
Pro vysávanou plochu až         450 m2

Dva uživatelé
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Možnost připojení k potrubní 
síti z pravé i levé strany

• Tecno Star Dual Power, 
centrální jednotka s

automatickým čištěním ( ltru

• Kontejner na prach s 
kolečky pro snadnější

manipulaci

• Detail vestavěného 
kontrolního panelu



Celková 
plocha

MODEL ARTIKL Maximální 
počet 

zásuvek

Maximální 
počet 

uživatelů

Vestavěný 
počítač

Kapacita 
prachové nádoby

(l)

Filtrační 
plocha 
(cm2)

Napájení 
(V ac)

Výkon 
motoru 

(kW)

Maximální 
průtok 

vzduchu  
(m3/h)

*Max 350 m2

**Max 450 m2

TECNO STAR

Dual Power
3116.2TS 16 1+1 ANO 62 17000 220/240 1,3x2 390

(*) pro dvě odlišné mikrolinky; (*) pro jednu samostatnou mikrolinku

IP20 Až 2 současně pracující uživateléHlavní charakteristika centrální jednotky  

TECNO Star Dual Power

Centrální jednotka pro obytné prostory 

s profesionálním výkonem

ÚSPORA ENERGIE
Centrální jednotka pracuje s o 7% nižší spotřebou energie avšak se stejným sacím výkonem

INTELIGENTNÍ SOFTWARE
Centrální jednotka Tecno Star Dual Power je vybavena stejně vyspělým řídícím softwarem jako nová modelová řada 

jednotek Tecno R-Evolution. Vestavěný počítač pro řízení a správu cyklů údržby, lze snadno upravit ze základních 

hodnot stanovených Sistem Air,  dle vlastních požadavků vedoucích ke zjednodušení údržby systému.

PŘESNOST DETEKCE ÚDRŽBOVÉHO SYSTÉMU
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.

Centrální jednotky TECNO Star Dual Power doporučujeme pro instalace v obytných prostorách, kde vysávaná 

plocha činí max. 450 m2, s potrubní sítí o průměru 50 mm a vstupním konektorem o průměru 63 mm.

Přínosy a vlastnosti:

- Extrémní spolehlivost a bezpečnost díky zpětnému ventilu a systému Soft Start, který je schopen zabránit 

motoru pracovat v kritických podmínkách.

- Funkce „Turbo“ tlačítko pro zapnutí obou motorů jedním pracovníkem. Díky použití dvou motorů, 

uživatel získá maximální sací výkon.

- Snadno čitelný displej vestavěného počítače. Možnost připojení vzdáleného nástěnného panelu údržby.

- Kovové tělo potažené práškovou epoxidovou barvou, nárazuvzdorné.

- Kontejner na prach je vybaven kolečky a pohodlnou rukojetí pro snadnější manipulaci s odsávaným 

materiálem.

AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ FILTRU
Centrální jednotka Tecno Star Dual Power je připravena na instalaci Automatického čištění > ltru (volitelné), ať už v 

průběhu instalačních prací nebo později za provozu.

ÚSPORA 
ENERGIE
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Kryt

Elektronický panel

Tlakový snímač

Vestavěný počítač

Klapkou pro uvolnění
nádoby na prach

Ochrana ( ltru

Filtr

Rukojeť

Základna

Kolečka

Tělo jednotky

Odvod vzduchu

Hlavní vypínač

Tepelné senzory

Kabely pro napájení a mikrolitu

Sací vstup

Přenašeč

Prachový kontejner
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Centrální jednotky Tecno Star Dual Power jsou navrhovány a konstruovány v sou-

ladu se všemi směrnicemi Evropské unie, a také s velkým důrazem na funkčnost, 

výkon, kapacitu, design a jednoduchost používání.

Charakteristika:

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

- Programovatelný vestavěný počítač pro správu systému údržby, se signalizací při 

zaplnění prachového kontejneru, nutnosti vyčistit > ltr či při závadě motoru;

- Zvukotěsný kryt pro extrémně tichý chod jednotky;

- Polyesterový > ltr omyvatelný vodou, třída L;

- Vysoká kapacita prachové nádoby, s kolečky a praktickou rukojetí pro snadnou 

manipulaci;

- Jednofázový motor s přímým chlazením;

- Bezpečnostní tepelné senzory k ochraně motoru s automatickým vypnutím a 

restartem.

Obytné prostory              vily, restaurace, obchody, kanceláře a laboratoře
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TECHNICKÁ DATA

Řada TECNO Star Dual Power

Model
Artikl

TECNO Star
Dual Power

3116.2TS

Vestavěný počítač ANO

Sací potrubí Ø mm 63

Výfukové potrubí Ø mm 63

Izolační úroveň  IP 20

Napájení Volt ac 220/240

Kmitočet Hz 50/60

Výkon motoru  kW 1,3x2

Spotřeba A 12

Napětí v zásuvkách  Volt dc 12

Maximální průtok vzduchu                   m3/h 390

Filtrační plocha                                         cm2 17000

Kapacita prachového kontejneru               l 62

Odvod vzduchu ANO

Tlumič hluku NE

Váha                                                               kg 55

Rozměr A mm 615

Rozměr B mm 633

Rozměr C mm 1369

Rozměr D mm 773

Rozměr E mm 450

Rozměr G mm 745

Rozměr H mm 500

Hladina hluku s 1 motorem dB(A) 64

Hladina hluku s 2 motory dB(A) 69

A

E

H (doporučené)

D

B
G

C

MONTÁŽ CENTRÁLNÍ JEDNOTKY

Centrální jednotky TECNO Star nevyžadují žádnou 

zvláštní instalaci. Nicméně zkontrolujte, zda vybrané 

místo pro instalaci splňuje tyto minimální požadavky 

nebezpečné umístění.

-  Dokonale rovný a pevný povrch

-  Plocha mimo jakékoliv vibrace.

Navíc je nezbytné, aby se na povrchu nevyskytovaly 

žádné nerovnosti, které by způsobily centrální jed-

notku nestabilní.

PŘIPOJENÍ K POTRUBNÍ SÍTI:
Centrální jednotka může být připojena k potrubní síti 

z levé i pravé strany.

Větrací mřížka

Tlumič Ø 63 mm

Sací potrubí

Výfukový potrubí


