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Čtyři modely pro vysávanou plochu       max 450 m2

Novinka

6

Domestic

Obytné prostory                   domy, vily, obchody



BIVAC: VYBERTE SI FILTRACI, KTERÁ VÁM VYHOVUJE
TECNO R-evolution je jediná centrální jednotka na světě, která umožňuje výběr mezi cyklonovou & ltrací (použití bez 

& ltračního vaku) a & ltračním sáčkem – již nikdy nemusíte čistit & ltr.

ZAPOMEŇTE NA ČIŠTĚNÍ FILTRU 
Díky kónickému tvaru, hliníkovému materiálu & ltru a uzemnění dochází ke ztrátě statické elektřiny, tím se vysávaný 

prach nedrží a nehromadí ve vrstvách na & ltru, ale umožňuje se mu dostat přímo do sběrné prachové nádoby.

KOMFORT VESTAVĚNÝCH ZÁSUVEK
Zásuvky jsou zabudované přímo v tělě centrální jednotky a jsou vhodné pro čištění ploch a předmětů v blízkosti 

centrálního vysavače (k dispozici s cyklónovou & ltrací).

FILTRAČNÍ VAK Z MIKROVLÁKNA
Umožňuje vysoký stupeň & ltrace: silný a prostorný, uzavřením prachového sáčku stahovacími pásky docílíte při 

manipulaci s odsávaným materiálem skutečnou čistotu a hygienu. 

ÚSPORA ENERGIE
Snížení spotřeby energie, se stejnou účinností, u dvou nejpoužívanějších verzí centrálního vysavače.

INTELIGENTNÍ ŘÍDÍCÍ SOFTWARE (VOLITELNÉ)
Centrální jednotky řady TECNO R-evolution jsou vybaveny kontrolními, bezpečnostními nástroji a softwarem pro 

řízení a správu cyklů údržby, nastaveny Sistem-Air na základní hodnoty, dále však mohou být upravovány uživatelem 

jednotky dle vlastních požadavků vedoucích ke zjednodušení údržby systému.

BEZPEČNOST ZPĚTNÉHO VENTILU
Díky mechanickému zpětnému ventilu a zařízení Soft Start, (elektronický systém na snížení spotřeby při pozvolném 

spuštění motoru.), je garantována absolutní bezpečnost systému. Oba bezpečnostní nástroje neumožní motoru 

pracovat v kritických hodnotách a zabraňují tak přehřátí mototu. 

PRAVDIVÝ SYSTÉM ÚDRŽBY
Speciální kontrolní sensory zaznamenávají reálné podmínky stavu centrální jednotky do mikroprocesoru, a případné 

odchylky zobrazí na displeji umístněného na centrální jednotce či kontrolním panelu umístěném kdekoliv ve Vašem 

domě (volitelné), s cílem co nejrychlejšího obnovení správného chodu jednotky.

ELEGANTNÍ DESIGN
TECNO R-evolution, centrální jednotka s ra& novaným, elegantním designem.

NOVÝ DISPLEJ: SNADNÉ OVLÁDÁNÍ
Chod centrální jednotky je vždy pod kontrolou a to díky jasným zprávám zobrazujících se na displeji.

Tecno R-evolution:
 10 nových funkcí, 10 skvělých výhod

Made
in Italy

NovinkaNovinkaNovinka

Novinka
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BiVac system:
 Vyberte si jednotku, která
        Vám vyhovuje

IP44 1 uživatel

Maximální 
plocha

MODEL ARTIKL Maximální 
počet 
zásuvek

Kapacita prachové 
nádoby/sáčku

(l)

Vestavěný 
počítač

Filtrační 
plocha  
(cm2)

Napájení 
(V ac)

Výkon 
motoru
(kW)

Maximální 
průtok vzduchu 

(m3/h)

Max 150 m2 T. Revolution 150 3110.2T 4 21/18 ANO 6700 220/240 1,1 200

Max 250 m2 T. Revolution 250 3112.2T 7 21/18 ANO 6700 220/240 1,3 234

Max 350 m2 T. Revolution 350 3113.2T 11 21/18 ANO 6700 220/240 1,9 309

Max 450 m2 T. Revolution 450 3115.2T 16 21/18 ANO 6700 220/240 2,1 320

Tabulka pro výběr centrální jednotky

Centrální jednotky TECNO R-evolution jsou používány pro bytové instalace a obytné prostory s celkově 

vysávánou plochou až 450 m2 Centrální jednotku může používat pouze jeden uživatel. Typ jednotky 

vybírejte v prvé řadě podle plochy, která má být čištěna, tak zajistíte dlouhou životnost a nejlepší výkon 

systému.

Nízké nároky na údržbu ) ltračního systému  (exluzivně od Sistem-Air)

Vyberte si ) ltraci, která Vám vyhovuje, BiVac  (exkluzivně od Sistem-Air)

Nové centrální jednotky TECNO R-evolution, mohou být instalovány s & ltračním systémem, který si zvolí sám 

uživatel.

- S cyklónovou ) ltrací, kde použí-

vání & ltračního vaku je volitelné a 

navíc je možné využít vestavěné 

zásuvky v tělě centrální jednotky, 

která je vhodná pro čištění ploch 

a předmětů v blízkosti centrální-

ho vysavače.

- S prachovým vakem z 
mikrovlákna, výhodou je, 

že již nikdy nemusíte čistit 

& ltr (vysávaný prach je do-

praven přímo do sběrného 

vaku).

Inovativní & ltrační systém centrální jednotky TECNO 

R-evolution spočívá ve & ltru  kuželovitého tvaru, 

vyrobeného z polyesteru a hliníkových vláken. Filtr 

je omyvatelný vodou, uzemněný a certi& kovaný ve 

třídě M. Díky těmto vlastnostem dochází ke ztrátě 

statické elektřiny, tím se vysávaný prach nedrží a 

nehromadí ve vrstvách na & ltru, ale je dopraven 

přímo do sběrné prachové nádoby.

r
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Celá řada nových produktů Sistem Air byl realizována za účelem 
snížení dopadu na životní prostředí, jak během výroby tak i v 
průběhu používání.
Zvláště u produktové řady TECNO R-evolution, zaručujeme snížení 
spotřeby energie o 15% a 7% u dvou nejpoužívanějších modelů  
bez omezení či snížení špičkového výkonu systému. 

Proč je ÚSPORA ENERGIE důležitá
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PŘESTAVBA BiVac

Obsah soupravy:

- Servisní zásuvka
- BiVac konektor, který musí být 

upevněn pomocí šroubů k 
sacímu vstupu

- Zástrčka k uzavření stan-
dardního vstupu sacího 
potrubí

- Těsnící manžeta držící Bi-
Vac & ltrační vak, který bu-
de nahrazovat cyklónový 
separátor.

- Filtrační vak z mikrovlákna 

Upevněte BiVac konektor 
přiloženými šrouby k 
sacímu vstupu a uzavřete 
standardní sací vstup. 

Upevněte zásuvku 
přiloženými šrouby.

INSTALACE S CYKLÓNOVOU FILTRACÍ

Upevněte mřížku ke konektoru vloženého 
do sacího vstupu. 

Připojte centrální jednotku k potrubnímu 
systému pomocí standardního připojení 
navrhovaného výrobcem. 

B1

A1

A

B2

A2

INSTALACE S PRACHOVÝM VAKEMB

K montáži centrální 

jednotky přístoupíme 

až po výběru jedné z 

navrhovaných instalací

Vložte | ltrační vak B3

Speciální BiVac | ltrační vak 
má vysoký stupeň | ltrace, s 
kapacitou 18 litrů.
Při naplnění | ltračního 
vaku, lze sáček jednoduše 
vytáhnout a uzavřít pomocí 
stahovacích pásek.



10

1

7

2

3

4

5

6

9

13

10 

11

12

14

15

Vestavěný počítač

Zvukotěsný kryt motoru

Tělo motoru

Panel elektronické karty

Tlačítko spínače

Signální kabel (Mikrolinka)

Elektrický napájecí kabel

Odvod vzduchu

Přívod vzduchu s cyklónovým efektem

Filtr

Tělo centrální jednotky

Rukojeť a uzavírací klapka

Prachový kontejner

Kabel pro vzdálený displej8

Přívod vzduchu pro BiVac (volitelné)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Centrální jednotky TECNO R-evolution jsou vyrobeny z plastových materiálů, poly-

propylenu a ABS, které jsou odolné povětrnostním podmínkám. Jsou navrhovány 

a konstruovány v souladu se všemi směrnicemi Evropské unie, a také s velkým 

důrazem na funkčnost, výkon, kapacitu a design.

Charakteristika:

- Možnost připojení k potrubní síti z pravé i levé strany;

- Programovatelný, vestavěný počítač pro řízení a kontrolu cyklů údržby s disple-

jem, který upozorňuje na plný prachový kontejner, čištění & ltru nebo kontrolu 

motoru;

- Jednofázový uhlíkový motor s přímým chlazením;

- Bezpečnostní tepelné senzory zabraňující přehřátí motoru, s automatickým 

vypnutím a restartem;

- Zvukotěsný kryt motoru.

Obytné prostory                   domy, vily, obchody



Vestavěná zásuvka Pohled na klávesniciDetail | ltračního vaku Zpětný ventil

produktová řada
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Technická data 

TECNO R-evolution  

Model
Artikl

Tecno
R-evolution  150

Tecno
R-evolution  250

Tecno
R-evolution  350

Tecno
R-evolution  450

3110.2T 3112.2T 3113.2T 3115.2T

Vestavěný počítač ANO ANO ANO ANO

Příslušentsví  Ø mm 50 50 50 50

Izolační třída    IP 44 44 44 44

Napájení Volt ac 220/240 220/240 220/240 220/240

Kmitočet   Hz 50/60 50/60 50/60 50/60

Výkon motoru     kW 1,1 1,3 1,9 2,1

Spotřeba A 5,0 5,6 8,2 9,5

Napětí v zásuvkách   Volt dc 12 12 12 12

Maximální průtok vzduchu   m3/h 200 234 309 320

Filtrační plocha  cm2 6700 6700 6700 6700

Kapacita prachové nádoby  l 21 21 21 21

Kapacita & ltračního vaku BiVac                    l 18 18 18 18

Odvod vzduchu ANO ANO ANO ANO

Tlumič hluku ANO ANO ANO ANO

Váha    kg 8,5 17 19 19

Rozměr A mm 230 230 230 230

Rozměr B mm 370 370 370 370

Rozměr C mm 380 380 380 380

Rozměr D  mm 185 185 185 185

Rozměr E mm 108 108 195 195

Rozměr F mm 585 585 585 585

Rozměr G  mm 915 915 915 915

Rozměr H mm 100 100 100 100

Rozměr X   mm 500 500 500 500

Hladina hluku nižší než  dB(A) 70

A

B

H
G

F
E

C

D
x


