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CE 

IP βαθμός προστασίας

Υπολογιστής συντήρησης

Κατηγορία μόνωσης 1Εξοικονόμιση ενέργειας

Μέγιστος αριθμός χρηστώνSoft Start εκκίνηση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ Προτεινόμενη
επιφάνεια

ΚΩΔΙΚΟΣ Προτεινόμενος
αριθμός λήψεων

Max αριθμός
χρηστών

Tecno Star Dual Power 450 m2 3116.2TS 16 1+1

Tecno Star Dual Power ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Η μονάδα αναρρόφησης Tecno Star Dual Power μπορεί να εγκατασταθεί σε κτίρια 
με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Επιφάνειες μεταξύ 30 και 450 m2
• Κατάλληλο για 2 χρήστες
• Δίκτυο σωληνώσεων Ø 50 - 63 mm / ”2”
• Τροφοδοσία 220/240 Vac 
• Μη συνεχής χρήση για οικιακή αναρρόφηση
• Εξαγωγή αέρα στο περιβάλλον
• Μπορεί να εγκατασταθεί σε βοηθητικούς χώρους, χώρους υπηρεσίας, υπόγεια και 
  μπαλκόνια προστατευμένη από καιρικές συνθήκες.

Η μονάδα Tecno Star Dual Power είναι ένα μοναδικό προϊόν, με υβριδικά χαρακτηριστικά: 
επωφελείται από δύο οικιακούς κινητήρες (με καρβουνάκια), είναι σε θέση να λειτουργεί 
ταυτόχρονα για δύο χρήστες, σε μεγαλύτερες επιφάνειες σε σύγκριση με παραδοσιακές 
οικιακές μονάδες αναρρόφησης. Χάρη στον πίνακα ελέγχου μπορείτε να ελέγξετε την 
κατάσταση της μονάδας αναρρόφησης και τις απαιτήσεις συντήρησης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

energysaving

Επιλογή αυτοκαθαρισμού φίλτρου
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Χάρη στην παρουσία δύο κινητήρων, η μονάδα αναρρόφησης Tecno Star Dual Power μπορεί να χρησιμοποιηθεί από δύο 
ταυτόχρονους χρήστες σε έναν οικιακό τομέα για επιφάνειες έως 450 m / τ.μ. Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή συντήρησης
είναι επίσης δυνατή η ρύθμιση της λειτουργίας "Turbo" που επιτρέπει και στους δύο κινητήρες για μια πιο ισχυρή αναρρόφηση

Η επιφάνεια χωρίζεται σε δύο περιοχές (για 
παράδειγμα μια βίλα δύο οικογενειών). Κάθε
περιοχή έχει το δικό της δίκτυο σωλήνων, με
μια εντολή που ελέγχει τον έναν κινητήρα. Τα
δύο δίκτυα σωλήνων ενώνονται σε μια ένα που
φτάνει στη μονάδα αναρρόφησης. Κάθε 
κινητήρας μπορεί να χρησιμοποιείται από έναν
μόνο χρήστη. Με τη λειτουργία Turbo, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν και οι δύο κινητήρες από
έναν μόνο χρήστη γ ια  μ ια  π ιο  ισχυρή 
αναρρόφηση

Ενιαία επιφάνεια (μεγάλη βίλα), με ένα μόνο
δίκτυο σωλήνων  Ø 63 mm με κατάληξη 
σωλήνα Ø 50 mm για την σύνδεση με τις λήψεις
αναρρόφησης.
Η πλήρης εγκατάσταση έχει μία μόνο γραμμή
εντολής για τον έλεγχο των δύο κινητήρων. 

1 - Ταυτόχρονη λειτουργία με 2 χρήστες

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2 ταυτόχρονοι χρήστες
ΕΠΙΛΟΓΗ 1

2 ταυτόχρονοι χρήστες
ΕΠΙΛΟΓΗ 2

1
2

1
2

TECNO STAR DUAL POWER

Κινητήρας
Κινητήρας

Κινητήρας
Κινητήρας
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Η μονάδα Tecno Star Dual Power διαθέτει κινητήρες τελευταίας γενιάς με υψηλή 
απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. Η δυνατότητα χρήσης των δύο κινητήρων 
ξεχωριστά προσφέρει ένα επιπλέον πλεονέκτημα: είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν 
οι δύο κινητήρες ταυτόχρονα μόνο όταν είναι απαραίτητο, με σημαντική 
εξοικονόμηση ενέργειας.

Η μονάδα Tecno Star Dual Power έχει σχεδιαστεί για σύνδεση
στο δίκτυο σωλήνων είτε από τη δεξιά είτε από  την αριστερή
πλευρά. Η αλλαγή είναι γρήγορη και εύκολη. 

Η μονάδα αναρρόφησης Tecno Star Dual Power διαθέτει έναν νέο πίνακα ελέγχου για διαχείριση συντήρησης, 
με ηλεκτρονικό μικτοεπεξεργαστή δεύτερης γενιάς, συνδεδεμένος με ανιχνευτές πίεσης και ρυθμισμένος ώστε να 
αλληλεπιδρά απλά με τον χρήστη.
Η συντήρηση μπορεί να προσαρμοστεί από τον χρήστη, ο οποίος μπορεί να διαβάσει τα μηνύματα του πίνακα οθόνης
της κατάστασης της μονάδας αναρρόφησης και τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε περίπτωση δυσλειτουργίας.
Ο αισθητήρας δίνει την τρέχουσα κατάσταση της μονάδας αναρρόφησης.
Κατά την αρχική εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τα δεδομένα για την ενεργοποίηση της εγγύησης.
Είναι δυνατή η διατήρηση των ρυθμίσεων ή η προσαρμογή τους σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες (ακολουθώντας
τις οδηγίες στο τεχνικό εγχειρίδιο).
Στη συνέχεια, μπορείτε να εισαγάγετε τους αριθμούς τηλεφώνου  βοήθειας.

Ο πίνακας ελέγχου ανιχνεύει:

 

.

• εάν ο κάδος απορριμμάτων είναι γεμάτος

• απόδοση φίλτρου

• τιμή της υποπίεσης

• πότε απαιτείται προγραμματισμένη συντήρηση (δύο επίπεδα)

• Ώρες λειτουργίας

• ηλεκτρική κατανάλωση

2 - Έξυπνο λογισμικό διαχείρισης

3 - Εξοικονόμιση ενέργειας

3 - Ανάστροφες συνδέσεις
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TECNO STAR DUAL POWER

Η μονάδα Tecno Star Dual Power έχει σχεδιαστεί για την εγκατάσταση του συστήματος Autocleaner: ένα σύστημα με   
ψεκασμό πεπιεσμένου αέρα διασχίζει το φίλτρο με αποτέλεσμα η σκόνη που βρίσκεται στην επιφάνεια του φίλτρου ή 
μεταξύ των πτυχών του πέφτει μέσα στον κάδο απορριμμάτων.
Αυτή η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί μετά την εγκατάσταση της μονάδας αναρρόφησης, χρησιμοποιώντας τις πνευματικές
και ηλεκτρικές συνδέσεις που διαθέτει η μονάδα .
Συνδέστε την κεντρική μονάδα στο σύστημα σωληνώσεων χρησιμοποιώντας τις τυπικές συνδέσεις που παρέχονται από τον
κατασκευαστή.

3 - Σύστημα αυτοκαθαρισμού φίλτρου
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Τμήματα Tecno Star Dual Power 

Καπάκι

Ηλεκτρονική πλακέτα
ελέγχου

Υπολογιστής
συντήρησης

Λαβή 
άνοιγγμα κλεισιμο
κάδου

Προστατευτικό
φίλτρου

Φίλτρο

Λαβή

Βάση

Ρόδες

Βάση 
σακούλας

Κινητήρες

Εξαγωγή αέρα

Γενικός διακόπτης

Καλώδια τροφοδοσίας.
λήψεων, AUX

Είδοδος
αναρρόφησης

Κώνος

Κάδος αποριμμάτων

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

11

12

13

14

16

17

18

Βαλβίδα εκτόνωνσης15
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TECNO STAR DUAL POWER

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Tecno Star Dual Power line

Model
Article

TECNO Star
Dual Power

3116.2TS

Υποδοχή λήψεων mm Ø 63

Έξοδος αέρα mm Ø 63

Βαθμός προστασίας IP                20

Τροφοδοσία λήψεων V dc               12
3

Μέγιστη υποπίεση mbar              285
2 17000

A

E

H (συνιστάται)

D

B
G

C

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

Οι μονάδες αναρρόφησης Tecno Star Dual Power έχουν δύο κινητήρες, των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τον τρόπο 
με τον οποίο χρησιμοποιείται η μονάδα και από τον αριθμό των εντολών που έχουν συνδεθεί για την ενεργοποίηση..
Στην πραγματικότητα είναι δυνατό να συνδέσετε δύο γραμμές εντολών στη μονάδα, για να καλύψετε δύο διαφορετικές 
περιοχές του συστήματος (για παράδειγμα δύο περιοχές ίδια εγκατάσταση, δύο επίπεδα ή δύο ανεξάρτητα διαμερίσματα).
Πράγματι, μέσω της πλακέτας ελέγχου είναι δυνατόν να επιλέξετε εάν θα κάνετε αναρρόφηση σε μία μόνο περιοχή που 
καλύπτεται από μία μόνο γραμμή εντολή , με ή χωρίς μεγαλύτερη ισχύς (ένας χρήστης), ή  να χρησιμοποιήσετε τη μέγιστη
ισχύ για να καθαρίσετε ταυτόχρονα δύο περιοχές που καλύπτονται από δύο γραμμές εντολών (δύο χρήστες).

Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση δύο χειριστών εάν η συνολική επιφάνεια είναι μεγαλύτερη
από 350 m2 και εάν το δίκτυο σωλήνων δεν είναι κατάλληλα σχεδιασμένο. Σας συνιστούμε να επιλέξετε τη 
μονάδα ανάλογα με την επιφάνεια που πρέπει να καθαρίσετε, προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγάλη διάρκεια
ζωής και η καλύτερη απόδοση με την πάροδο του χρόνου (βλ. κεφάλαιο Εγκατάσταση).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
  CE marking
  
  
  IP protection degree
  
  Electrical insulation I
  CLASS I 

Tecno Star Dual Power 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

Υπολογιστής συντήρησης                                ΝΑΙ

Τάση τροφοδοσίας                        Vac         220/240

Συχνότητα                                        Hz             50/60

Ισχύς                                                 Κw           1,35 x 2

Ένταση  ρεύματος                            Α               11,2

Μέγιστη ροή άερα                            m /h                 390              

Επιφάνεια φίλτρου                        cm

Χωρητικότητα κάδου                       L              62

Εξαγωγή αέρα                                                   ΝΑΙ

Σιγαστήρας εξαγωγής αέρα                           ΝΑΙ

Βάρος                                             kgr                55

Διάσταση  Α                                  mm             615

Διάσταση  B                                  mm             633
Διάσταση  C                                  mm           1369

Διάσταση  D                                  mm            773

Διάσταση  E                                  mm             450

Διάσταση  G                                  mm            745

Διάσταση  H                                  mm            600

Επίπεδο θορύβου 1 κινητήρας   dB(A)          64

Επίπεδο θορύβου 2 κινητήρEς   dB(A)          69
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

0
0
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mbar
TECNO Star Dual Power
1 motor

Ροή αέρα
0

0
50 100 150 200 250 300 400 450350
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TECNO Star Dual Power
2 motorsmbar

Οι μονάδες αναρρόφησης Tecno Star Dual Power έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες 
κανονισμούς και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά και βάση της λειτουργικότητας, ισχύς και ικανότητας αναρρόφησης.
Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να απαριθμηθούν ως εξής:
• Μεταλλικό κυλινδρικό πλαίσιο βαμμένο με εποξειδική σκόνη
• Βάση επικαλυμμένη με αντικραδασμικό υλικό για την προστασία της μονάδας αναρρόφησης.
• Μεταλλικό κάδο απορριμμάτων με τροχούς (χωρητικότητα 62 λίτρα)
• Υποδοχή σακούλας μέσα στο κάδο απορριμμάτων, για γρήγορη και υγιεινή απόρριψη της σκόνης.
• Ηχομονωτικό διαμέρισμα  για κάθε κινητήρα, επίπεδο θορύβου σε dB (A): από 64 (1 κινητήρας) έως 69 (2 κινητήρες).
• Προαιρετική σύνδεση των σωλήνων από τα αριστερά ή από τα δεξιά.
• Μονοφασικός ηλεκτροκινητήρας με ειδικά καρβουνάκια για μονάδες αναρρόφησης
• Βαλβίδα διακοπής για έλεγχο ροής αέρα και προστασία κινητήρα.
• Πιστοποιημένο φίλτρο κατηγορίας M, κατασκευασμένο από πολυεστέρα. Πλένεται με νερό.
• Προστασία φίλτρου για μείωση συντήρησης
• Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου διπλής προστασίας, με ασφάλειες τόσο στο κύριο όσο και στο δευτερεύον κύκλωμα.
• Προγραμματιζόμενος υπολογιστής για κύκλους συντήρησης με ειδικό λογισμικό που μπορεί να εμφανίσει τις δραστηριότητες
  της μονάδας.
• Μετατροπέας πίεσης συνδεδεμένος στον υπολογιστή, για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του επιπέδου και της 
  στάθμης του κάδου απορριμάτων
• Σύστημα Soft Start ενσωματωμένο στην πλακέτα με μικροεπεξεργαστή, ειδικά για συστήματα αναρρόφησης, με συνεχή
  έλεγχο.
• Προστασία αισθητήρα θερμοκρασίας ασφαλείας για τον κινητήρα με αυτόματη εκκίνηση.
• Παροχή ρεύματος λήψεων αναρρόφησης 12 V dc.
• Επιλογή βοηθητικής σύνδεσης προειδοποίησης για συντήρηση.
• Επιλογή σύνδεσης απομακρυσμένου πίνακα ελέγχου, η οποία μπορεί να εγκατασταθεί σε όλες τις μονάδες αναρρόφησης
• Η μονάδα αναρρόφησης διαθέτει σιγαστήρα και αντικραδασμικά κολάρα για σύνδεση σωλήνων.
• Κατάλληλο για χρήση με όλα τα αξεσουάρ καθαρισμού Sistem Air.
• Δυνατότητα συνδυασμού, ακόμη και μετά την εγκατάσταση, του αυτόματου συστήματος καθαρισμού φίλτρων Autocleaner.

Υποπίεση Υποπίεση

Ροή αέρα
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Οι μονάδες αναρρόφησης Tecno Star Dual Power είναι εξοπλισμένες με σύνδεση εκκένωσης αέρα, προκειμένου
να αποβάλουν σωματίδια σκόνης που δεν μπορούν να φιλτραριστούν.. Μπορούν να τοποθετηθούν σε τεχνικά
δωμάτια, υπόγεια, κάτω από τις σκάλες ή βοηθητικούς χώρους προστατευμένους 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, προτείνουμε τον προσδιορισμό της καλύτερης θέσης για την κεντρική μονάδα σε
σχέση με το σύστημα, αφήνοντας ένα λογικό χώρος για εγκατάσταση, χρήση, συντήρηση και ανταλλαγή 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

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΕΥΚΟΛΟ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΚΑΔΟΥ

Η μονάδα αναρρόφησης δεν απαιτεί ειδική αγκύρωση. Ωστόσο,
είναι σημαντικό να ελέγξετε εάν η περιοχή εγκατάστασης έχει
τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις, προκειμένου να είναι 
σωστά και τοποθετημένη με ασφάλεια.
- απόλυτα επίπεδη, οριζόντια και συμπαγή επιφάνεια, χωρίς 
  ρωγμές.
- επιφάνεια χωρίς κραδασμούς

Μπορούν να γίνουν συνδέσεις με δίκτυο σωληνώσεων
και αποβολή αέρα στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά
της μονάδας αναρρόφησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : εάν ο σωλήνας εκκένωσης είναι
μεγαλύτερος από 5 μέτρα είναι απαραίτητο να 
εγκαταστήσετε μεγαλύτερη διάμετρο (π.χ. 80 mm)
για να επιτύχετε τις βέλτιστες συνθήκες αποβολής
του αέρα

Η μονάδα Tecno Star Dual Power διαθέτει μεταλλικό
δοχείο σκόνης με εύκολο σύστημα ανοίγματος και 
μαλακή λαβή αφής με επίστρωση αδιάβροχου υλικού

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

Air vent 

Silencer (included)

Vacuum pipe

Discharge pipe

Λαβή για απελευθέρωση
κάδου απορριμάτων

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

Κάδος απορριμάτων

Ρόδες

1

2

3



sistemair.gr

Central Vacuum Systems

Ο
ΙΚ
ΙΑ
ΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : εάν πρέπει να αντικατασταθεί μια 
ασφάλεια, βεβαιωθείτε ότι έχει τη σωστή ένταση 
και είναι ασφάλεια για κινητήρες.
Κατά την εγκατάσταση, τηρείτε αυστηρά το IEC 
και τους εθνικούς κανονισμούς για την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η προγραμματισμένη συνήθης συντήρηση των κεντρικών μονάδων αναρρόφησης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις 
οδηγίες στο τεχνικό εγχειρίδιο και στην οθόνη. Συγκεκριμένα, αυτοί οι κύκλοι συντήρησης ρουτίνας αφορούν τον 
καθαρισμό φίλτρων, την εκκένωση του κάδου απορριμμάτων, την αντικατάσταση σακούλας, τον έλεγχο της λειτουργίας
του ηλεκτροκινητήρα, και τον έλεγχος απαλλαγής αέρα για πιθανή απόφραξη.
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

Micro line 1 - 2 /
τροφοδοσία λήψεων 12V

Σήμα AUX  (προαιρετική
σύνδεση)
max 1 A, 230 V ac/30 V dc

Τροφοδοσία AC 230V

Η μονάδα TECNO Star είναι 
τόσο όμορφη και ήσυχη που
δεν ενοχλεί ... ακόμη και στο
διάλειμμα για καφέ
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