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Central Vacuum Systems
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ Προτεινόμενη
επιφάνεια

ΚΩΔΙΚΟΣ Προτεινόμενες
αριθμός

Max. αριθμός
χρηστών

Wolly 2 150 150 m2 8201.0 4 1

Wolly 2 300 300 m2 8201.1 7 1

ΕΠΙΛΟΦΗ Wolly 2 

Η κεντρική μονάδα αναρρόφησης  Wolly 2 μπορεί να εγκατασταθεί σε σπίτια 
με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• επιφάνεια που πρέπει να καθαριστεί μεταξύ 30-300 m2
• χρήση από έναν μόνο χειριστή
• δίκτυο σωληνώσεων διαμέτρου 40 / 50mm / 2 "
• Τροφοδοσία 220/240 V ac
• μη συνεχής χρήση ηλεκτρικής σκούπας
• εξαγωγή αέρα που μεταφέρεται στο εξωτερικό περιβάλλον
• Δυνατότητα εγκατάστασης σε ντουλάπες, διαδρόμους και προστατευμένα 
  ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες μπαλκόνια. Δυνάτότητα επιτοίχιας 
  τοποθέτησης με προαιρετικό πρόσθετο πλαισίου

Οι εντοιχιζόμενες μονάδες Wooly 2 προσφέρουν εξαιρετική ευελιξία, γεγονός που 
καθιστά την εγκατάσταση ακόμη πιο εύκολη διαμερίσματα, όπου ο διαθέσιμος 
χώρος για τη διέλευση διαφόρων έργων είναι πάντα ελάχιστος.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Φίλτρο σακούλας

Soft Start εκκίνηση

Σετ καθαρισμού ( περιλαμβάνεται )

 Ειδικό για κάθετα κτίρια - πολυκατοικίες

CE 

IP βαθμός προστασίας

Κατηγορία μόνωσης 2

MAX αριθμός χρητών 

KIT INCLUDED

63
 c

m

43 cm 18,7 cm

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
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WOLLY 2

Κουτί εντοιχισμού Wolly 2

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ WOLLY 2

7102.2

** σε συνεργασία με τον κωδικό 7102.1

Προαιρετικό πλαίσιο για εγκατάσταση Wolly 2

8202.0 ΒΑΣΗ-ΜΟΝΑΔΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  WOLLY 2 MOD. 150 1

8202.1

Wolly 2 μονάδα κινητήρα

ΚΩΔΙΚΟΣ                                                            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                               ΣΥΣ.  τεμ 

7102.1 1

* με καλύμματα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  WOLLY 2 

Καλύμματα
(περιέχονται στη συσκευασία)

Βάση

Μονάδα κινητήρα

Κουτίμ εντοιχισμού

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ WOLLY 2 150/300 ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WOLLY 2 

Πέλμα δαπέδου                         Πέλμα σκόνης                  Πέλμα γωνιών

Σπιράλ 9μ   Κοντάρι 
μεταλλικό

ΚΩΔΙΚΟΣ                                                            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                               ΣΥΣ.  τεμ 

ΒΑΣΗ-ΜΟΝΑΔΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  WOLLY 2 MOD. 300 1

ΠΡΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  WOLLY 2

ΚΩΔΙΚΟΣ                                                            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                               ΣΥΣ.  τεμ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ WOLLY 2 ** 1



sistemair.gr

Central Vacuum Systems

D
O

M
ES

TI
C

Central Vacuum Systems

ΚΑ
Θ

ΕΤ
Α

 Κ
ΤΙ

ΡΙ
Α

 
Π

Ο
Λ

Υ
ΚΑ

ΤΟ
ΙΚ

ΙΕ
Σ

Η κεντρική μονάδα Wolly 2 έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να παρέχει τη μέγιστη ευκολία εγκατάστασης σε όλες τις 
περιπτώσεις όπου υπάρχει ανεπαρκής χώρος για να τοποθετήσετε μια παραδοσιακή κεντρική μονάδα αναρρόφησης.
Συγκεκριμένα η εγκατάσταση μπορεί να γίνει:
A - εντοιχισμένη, χάρη στο βάθος μόλις 18,7 cm, με τη δυνατότητα να μην απαιτούνται σωληνώσεις για εξαγωγή αέρα 
Β - επιτοίχια, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο πλαίσιο (προαιρετικό) αντιπροσωπεύει πάντα την ιδανική λύση για την πρόταση
      του κεντρικού συστήματος καθαρισμού

 

2 - Διπλή επιλογή εγκατάστασης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χάρη σε αυτήν τη δυνατότητα μπορείτε να εγκαταστήσετε τη μονάδα Wolly 2 όπου το δάπεδο έχει μειωμένο
πάχος ή όπου τα συστήμτα  έχουν πολλά αλληλεπικαλυπτόμενα σημεία.

1 - Χρήση σωλήνων Ø 40 mm (μόνο για το μοντέλο Wolly 2 150)

50 mm

    Σωλήνα Ø 40 mm

¿ 50

¿ 40

Air - IN

Air - IN

MICRO-LINE

Air - OUT

Air - OUT

Air - IN

Air - OUT

Air - IN

MICRO-LINE

A Εντοιχιζόμενη εγκατάσταση

Απευθείας εξαγωγή αέρα από τις σχισμές του 
μπροστινού καλύμματος Εξαγωγή αέρα μέσω ειδικού 

αγωγού σωλήνα 

Ιδανική τοποθετηση για μονάδες
εγκατεστημένες σε εσωτερικό χώρο

Και στις δύο περιπτώσεις μπορείτε να έχετε:
• αναστρέψιμα επιστόμια σωλήνα αριστερά / δεξιά, αποκόλληση μεταξύ τους επίσης
• άμεση εξαγωγή αέρα, με σχισμές στην περιμέτρο του κλεισίματος της πόρτας, ή μεταφέρεται με σωλήνα εξαγωγής

Ιδανική ετοποθέτηση για μονάδες 
εγκατεστημένες εκτός σπιτιού
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Η κεντρική μονάδα Wolly 2 είναι καλυμμένη με ένα κέλυφος υψηλής πυκνότητας πολυστερίνης που δρα 
ως θερμομονωτικό, απορροφώντας θόρυβο και διαθέτει αντι-κραδασμικό βάση στήριξης. Χάρη σε αυτό, η 
απώλεια θερμότητας λόγω της εντοιχισμένης εγκατάστασης είναι ελάχιστη.
Ένα αντίγραφο των δοκιμών θερμικής μετάδοσης "U" και εκπομπών ήχου είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

ΤΕΣΤ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τεστ θερμικής μετάδοσης “U”

Δοκιμές εκπομπών θορύβου

Μονωτικό κέλυφος
υψηλής πυκνότητας 
πολυστερίνης

Air - IN

Air - OUT

Air - IN

Air - IN

Air - OUT

AIR - OUT

AIR - IN

* στήριγμα πλαισίου κωδ..7102.2 - προαιρετικό

B

Ο αέρας μεταφέρεται μέσω
ειδικού αγωγού 

Επιτοίχια εγκατάσταση

Απευθείας εξαγωγή αέρα από τις 
σχισμές της πόρτας

WOLLY 2

Ιδανική τοποθετηση για μονάδες
εγκατεστημένες σε εσωτερικό χώρο

Ιδανική ετοποθέτηση για μονάδες 
εγκατεστημένες εκτός σπιτιού

2 - - Συμβατό για σπίτια με ενεργειακή πιστοποίηση



sistemair.gr

Central Vacuum Systems

D
O

M
ES

TI
C

Central Vacuum Systems

ΚΑ
Θ

ΕΤ
Α

 Κ
ΤΙ

ΡΙ
Α

Π
Ο

Λ
Υ

ΚΑ
ΤΟ

ΙΚ
ΙΕ

Σ

ΤΜΗΜΑΤΑ WOLLY 2 

Μετωπική 
εξαγωγή άερα

Άνω πόρτα 

Θερμικός 
διακόπτης

Ηχομονωτική 
θήκη

Κινητήρας

Βαλβίδα 
εκτόνωσης

Φίλτρο

Κλειδαριά

Κάτω πόρτα 

Πλαίσιο
εντοιχισμού

Technical 
details label 

Ducted air 
discharge

Ηλεκτρονική
πλακέτα

Πλαίσιο
κινητήρα

Στηρίγματα 
τοίχου

Ηχομονωτικό
κάλυμμα

Εισαγωγή
αναρρόφησης

Σακούλα
απορριμάτων

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

11

Κάλυμμα
Μετωπικής  
εξαγωγή άερα
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από έναν μόνο χειριστή.
Συνιστάται η επιλογή του μοντέλου να βασίζεται στη συνολική επιφάνεια που πρέπει να καθαριστεί, για να διασφαλιστεί
η μέγιστη ανθεκτικότητα και απόδοση με την πάροδο του χρόνου. Πρόσθετα κριτήρια επιλογής μπορεί να σχετίζονται με
τις διαστάσεις της μονάδας, τη χωρητικότητα του κάδου σκόνης και την επιφάνεια του φίλτρου.
Σε περίπτωση εγκατάστασης σε ένα επίπεδο, για να καθαριστεί μια μέγιστη επιφάνεια 150 m2 με 3 λήψεις αναρρόφησης, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Wolly2 150 με δίκτυο σωλήνων διαμέτρου 40 mm. 
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η χρήση αγωγού διαμέτρου 50 mm

Wolly 2

Μοντέλο

Κωδικός

Wolly2 150 Wolly2 300

8201.0 8201.1

Ποροτεινόμενη επιφάνεια            m2 150               300

Τάση τροφοδοσίας                      V ac           220/240      220/240

06/0506/05zH

53,152,1Wk

6,50,5A

Τροφοδοσίας λήψεων                 V dc               12                  12

3/h              200                234

Μέγιστη υποπίεση  mbar             274                272

2 2840             2840

Χωρητικότητα κάδου                        l                12                 12

9 9 gk

034034mm

036036mm

781781mm

Δίκτυο αναρρόφησης             Ø mm           40/50/2”     40/50/2”

Εξαγωγή αέρα                           Ø mm          40/50/2”     40/50/2”

Επίπεδα θορύβου κάτω από      dB(A)                        70

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

IP Degree of protection

Degree of electrical insulation

  CLASS II 

Wolly2 Line
Units in compliance with the following 
standards:

RELEVANT EEC DIRECTIVES:

APPLIED HARMONISED STANDARDS:

: 2010
: 2006 + A2 : 2009
: 2008

 
DIRECTIVE ROHS 2002/95

REACH COMPLIANT

Σημείωση: Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς 
σχετικά με την εγκατάσταση.

IP 44

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Δοκιμές θερμικής μετάδοσης “U”

Δοκιμές εκπομπής ήχου

WOLLY 2

Συχνότητα

Ισχύς

Ένταση ρεύματος

Μέγιστη ροή αέρα                      m

Επιφάνεια φίλτρου                       cm

Βάρος

Μήκος

Ύψος

Βάθος
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι μονάδες Wolly 2 είναι κατασκευασμένες με πλαστικά υλικά, PP και ABS, για να παρέχουν αντοχή και ανθεκτικότητα,
διατηρώντας παράλληλα μια άψογη αισθητική. Έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με όλα τα κριτήρια που
επιβάλλουν οι κανονισμοί και οι οδηγίες, αλλά με μεγάλη προσοχή στις βασικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της 
λειτουργικότητας, της ισχύος και της χρήσης.
Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να απαριθμηθούν:
• Κέλυφος από πολυπροπυλένιο.
• Επίστρωση προστασίας από πολυπροπυλενίου και ABS.
• Κάδος συλλογής σκόνης από πολυπροπυλένιο με λαβές από νάιλον PA6 (χωρητικότητα 21 L).
• Χώρος κινητήρα απορρόφησης ήχου (τιμές θορύβου για μονάδες χαμηλότερες από 70 dB A).
• Δυνατότητα σύνδεσης των σωλήνων από δεξιά και αριστερά.
• Κινητήρας, αποτελούμενος από μονοφασικό ηλεκτρικό κινητήρα με καρβουνάκια και περιστρεφόμενο ρότορα
• Βαλβίδα εκτόνωσης για προστασία κινητήρα.
• Φίλτρο σακούλας μικροϊνών (χωρητικότητας 12 L)  πιστοποιημένης κατηγορίας M από πολυεστέρα.
• Ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου με προστασία διπλής ασφάλειας - σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα κυκλώματα.
• Σύστημα Soft Start με ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή, ειδικά για συστήματα αναρρόφησης, με συνεχή έλεγχο.
• Αισθητήρας θερμοκρασίας ασφαλείας για προστασία του κινητήρα με αυτόματη απενεργοποίηση και επαναφορά.
• Λήψεις αναρρόφησης με τάση 12 V dc.
• Επιλογή σύνδεσης ενός απομακρυσμένου πίνακα ελέγχου για όλα τα μοντέλα.
• Βαθμός προστασίας IP44, που επιτρέπει την εγκατάσταση σε δωμάτια, σε μπαλκόνια προστατευμένα από κακές 
  καιρικές συνθήκες ή λεβητοστάσια.
• Κεντρική μονάδα αναρρόφησης κατάλληλη με όλα τα αξεσουάρ Sistem Air

0
0

50 100 150 200 250 300

50

100

150

200

250

300

350

mbar
Wolly2 300

0
0

50 100 150 200 250 300

50

100

150

200

250

300

350

mbar
Wolly2 150Υποπίεση Υποπίεση 

Ροή αέρα Ροή αέρα
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Οι μονάδες Wolly 2 μπορούν να εγκατασταθούν σε εσοχή με επαρκές βάθος ή μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν 
επίτοιχα. Μπορεί να εγκατασταθεί σε τεχνικό δωμάτιο, κελάρι, υπόγειο, ντουλάπες κ.λπ.
Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά (IP44), επιτρέπουν εξωτερικές εγκαταστάσεις, όπως σε μπαλκόνια που 
προστατεύονται από τα καιρικά στοιχεία. Συνιστάται πάντα στο στάδιο του σχεδιασμού, να εκτελούνται μετρήσεις
για τον υπολογισμό της ιδανικής τοποθέτησης της κεντρικής μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη λογικό χώρο για 
εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση.
Σε περίπτωση εγκατάστασης πολλαπλών επιπέδων, συνιστάται πάντα η εγκατάσταση στο χαμηλότερο επίπεδο.
Για ειδικές συνθήκες εγκατάστασης, όταν η μονάδα βρίσκεται σε δάπεδα του κτιρίου πάνω από το δίκτυο σωλήνων
(σοφίτες κ.λπ.), θα πρέπει να επιλέξτε κατηγορία μονάδας μεγαλύτερης ισχύς από την πραγματική που απαιτείται για
τον καθαρισμό (συνιστάται να συμβουλευτείτε το τμήμα μελετών της  Sistem Air).

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

~ Vac 220/240
Vdc 12V

(Linea Micro)

1 - Εντοιχιζόμενη εγκατάσταση

2 - Επιτοίχια εγκατάσταση

ALTO

TOP

HAUT

ALTO

HOCH

Art. 
7102.2

1 - Προετοιμάστε έναν κατάλληλο χώρο σε τοίχο.
2 - Τρυπήστε την εσοχή του κουτιού κατά την άφιξη του 
      σωλήνα από τις λήψεις αναρρόφησης  και το σωλήνας
      εξαγωγής αέρα  (εάν υπάρχει).

1 - Στερεώστε το επιτοίχιο πλαίσιο στον τοίχο
2 - Τρυπήστε την εσοχή του κουτιού κατά την άφιξη του 
      σωλήνα από τις λήψεις αναρρόφησης  και το σωλήνας
      εξαγωγής αέρα  (εάν υπάρχει).

3 - Στερεώστε το πλαίσιο χρησιμοποιώντας τους 
      κατάλληλους σφιγκτήρες 
4 - Τοποθετήστε τη μονάδα κινητήρα στο πλαίσιο

3 - Ασφαλίστε το κουτί στον τοίχο χρησιμοποιώντας 
      κατάλληλα βύσματα και βίδες
4 - Τοποθετήστε τη μονάδα κινητήρα στο κουτί

WOLLY 2
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ΗΛΚΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
Σημείωση: κατά την αντικατάσταση της 
ασφάλειας, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστός 
τύπος και έντασης (16 A για κινητληρες.
Για την εγκατάσταση, ακολουθήστε 
πάντα το IEC και το εθνικά πρότυπα 
προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας

Λήψεις 
αναρρόφησης

1.5 mm2

N
L220/240V~

MICRO LINE
12 Vdc

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Για τακτική συντήρηση κεντρικών μονάδων, ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο που παρέχεται με τη μονάδα. Συγκεκριμένα, 
αυτές οι περιοδικές λειτουργίες αφορούν κυρίως τον καθαρισμό του φίλτρου, την αντικατάσταση του συλλέκτη σκόνης του 
φίλτρου, τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του κινητήρα και την απόφραξη της εξαγωγής αέρα. Όλες οι εργασίες που δεν 
περιλαμβάνονται στις εργασίες ρουτίνας συντήρησης  των χρηστών πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.
Σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπό μας στο sistemair.gr για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την πλησιέστερη σε εσάς υπηρεσία συντήρησης και βοήθειας.

Η κεντρική μονάδα, που χάρη στην ευελιξία εγκατάστασης, έχει φέρει επανάσταση στις κεντρικές ηλεκτρικές σκούπων, 
επιτρέποντας την εγκατάσταση ακόμη και σε συγκροτήματα κατοικιών



s i s t e m a i r . g r

27020 Gravellona Lomellina (PV) ITALIA - Via Cilavegna, 53
Tel. + 39 0381 650082 - Fax +39 0381 650120 - info@sistemair.com

since 1993 

Sistem Air
Group Follow us on +39 340 4090146

Sistem Air
Hellas

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Α  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α  Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Υ
ακολουθήστε μας +30 6945 857733

Μ π ι ζ α ν ί ο υ  3 0 ,  4 5 2 2 1  Ι ω ά ν ν ι ν α
Τηλ : +30 26510 21294  - cvs@sistemair.gr   web : www.sistemair.gr 


