στο  σύστημα 
γείωσης, διατηρώντας το απαλλαγμένο
από  φορτία στατικού ηλεκτρισμού.

Λιγότερες  πιθανότητες 
βρωμιάς και μόλυνσης. 
Το   φίλτρο   βρίσκεται 
μακριιά   από  το χώρο 
συλλογής  της  σκόνης. 

Λεπτομέρεια  της γείωσης
του αντιστατικού φίλτρου

Φίλτρο αλουμινίου 
( Κλάσης Μ )

Το καινοτόμο σύστημα φιλτραρίσματος που υιοθετήθηκε στις μονάδες Tecno Prime αποτελείται από ένα πλενόμενο 
φίλτρο από πολυεστέρα / αλουμίνιο, πιστοποιημένο στην κατηγορία διήθησης M, το οποίο συνδέεται με το σύστημα
γείωσης της εγκατάστασης
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5 - Βαλβίδα διακοπής αναρρόφησης

A-A

Η βαλβίδα ανοίγει αυτόματα,
επιτρέποντα   τη   ροή   αέρα 
μέσα από τον κινητήρα 

TECNO PRIME

Όλη η γκάμα των οικιακών μονάδων αναρρόφησης  Sistem Air διαθέτει κινητήρες 
υψηλής απόδοσης,  που χαρακτηρίζονται  από βέλτιστη απόδοση  και κατανάλωση
ενέργειας που, σε σύγκριση με το παρελθόν, φέρνει ένα μέσο όρο εξοικονόμησης
άνω του 20%.

.

4 - Εξοικονόμιση ενέργειας

Στις κεντρικές μονάδες αναρρόφησης της σειράς  Tecno Prime υπάρχει μια βαλβίδα διακοπής αναρρόφησης που  ανοίγει 
σε περίπτωση απουσία ςαέρα από την πλευρά αναρρόφησης, εμποδίζοντάς τον να λειτουργεί σε κρίσιμες συνθήκες. Ανοίγει
αυτόματα, και σε συνδιασμό με τη βοήθεια πης εγκαυεστημένης  θερμικής προστασίας , παρέχουν διπλή προστασία στον 
κινητήρα  .
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Tecno Prime

1

2

6

10

11 

12

13

14

16

15

17

Οθόνη αφής με υπολογιστή ελέγχου

Καπάκι απορρόφησης θορύβου

Μπουτόν POWER

Καλώδιο εντολής ενεργοποίησης 
(Micro Line)
Καλώδιο τάσης τροφοδοσίας

Φίλτρο

Σώμα μονάδας

Υποδοχή λήψης ( διαθέσιμη και 
για φιλτράρισμα με σακούλες )

Μηχανισμός  ανοίγματος και
κλεισίματος κάδου

Κώνος

Κάδος συλλογής 

Καλώδιο σήματος συντήρησης

3 Κινητήρας

4 Μπουτόν θερμIκής προστασίας RESET

5 Υποδοχή δικτύου

8

7

9 Εξαγωγή αέρα

Εισαγωγή αέρα για φιλτράρισμα 
με κυκλώνα 
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Οι μονάδες αναρρόφησης  μπορούν να χρησιμοποιηθούν από έναν μόνο χειριστή.
Συνιστάται να επιλέξετε το μοντέλο με βάση τη συνολική επιφάνεια που θα καθαριστεί, ώστε να διασφαλιστεί η 
μέγιστη διάρκεια ζωής  και η απόδοση .  Περαιτέρω κριτήρια επιλογής  μπορεί να περιλαμβάνουν τις συνολικές 
διαστάσεις της κεντρικής μονάδας, χωρητικότητα δοχείου σκόνης και επιφάνεια  του φίλτρου

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Tecno Prime  

Μοντέλο

Κωδικός

Tecno
Prime

150

Tecno
Prime

250

Tecno
Prime

350

Tecno
Prime

450

3110.2TPR 3112.2TPR 3113.3TPR 3115.3TPR

Υπολογιστής ελέγχου 

Σύνδεση CLOUD

Σύνδεση εισαγωγής / εξαγωγής        Ø Μ               50               50               50              50

Βαθμός προστασίας                                 IP               44               44               44               44

042/022ca  V 220/240 220/240 220/240

06/0506/0506/0506/05zH 

05,154,153,152,1Wk  

5,63,66,50,5A 

21212121cd V  

 m3/h 200 234 240 180

Μέγιστη υποπίεση  mbar 274 272 310 400

Επιφάνεια φίλτρου cm2 6700 6700 6700 6700

Χωρητικότητα κάδου                                l 21              21               21               21

Bi Vac χωρητικότητα σακούλας l 18 18 18 18

  

Σιγαστήρας   (Ø 50 mm )                                          ΝΑΙ             ΝΑΙ     ΝΑΙ   ΝΑΙ

81717171gk Βάρος

332332332332mm  

083083083083mm   

214214214214mm  

391391391391mm   

701701701701mm 

385385385385mm   

919919919919mm  

Διάσταση H (min.)                                m 100 100 100 100

004004004004mm   

07)A(Bd    

A

B

Σημείωση : Ονομαστικές τιμές θορύβου. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το 
                     περιβάλλον στο οποίο είναι εγκατεστημένες οι μονάδες αναρρόφησηςΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

  European Community Directives compliance mark.

  
  IP Βαθμός προστασίας

                   Degree of electrical insulation
  CLASSE I
Tecno Prime line - devices complying with the following standards:

RELEVANT EEC DIRECTIVES:

APPLIED HARMONIZED STANDARDS:

: 2010
: 2006 + A2 : 2009
: 2008

 
ROHS DIRECTIVE 2002/95

Compliant with REACH directives

Σημείωση: για τη  εγκατάστασης, ακολουθήστε αυστηρά τους
                       ισχύοντες κανόνες

IP 44

H
G

F
E

C
D

x

TECNO PRIME

Τάση τροφοδοσίας 

Συχνότητα 

Ισχύς κινητήρα 

Ένταση ρεύματος

Τάση τροφοδοσίας λήψεων  

Μέγιστη αναρρόφηση αέρα

Εξαερισμός 

Διάσταση Α  

Διάσταση Β  

Διάσταση C  

Διάσταση D  

Διάσταση E  

Διάσταση F  

Διάσταση G  

Διάσταση Χ (min. )  

Επίπεδα θορύβου μικρότερα από   

ΝΑΙ             ΝΑΙ             ΝΑΙ            ΝΑΙ

ΝΑΙ             ΝΑΙ             ΝΑΙ            ΝΑΙ

ΝΑΙ             ΝΑΙ             ΝΑΙ            ΝΑΙ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

0
0
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TECNO Prime 150

Ροή Αέρα
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0
0
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0
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TECNO Prime 350

0
0
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(motor by-pass)
TECNO Prime 450

50

100

150

200

250

300

350

400

450

mbar

Οι μονάδες  της σειράς Tecno Prime είναι κατασκευασμένες με πλαστικά υλικά, PP και ABS, έτσι ώστε να δοθεί αντοχή στη δομή
και  αντοχή με  μια ελκυστική εμφάνιση.  Έχουν  σχεδιαστεί σύμφωνα  με όλα τα κ ριτήρια  των  ισχύοντων  κανονισμών  και των  
κοινοτικών  οδηγιών, χωρίς να παραβλέπονται θεμελιώδη στοιχεία όπως η λειτουργικότητα, η ισχύς και η δυνατότητα χρήσης.
Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να απαριθμηθούν ως εξής:
• Κυλινδρικό προστατευτικό σώμα από πολυπροπυλένιο.
• Προστασία και καλύμματα από πολυπροπυλένιο και ABS.
• Κάδος συλλογής σκόνης από πολυπροπυλένιο με λαβές νάιλον PA6 (χωρητικότητα 21L).
• Χώρος κινητήρα απορρόφησης ήχου (τιμές θορύβου εντός 70 dB A).
• Δυνατότητα σύνδεσης των σωλήνων είτε από τα δεξιά είτε από τα αριστερά.
• Σύστημα  μοτέρ-ρότορα, αποτελούμενο από μονοφασικό ηλεκτρικό κινητήρα με καρβουνάκια και ρότορα.
• Βαλβίδα διακοπής κενού για προστασία κινητήρα.
• Σύστημα επιλογής φιλτραρίσματος BiVac.
• Φίλτρο κατηγορίας M σε πολυεστέρα και αλουμίνιο, πλένεται στο νερό
• Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου διπλής προστασίας με απομονωμένους διακόπτες κυκλώματος και στα δύο πρωτεύοντα και 
  δευτερεύοντα κυκλώματα
• Σύστημα γείωσης για στατικά φορτία που συσσωρεύονται στο φίλτρο, μέσω σύνδεσης με το σύστημα γείωσης της εγκατάστασης.
• Προγραμματιζόμενος υπολογιστής για  έλεγχο  κύκλου συντήρησης,  με οθόνη αφής  και ειδικό λογισμικό ικανό να υποδεικνύει 
  τη δραστηριότητα της μονάδας ελέγχου.
• Μετατροπέας  πίεσης,  συνδεδεμένος με τον ενσωματωμένο υπολογιστή της κεντρικής μονάδας, για παρακολούθηση της
  αποτελεσματικότητας και της στάθμης του κάδου.
• Σύστημα Soft Start με ενσωματωμένη μονάδα μικροεπεξεργαστή, ειδικά για συστήματα αναρρόφησης, με συνεχή έλεγχο.
• Θερμική ασφάλεια για την προστασία της ομάδας κινητήρα, με αυτόματο κλείσιμο και επαναφορά
• Παροχή 12V λήψεων αναρρόφησης DC.
• Δυνατότητα σύνδεσης με βοηθητικό προειδοποιητικό σήμα συντήρησης.
• Δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης διακομιστή Διαδικτύου, προσβάσιμη από σταθερές και κινητές συσκευές και απόκτηση
   πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τον έλεγχο.
• Κεντρική μονάδα με σιγαστήρα και συνδέσμους για σύνδεση στο δίκτυο σωλήνων.
• Κεντρική μονάδα κατάλληλη για χρήση με όλα τα αξεσουάρ Sistem Air.

TECHNICAL FEATURES

Υποπίεση Υποπίεση 

Υποπίεση 

Υποπίεση 

Ροή Αέρα

Ροή Αέρα Ροή Αέρα
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Οι κεντρικές μονάδες αναεεόφησης είναι εξοπλισμένες με σύστημα εξαερισμού, μια απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι σε
θέση να αποβάλει τη μικροσκοπική σκόνη που το δοχείο δεν μπορεί να συγκρατήσει.
Μπορούν να εγκατασταθούν σε χώρους υπηρεσίας, κελάρια, κάτω από σκάλες, ντουλάπες κ.λπ.
Τα χαρακτηριστικά κατασκευής (βαθμός προστασίας IP44), επιτρέπουν την εξωτερική εγκατάσταση, για παράδειγμα σε μπαλκόνια
με προστασία από τον καιρό. Συνιστάται κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού, να πραγματοποιείτε πάντα μετρήσεις προκειμένου
να εξασφαλίζετε την ιδανική τοποθέτηση της κεντρικής μονάδας σε σχέση με την εγκατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη λογικό χώρο
για εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση. Στην περίπτωση ενός συστήματος πολλαπλών επιπέδων, η εγκατάσταση συνιστάται πάντα
στο χαμηλότερο επίπεδο. Όταν, λόγω συγκεκριμένων απαιτήσεων εγκατάστασης, η κεντρική μονάδα κενού βρίσκεται στους επάνω
ορόφους του κτιρίου σε σύγκριση με το δίκτυο σωλήνων (σοφίτες, χώροι οροφής κ.λπ.), πρέπει να χρησιμοποιείται μια κεντρική
μονάδα υψηλότερης κατηγορίας σε σχέση με την αποτελεσματική επιφάνεια καθαρισμού (συμβουλευτείτε το γραφείο μελετών 
της εταιρείας Sistem Air )

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Οι κεντρικές μονάδες κρέμονται σε ένα βραχίονα στήριξης 
που αποτελεί μέρος της ίδιας της μονάδας Το τελευταίο 
πρέπει να είναι σταθερό και μόνιμο στον τοίχο χρησιμοποιώντας 
κατάλληλα βύσματα, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολικό βάρος.

Σημείωση ! Η κεντρική μονάδα πρέπει να στερεωθεί έτσι 
ώστε ο κάδος να απέχει  περισσότερο από 50 cm από το 
έδαφος.

Όλες οι μονάδες Tecno Prime έχουν σχεδιαστεί για σύνδεση 
με το δίκτυο σωληνώσεων τόσο στα δεξιά όσο και στα 
αριστερά. Η αλλαγή είναι γρήγορη και εύκολη.

.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ
Οι κεντρικές μονάδες της σειράς Tecno Prime παρέχονται πλήρεις με σιγαστήρα εξάτμισης mm 50 mm, συνδεσμους  κατά κραδασμών
και σφιγκτήρες για σύνδεση με το δίκτυο σωληνώσεων. 

 

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 αέρα εξάτμισης

Συνδεθείτε στο δίκτυο σωλήνων χρησιμοποιώντας τις τυπικές
υποδοχές που παρέχονται από τον κατασκευαστή

A
Συνδεθείτε στο δίκτυο σωληνώσεων. Σε αυτήν τη 
διαμόρφωση η σύνδεση με το σωλήνα εισόδου γίνεται 
με τα πρόσθετα εξαρτήματα (κιτ BiVac).

B Σύνδεση σε διαμόρφωση κυκλωνικού φιλτραρίσματος  Σύνδεση σε διαμόρφωση φιλτραρίσματος σακούλας

TECNO PRIME
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Για την προγραμματισμένη συντήρηση των κεντρικών μονάδων αναρρόφησης, ακολουθήστε τις οδηγίες στο τεχνικό εγχειρίδιο που παρέχεται
με την κεντρική μονάδα και ως αναφέρεται στην οθόνη αφής. Συγκεκριμένα, αυτές οι περιοδικές εργασίες αφορούν κυρίως τον καθαρισμό 
φίλτρων, την εκκένωση δοχείων συλλογής σκόνης, αντικατάσταση σάκουλας, επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα και 
πιθανή απόφραξη της εκκένωσης αέρα. Όλες οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης που έχουν προγραμματιστεί από 
τον τελικό χρήστη πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.
Σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπό μας sistemair.gr για περισσότερες πληροφορίες 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 

12v Micro / λήψεις 
αναρρόφφησης 

AUX s;hma  (προαιρετική
σύνδεση) max 1A, 230v 
AC / 30v DCc

Ταση τροφοδοσίας 230v AC

Για εγκατάσταση, οι διατάξεις των προτύπων CEI και των
εθνικών  κανονισμών ηλεκτρικής ενέργειας  πρέπει να 
ακολουθούνται σχολαστικά .

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ AIR CLOUD  

Είναι δυνατή η σύνδεση της κεντρικής μονάδας Tecno Prime με
έναν διακομιστή ιστού που μπορεί να ελεγχθεί εξ αποστάσεως. 
Αυτό απαιτεί σύνδεση στο Internet οικιακού δικτύου, μέσω 
καλωδίου δικτύου (δεν παρέχεται) ή οποιασδήποτε ασύρματης 
επέκτασης

H  μονάδα αναρρόφησης  Tecno Prime
μπορεί να εγκατασταθεί είτε με κυκλωνικό
διαχωρισμοό σκόνης  (αριστερή εικόνα) 
είτε με σακούλα φίλτρου  (δεξιά εικόνα)

( προτείνεται ) 
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