


Centrální jednotky Sistem Air, řady Obytné prostory, jsou vhodné pro všechny 
typy používání, garantují špičkový výkon, nízkou spotřebu elektrické energie
a snadné používání. 

OBYTNÉ PROSTORY
Rodinné domy, vily, obchody

energysaving

Domestic
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OBYTNÉ PROSTORY

TECNO R-EVOLUTION

BiVac system, volitelný typ filtrace Označení CE

Integrovaná zásuvka v těle jednotky IP úroveň ochrany

Vestavěný počítač s dotykovým displejem Izolační třída 1

Energeticky úsporná jednotka Maximální počet uživatelů 

Soft Start 

VLASTNOSTI A PŘÍNOSY

r

MODEL Doporučená 
plocha

ARTIKL Doporučený 
Počet zásuvek

Počet uživatelů

Tecno Revolution 150 150 m2 3110.2T 4 1

Tecno Revolution 250 250 m2 3112.2T 7 1

Tecno Revolution 350 350 m2 3113.3T 11 1

Tecno Revolution 450 450 m2 3115.3T 16 1

Tecno R-evolution, Tabulka pro výběr centrální jednotky

Centrální jednotky Tecno R-evolution doporučujeme pro použití v obytných prostorách
s následujícími vlastnostmi.

• Vysávaná plocha 30 až 450 m2

• 1 uživatel
• Potrubní síť Ø 50 mm/Ø 2”
• Napájení 220/240 Vac
• Neomezené používání pro vysávání prachu v domácím prostředí
• Odvod vzduchu mimo budovu
• Možnost instalace jednotek v technické místnosti, sklepě, balkoně, avšak měly by být chráněny 

před extrémními, povětrnostními podmínkami a nadměrnými změnámi teplot.

Tecno R-evolution je nová, inovativní, centrální jednotka pro obytné prostory, kterou charakterizují 
skutečné inovace, jako např. Bi-Vac system, který nabízí výběr mezi cyklonovou filtrací a filtračním 
vakem z mikrovlákna. (bez nutnosti čistit filtr). 

OBLAST INSTALACE

Domestic

úspora energie
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Centrální jednotka TECNO R-evolution může být instalována se dvěma způsoby filtrace, kterou si zvolí sám uživatel. 

1 - BiVac system, vyberte si filtraci, která Vám vyhovuje

TECHNICKÉ ÚDAJE

r

FILTRACE S PRACHOVÝM VAKEM Z MIKROVLÁKNA
Jde o vysoký stupeň filtrace, vysávaný prach je dopraven do sběrného vaku, 
který jednoduše vyměníte. Výhodou je, že již nikdy nemusíte čistit či měnit 
filtr.

CYKLONOVÁ FILTRACE
Odsávaný materiál je cyklonovým efektem shromažďován v 
prachovém kontejneru. Přenašeč zabraňuje návratu prachu do filtru. 

VERZE 1 VERZE 2

PŘÍVOD 
VZDUCHU

Komponenty 
potřebné pro 
cyklonovou filtraci.

Komponenty potřebné 
pro filtraci s filtračním 
vakem. 

ODVOD 
VZDUCHU

PŘÍVOD 
VZDUCHU

ODVOD 
VZDUCHU

S cyklonovou filtrací 
se veškerý odsávaný 
prach oddělí od 
vzduchu a padá 
do prachového 
kontejneru.

Prach je 
shromažďován 
uvnitř filtračního 
vaku
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OBYTNÉ PROSTORY

TECNO R-EVOLUTION

Inovativní filtrační systém spočívá ve filtru konického tvaru z polyesteru s hliníkovými vlákny, omyvatelný vodou, třída M, uzemněný. 
Díky těmto vlastnostem dochází ke ztrátě statické elektřiny, tím se vysávaný  prach nedrží a nehromadí ve vrstvách na filtru, ale je dopraven 
přímo do sběrné nádoby

3 - Nízké nároky na údržbu filtračního systému

Celá řada nových produktů Sistem Air byla realizována za účelem snížení dopadu na životní prostředí, 
jak během výroby, tak i v průběhu používání. U nové produktové řady TECNO R-evolution jsou použity 
vysoce účinné motory se špičkovým výkonem zaručující o 20% nižší spotřebu elektrické energie.

4 - Úspora energie

2 - Integrovaná zásuvka

S cyklonovou filtrací je možné využít 
vestavěné servisní zásuvky v těle 
jednotky, která je vhodná pro čištění ploch 
a předmětů v blízkosti centrální jednotky.

Servisní zásuvka poskytuje velmi 
jednoduché používání, pouze vložením 
flexibilním hadice do zásuvky. 
Zásuvka není vybavena mikrospínačem.

Vypnutí a zapnutí sání jednoduchým 
stisknutím tlačítka na klávesnici 
centrální jedotky (START/STOP).

ESC

ENTER

RESET

S
TA

R
T

DROWSSAP 

S
T

O
P

Filtr zústává čistý, 
protože je umístěn 
daleko od sběrné 
nádoby.

Uzemnění 
antistatického filtru

Antistatický filtr 
(Třída filtrace M)
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Centrální jednotka Tecno R-evolution má novou řídící desku pro správu údržby s elektronickým mikroprocesorem třetí generace, připojenou k 
detektorům tlaku a nastavením pro snadnou interakci s uživatelem.
Údržbu lze zcela přizpůsobit požadavkům uživatele. Chod centrální jednotky je vždy pod kontrolou. Na displeji lze zobrazit stav centrální jednotky 
i celého systému a postupy, které je třeba dodržet v případě poruchy. .
Senzory zaznamenávají aktuální stav centrální jednotky.
Během počáteční instalace je nutné nastavit data pro aktivaci záruky.
Je možné zachovat nastavení výrobce nebo jej upravit podle osobních potřeb (dle pokynů v technické příručce). Dále je možné vložit telefonní čísla 
asistenčních kontaktů. (instalační, servisní firma)
Centrální jednotka měří a na displeji zobrazuje: 
• míru zaplnění prachového kontejneru (cyklonová filtrace)

• míru zaplnění prachového vaku (filtrace s filtračním vakem)

• účinnost filtru 

• podtlak

• pracovní hodiny

• hodiny od uvedení do provozu

• spotřebu elektrické energie

5 - Inteligentní řídící software

Díky mechanickému zpětnému ventilu a zařízení Soft Start ( elektronický systém na snížení spotřeby a opotřebení motoru při pozvolném spouštění), 
je garantována absolutní bezpečnost systému. Oba tyto bezpečností nástroje neumožní motoru pracovat v kritických hodnotách a zabraňují tak 
přehřátí motoru. 

6 - Zpětný ventil

A-A

A-A

Ventil se 
automaticky otevře 
a umožní proudění 
vzduchu k motoru.
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Tecno R-evolution NÁKRES

1

2

3

4

5

9

10 

11

12

13

15

14

16

Dotykový displej

Zvukotěsný kryt motoru

Tělo motoru

Elektronická řídící deska

ON/Off tlačítko spínače

Signální kabel mikrolinky

Napájecí kabel

Přívod vzduchu pro cyklonovou filtraci

Filtr

Tělo jednotky

Vestavěná zásuvka (pouze 
s cyklonovou filtrací) 

Rukojeť a uzavírací klapky

Přenašeč

Prachový kontejner

Signální kabel údržby7

6

8 Odvod vzduchu
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Přívod vzduchu pro cyklonovou filtraci

Centrální jednotka pro použití jedním uživatelem.
Centrální jednotku vybírejte zejména v závislosti na celkové ploše určené k vyčištění, aby byla zajištěna dlouhá životnost a dlouhodobý, špičkový výkon 
jednotky.

ROZMĚRY A 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 3113.3T 3115.3T

Vestavěný počítač ANO ANO ANO ANO

Potrubí, přívod/odvod vzduchu  Ø mm 50 50 50 50

Izolační úroveň  IP 44 44 44 44

Napájení V  ac 220/240 220/240 220/240 220/240

Kmitočet Hz 50/60 50/60 50/60 50/60

Výkon motoru  kW 1,25 1,35 1,45 1,50

Spotřeba  A 5,0 5,6 6,3 6,7

Napětí v zásuvkách V dc 12 12 12 12

Maximální průtok vzduchu  m3/h 200 234 240 180

Filtrační plocha cm2 6700 6700 6700 6700

Kapacita prachového kontejneru l 21 21 21 21

Kapacita prach. vaku BiVac l 18 18 18 18

Odvod vzduchu mimo budovu ANO ANO ANO ANO

Tlumič hluku (Ø 50 mm) ANO ANO ANO ANO

Váha kg 17 17 17 18

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 108 108 108 108

Rozměr F  mm 585 585 585 585

Rozměr G  mm 915 915 915 915

Rozměr H (min.)  mm 100 100 100 100

Rozměr X (min.)  mm 400 400 400 400

Úroveň hluku nižší než  dB(A) 70

A

B
Pozn.: Úrovně hluku se mohou lišit v závislosti na prostředí, kde je jednotka instalována, na druhu 
instalace a používaném příslušenství.

CERTIFIKACE
  Označení
  
  

  Izolační úroveň

                   Izolační třída
                TŘÍDA I
Řada jednotek Tecno R-evolution je v souladu s těmito normami
EU SMĚRNICE:
-  2006/42/CE                        
-  2006/95/CE                        
-  2004/108/CE

POUŽITÉ STANDARDY :
- EN  60335-1 : 2012                         
- EN  60335-2-2 : 2010
- EN  61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009
- EN  61000-3-3 : 2008
- EN  55014-1 : 2006 + A1 : 2009
- EN  55014-2 : 1997 + A2 : 2008
- EN  62233: 2008 
ROHS SMĚRNICE 2002/95 

PŘÍSNÉ DODRŽOVÁNÍ SMĚRNIC.

Pozn.: Instalace musí být prováděna v souladu s platnými předpisy.

IP 44

H
G

F
E

C

D

x
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GRAF VÝKONU

Centrální jednotky řady Tecno R-evolution jsou vyrobeny z plastových materiálů, polypropylenu a ABS. Jsou nejen robustní a odolné proti 
povětrnostním podmínkám, ale také jsou v příjemném elegantním designu.
Centrální jednotky jsou navrženy a vyráběny v souladu se všemi platnými předpisy a evropskými směrnicemi, a také s velkým důrazem na 
funkčnost, výkon, kapacitu a design.

Hlavní vlastnosti:
• Samonosné válcové tělo z polypropylenu a ABS;
• Kontejner na prach z polypropylenu s nylonovými rukojeťmi PA 6 ( kapacita 21 l);
• Zvukotěsný kryt motoru ( hladina hluku nižší než 70 dB A); 
• Možnost připojení k potrubní síti z levé či pravé strany; 
• Jednofázový motor s přímým chlazením se speciálními uhlíky pro centrální jednotky;
• Ochrana motoru proti přehřátí;
• Omyvatelný filtr z polyesteru s hliníkovými vlákny, třída M;
• Dvojitá ochrana elektronické desky na hlavním i sekundárním okruhu; 
• Uzemnění filtru;
• Programovatelný vestavěný počítač pro řízení a kontrolu cyklů údržby s dotykovým displejem,
 který upozorňuje na plný prachový kontejner, nutnost vyčistit filtr nebo případnou závadu motoru; 
• Snímač tlaku připojený k počítači pro měření účinnosti filtru a míře zaplnění prachového kontejneru či vaku;
• Soft Start, systém na snížení spotřeby el. energie a opotřebení motoru;
• Tepelné senzory k ochraně motoru s automatickým vypnutím a restartem;
• Nízkonapěťové zásuvky 12 V dc;
• Možnost připojení varovného signálu údržby, volitelné;
• Možnost připojení vzdáleného kontrolního panelu;
• IP44 umožnuje instalaci centrální jednotky i ve vlhkém prostředí jako je balkon nebo sklep;
• Jednotka je vybavena tlumičem a spojkami pro připojení k potrubní síti;
• Bohatý výběr příslušenství

CHARAKTERISTIKA
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Max. průtok vzduchu m3/h Max. průtok vzduchu m3/h
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INSTALACE CENTRÁLNÍ JEDNOTKY OBOUSTRANNÉ PŘIPOJENÍ

Centrální jednotka musí být dostatečně pevně a trvale upevněna 
ke stěně za použití dodaného držáku a vhodných kotev, vzhledem 
k celkové hmotnosti a typu stěny. (viz tech. údaje str. 27).

Pozn.: Jednotku umístěte dostatečně vysoko, minimálně 
10 cm nad zemí, z důvodu usnadnění údržby a manipulace 
s odsávaným materiálem či  při výměně filtru.

Centrální jednotka Tecno R-evolution může být připojena
k potrubní síti z pravé i levé strany. Úprava je velmi rychlá
a jednoduchá.

Centrální jednotka je vybavena připojením k odvodu vzduchu. Může být umístěna v technické místnosti, suterénu nebo pod schody, 
díky izolační úrovni IP44 i ve sklepě nebo na balkoně, chráněna však před nepříznivým počasím.
Již ve fázi plánování je vhodné určit nejlepší místo pro umístění centrální jednotky v domě s ohledem na instalaci systému a jeho 
používání a údržbu.
V případě, že je systém instalován ve více podlažích, doporučujeme umístit centrální jednotku v nejnižším patře. V případě, že musí být 
jednotka umístěna v nejvyšším patře, doporučujeme použít centrální jednotku s vyšším výkonem než je doporučeno pro vysávanou 
plochu. V případě pochybností neváhejte se obrátit na technické oddělení Sistem Air.

INSTALAČNÍ TIPY

PŘIPOJENÍ K POTRUBNÍ SÍTI
Centrální jednotka Tecno R-evoution je vybavena tlumičem hluku Ø 50 mm, spojkami a svorkami pro připojení k potrubní síti.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je potrubí odvodu vzduchu delší než 5 metrů, je nutné k dosažení optimálních podmínek instalovat 
potrubí o vyšším průměru (např. 63 mm).

Připojte centrální jednotku k potrubní síti použitím standardních 
připojeních dodaných výrobcem.

A
Pro připojení k potrubní síti použijte dodatečné 
příslušenství dodávané výrobcem. ( součást balení)

BInstalace s cyklonovou filtrací Instalace s filtračním vakem
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ÚDRŽBA
Při programování údržby dodržujte pokyny uvedené v technické příručce a zobrazené na displeji.
Pravidelnými cykly údržby se rozumí: čištění filtru, vyprázdnění prachového kontejneru či výměna prachového vaku, kontrola motoru, kontrola 
odvodu vzduchu.
Všechny operace údržby musí být provedeny kvalifikovaným a proškoleným personálem.
Pro více informací  kontaktujte oddělení technické podpory nebo navštivte naše stránky www.sistem-air.cz.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 

Mikrolinka/zásuvky
12 V dc

Pomocný kabel údržby max 
1 A  230 V ac/30 V dc

Napájení 230 V ac

Během instalace důsledně dodržujte předpisy IEC
Pozn.: Pokud je třeba vyměnit pojistku, ujistěte se, že máte 
pojistku stejného typu a výkonu.

PŘIPOJENÍ VZDÁLENÉHO KONTROLNÍHO 
PANELU (volitelné)
Ke všem typům centrálních jednotek je možné připojit vzdálený kontrolní 
panel údžby. 
Pozn.: Tento panel slouží pouze jako informace pro uživatele o stavu 
jednotky a celého systému, nelze s ním komunikovat a řídit chod 
centrálního vysavače.

Zásuvky

Mikrolinka
12 V dcVzdálený kontrolní panel

Domestic

Tecno R-evolution, jedinečná svého 
druhu: špičkový výkon motoru, 
nízká spotřeba, elegantní design, 
snadná instalace a používání, vysoká 
spolehlivost, nesrovnatelná konstrukce.
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