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CE 

IP βαθμός προστασίας

Κατηγορία μόνωσης 2

Μονάδα χαμηλής κατανάλωσης

Μέγιστος αριθμός 
χρηστών

Soft Start εκκίνηση

Κύρια χαρακτηριστικά προϊόντος

ΜΟΝΤΕΛΟ Προτεινόμενη
επιφάνεια

ΚΩΔΙΚΟΣ Προτεινόμενος
αριθμός λήψεων

Αριθμός 
χρηστών

Tecno   MINI 150 m2 3107.1TER 4 1

ΜΟΝΤΕΛΟ Tecno Style MINI 

 Οι μονάδες αναρρόφησης Tecno Style MINI μπορούν να 
εγκατασταθούν σε κατοικίες, κτίρια με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:
• Επιφάνειες μεταξύ 30 και 150 m2
• Κατάλληλο για 1 χρήστη
• Δίκτυο σωλήνων Ø 50 mm / Ø 2 "
• Παροχ’η ρεύματος 220/240 Vac 
• Μη συνεχής χρήση 
• Εξαγωγή αέρα προς το εξωτερικό περιβάλλον
• Μπορεί να εγκατασταθεί σε βοηθητικούς χώρους, χώρους 
  υπηρεσίας και υπόγεια

Η μονάδα TECNO Style MINI έχει σχεδιαστεί για εγκαταστάσεις σε χώρους με  μικρές 
επιφάνειες διατηρώντας ταυτόχρονα αμετάβλητη την άνεση και η ισχύς του συστήματος 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

energysaving
MINIΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ



ΟΙΚΙΑΚΑ

sistemair.gr

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Στις μονάδες αναρρόφησης Tecno Style MINI υπάρχει μια βαλβίδα εκτόνωσης που επιτρέπει στον αέρα να εισέλθει
στο εσωτερικό του κινητήρα όταν η λήψη αναρρόφησης είναι κλειστή, για να αποφευχθεί ο κινητήρας να λειτουργεί
κρίσιμες συνθήκες.
Ανοίγει αυτόματα και διευκολύνει το έργο της θερμικής προστασίας.

1 - Βαλβίδα εκτόνωσης

Μετά την αναβάθμιση των μοντέλων 350 και 450, η πλήρης γκάμα οικιακών μονάδων 
αναρρόφησης από την Sistem Air έχει νέους κινητήρες υψηλής απόδοσης. Ως 
αποτέλεσμα είναι η  μείωση της ενέργειας κατανάλωση άνω του 20%.

Η βαλβίδα ανοίγει
αυτόματα και
διευκολύνει τη ροή 
του αέρα προς
ο κινητήρας.

TECNO STYLE Mini

2 - Εξοικονόμιση ενέργειας
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ΤΜΗΜΑΤΑ Tecno Style Mini
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Διακόπτης on-o� ενσωματωμένης
λήψης αναρρόφησης

Ηχομονωτικό καπάκι

Κινητήρας

Ηλεκτρονική πλακέτα

   Διακόπτης

Καλώδιο εντολής ON  (Micro line)

Καλώδιο παροχής ρεύματος

Είσοδος αναρρόφησης

Φίλτρο

Σώμα

Λαβή κάδου

Κάδος απορριμάτων

6

7 Εξαγωγή αέρα

13 Κώνος



OIKIAKA
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TECNO STYLE Mini

IP protection degree

Electrical insulation Class

  CLASS II

Tecno Style MINI
Device in compliance with the following standards:

EC DIRECTIVES:

APPLIED HARMONIZED STANDARDS:

: 2010
: 2006 + A2 : 2009
: 2008

 
ROHS DIRECTIVE 2002/95

COMPLIANCE TO REACH DIRECTIVES

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

IP 20

Οι οικιακές μονάδες αναρρόφησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 1 χρήστη.
Σας συνιστούμε να επιλέξετε τη μονάδα ανάλογα με την επιφάνεια που πρέπει να καθαρίσετε, προκειμένου
να εξασφαλιστεί μεγάλη διάρκεια ζωής και καλύτερη απόδοση με την πάροδο του χρόνου.
Άλλα κριτήρια επιλογής είναι το μέγεθος της κεντρικής μονάδας, η χωρητικότητα του κάδου απορριμμάτων 
και η επιφάνεια φιλτραρίσματος του φίλτρου.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECNO STYLE MINI
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TECNO Style Mini  

Μοντέλο

Κωδικός

TECNO
Style MINI

3107.1TER

Είσοδος/έξοδος αέρα              Ø mm          50

Βαθμός προστασίας                          IP          20

06/05zH

52,1Wk

0,5A

Τροφοδοσία λήψεων αναρρόφησης     V dc            12

 m3/h 200

Μέγιστη υποπίεση                      mbar          274

 cm2 3100

Χωρητικότητα κάδου                       l            15

Εξαγωγή άερα                                                ΝΑΙ

Σιγαστήρα εξαγωγής  (Ø 50 mm)               ΝΑΙ 

5,8gk

Διάσταση A                                     mm        210

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  επίπεδα ονομαστικού θορύβου. Τα επίπεδα μπορεί 
να διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον όπου είναι εγκατεστημένη
η μονάδα και το είδος της εγκατάστασης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Λήψη στο σώμα                                             ΝΑΙ

Τάση τροδοδοσίας                        Vac     220/240
Συχνότητα

Ισχύς
Ένταση ρεύματος

Μέγιστη ροή αέρα

Επιφάνεια φίλτρου

Βάρος

Διάσταση B                                     mm        340
Διάσταση C                                     mm        345

Διάσταση D                                    mm        170

Διάσταση E                                     mm        108

Διάσταση F                                     mm        320
Διάσταση G                                    mm        650

Διάσταση H ( min )                       mm        350

Διάσταση X ( min )                       mm        100
Επίπεδο θορύβου max              dB(A)         70
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Οι κεντρικές μονάδες της σειράς Tecno Style MINI είναι κατασκευασμένες από πλαστικά υλικά, πολυπροπυλένιο

και ABS, έτσι ώστε να παρέχουν αντοχή και ανθεκτικότητα στη δομή, με ευχάριστη αισθητική γραμμή.

Σχεδιάζονται και παράγονται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, και επίσης 

λαμβάνουν υπόψη τη λειτουργικότητα, την ισχύ και την χωρητικότητα.

• Κυλινδρικό σώμα πολυπροπυλενίου.

• Προστασία και κάλυψη από πολυπροπυλένιο και ABS.

• Κάδος απορριμάτων από πολυπροπυλένιο με λαβές από νάιλον PA6 (χωρητικότητα 15).

• Ηχομονωτικό διαμέρισμα κινητήρα (επίπεδο θορύβου κάτω από 70 dB A).

• Πιθανή σύνδεση σωλήνων από τα αριστερά ή από τα δεξιά.

• Κινητήρας  μονοφασικός  με ειδικά καρβουνάκια για μονάδες αναρρόφησης.

• Βαλβίδα εκτόνωσης για προστασία του κινητήρα.

• Φίλτρο  πιστοποιημένο κατηγορίας M, από πολυεστέρα, πλένεται με νερό.

• Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου διπλής προστασίας, με ασφάλειες τόσο στο κύριο όσο και στο δευτερεύον κύκλωμα.

• Σύστημα Soft Start ενσωματωμένο στην πλακέτα με μικροεπεξεργαστή, με συνεχή έλεγχο.

• Αισθητήρας θερμοκρασίας ασφαλείας που προστατεύει τον κινητήρα με αυτόματη διακοπή και εκκίνηση.

• Τροφοδοσία λήψεων αναρρόφησης 12 V.

• Η μονάδα αναρρόφησης διαθέτει σιγαστήρα και αντικραδασμικά κολάρα για σύνδεση των σωλήνων.

• Κατάλληλο για χρήση με όλα τα αξεσουάρ Sistem Air.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

TECNO Style Mini
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ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΝ

Σιγαστήρας

Εξαγωγή αέρα

Σωλήνα ς εξαγωγής

Δίκτυο σωλήνω ν λήψεων αναρρόφησης

Όλες οι μονάδες  Tecno Style MINI μπορούν να
συνδεθούν στο δίκτυο σωληνώσεων είτε από 
τα δεξιά είτε από τα αριστερά.
Η τροποποίηση είναι απλή και γρήγορη.

.

Οι μονάδες κενού Tecno Style MINI παρέχονται με σιγαστήρα Ø 50 mm, αντικρασασμικά κολάρα και σφιγκτήρες 
σωλήνα για σύνδεση σωλήνων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εάν ο σωλήνας εκκένωσης είναι μεγαλύτερος από 5 μέτρα, είναι απαραίτητο να τοπθετηθεί 
με μεγαλύτερη διάμετρο (π.χ. 63 mm) προκειμένου να επιτευχθούν οι βέλτιστες συνθήκες για αποβολή αέρα

Οι μονάδες αναρρόφησης έχουν σύνδεση με την εκκένωση αέρα, προκειμένου να απομακρυνθούν τα σωματίδια σκόνης
που δεν μπορεί να συγκρατήσει το φίλτρο. Μπορούν να τοποθετηθούν σε τεχνικά δωμάτια, υπόγεια, κάτω από τις σκάλες,
βοηθητικούς χώρους ή μπαλκόνια προστατευμένα από κακές καιρικές συνθήκες, υγρασία και μεταβολές θερμοκρασίας.
Συνιστούμε, στη φάση σχεδιασμού, να προσδιορίσετε την καλύτερη τοποθεσία για την κεντρική μονάδα σε σχέση με το
σύστημα, αφήνοντας ένα λογικό χώρο για εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση.
Εάν το σύστημα είναι εγκατεστημένο σε πολλά δάπεδα, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε τη μονάδα κενού στο κάτω 
όροφο. Όταν η ηλεκτρική σκούπα, για συγκεκριμένες ανάγκες εγκατάστασης, είναι εγκατεστημένη στους υψηλότερους
ορόφους του κτιρίου σε σχέση με το επίπεδο του δικτύου σωλήνων προτείνουμε την εγκατάσταση ηλεκτρικής σκούπας
με κατηγορία ισχύος υψηλότερη από αυτήν που απαιτείται για τον καθαρισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, μην 
διστάσετε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υπηρεσία της Sistem Air

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

TECNO STYLE Mini

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Η ηλεκτρική σκούπα πρέπει να στερεωθεί με ασφάλεια
και μόνιμα σε ένα συμπαγές τοίχωμα χρησιμοποιώντας
το βραχίονα που παρέχεται και τις κατάλληλες αγκυρώσεις
τοίχου ή βύσματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό 
βάρος που μπορεί να είναι σημαντικά βαρύτερο από την
ίδια τη μονάδα κενού (βλέπε τεχνικό σελίδα δεδομένων. 46).

Σημείωση: Η μονάδα πρέπει να είναι αρκετά υψηλά
από το έδαφος για να αδειάσει ο κάδος σκόνης και
το φίλτρο που θα αντικατασταθεί με απλό τρόπο 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Micro line/ τροφοδοσία 
λήψεων αναρρόφησης 12V

Τάση τροφοδοσίας 230V

Κατά την εγκατάσταση, τηρείτε αυστηρά το IEC 
και τον εθνικό κανονισμοί παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ . εάν πρέπει να αντικατασταθεί μια ασφάλεια, 
βεβαιωθείτε ότι έχει τη σωστή ένταση όπως αναφέρεται
στο τεχνικό εγχειρίδιο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η προγραμματισμένη συνήθης συντήρηση κεντρικών μονάδων αναρρόφησης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του τεχνικού
εγχειριδίου και της οθόνης. Συγκεκριμένα, αυτοί οι κύκλοι συνήθης συντήρησης αφορούν τον καθαρισμό των φίλτρων, την εκκένωση 
του κάδου απορριμμάτων, την αντικατάσταση σακούλας, τον έλεγχο της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα, πιθανά εμπόδια 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

 .

Οι μονάδες αναρρόφησης  Tecno Style MINI 
είναι ο συνδυασμός ισχύος και αξιοπιστίας,
ιδανικό για όσους αναζητούν ένα βασικό
και υψηλής ποιότητας προϊόν.

MINI
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