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TECNO STAR DUAL POWER
úspora energie

Označení CE 

IP stupeň ochrany

Vestavěný počítač

Izolační třída 1Energeticky úsporná jednotka

Max. počet uživatelů Soft Start

PŘÍNOSY A VLASTNOSTI

MODEL Doporučená 
plocha

ARTIKL Max. počet 
zásuvek

Max. počet 
uživatelů

Tecno Star Dual Power Max 350 m2

Max 450 m2
3116.2TS 16 1+1

Tecno Star Dual Power, TABULKA PRO VÝBĚR JEDNOTKY

Tecno Star Dual Power doporučujeme pro instalaci v obytných prostorách o těchto vlastnostech:
• Celková plocha 30 až 450 m²
• Až 2 současně pracující uživatele
• Potrubní síť Ø 50 - 63 mm/Ø 2”
• Napájení 220/240 Vac
• Nepřetržité vysávání v obytných prostorách
• Odvod vzduchu mimo budovu
• Možnost instalace v technické místnosti, sklepě, balkoně, avšak chráněna před nepřízní počasí.

Tecno Star Dual Power je unikátní produkt: centrální jednotka se dvěma motory s funkcí turbo pro 2 
současně pracující uživatele, silná, výkonná a energeticky úsporná s vyspělým řídícím softwarem
a vestavěným dotykovým displejem pro správu jednotky i celého systému.

OBLAST INSTALACE

Automatické čištění filtru - volitelné
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Díky síle dvou motorů může být jednotka Tecno Star Dual Power používána 2 uživateli současně.
Funkce Turbo umožňuje použít oba motory pro vyšší sací výkon. 

Plocha určená k vysávání je rozdělena do dvou 
oblastí (dvojdomek). Každá oblast má vlastní 
potrubní síť, kterou řídí jeden motor. Obě potrubní 
sítě se sbíhají k centrální jednotce. Každý motor 
může být používán buď samostatně pro jednoho 
uživatele, pro jednu oblast nebo s funkcí turbo 
mohou být použity oba motory současně pro 
jednoho uživatele k dosažení silnějšího sacího 
výkonu.

Jediná oblast vysávání (větší vila) s jedinou potrubní 
sítí o průměřu Ø 63 mm s redukcí na Ø 50 mm pro 
připojení k sacím zásuvkám. Kompletní instalaci 
ovládají oba motory.

1 - Současný provoz 2 uživatelů

TECHNICKÉ ÚDAJE

2 současně pracující uživatelé
VERZE 1

2 současně pracující uživatelé
VERZE 2 

Motor
Motor

1
2

Motor
Motor

1
2
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Tecno Star Dual Power má špičkový motor poslední generace s vysokým výkonem a nízkou spotřebou 
elektrické energie. Možnost použití dvou motorů souběžně nebo každého samostatně nabízí několik 
výhod mimo jiné i výrazné snížení spotřeby el. energie. 

Jednotka Tecno Star Dual Power je konstruována pro připojení k  potrubní síti z levé i pravé strany. 
Přestavba je velmi jednoduchá.

3 - Úspora energie

4  - Oboustranné připojení

Centrální jednotka Tecno Star Dual Power má nový řídící systém pro správu cyklů údržby s elektronickým mikroprocesorem druhé generace,  
snadno programovatelný dle vlastních požadavků.

Údržbu lze zcela přízpůsobit požadavkům uživatele. Sensory zaznamenávají reálné podmínky stavu centrální jednotky do mikroprocesoru 
a případné odchylky zobrazí na vestavěném displeji v těle jednotky či kontrolním panelu umístěném kdekoliv v domě (volitelné), s cílem co 
nejrychlejšího obnovení správného chodu jednotky.
Během počáteční instalace je nutné nastavit data pro aktivaci záruky.
Je možné zachovat nastavení výrobce nebo upravit jednotlivé hodnoty dle osobních potřeb (viz pokyny v technické příručce). 
Dále je možné vložit telefonní čísla asistenčních kontaktů (instalační, servisní firma).

Vestavěný displej zobrazuje zprávy typu:

• míru zaplnění prachového kontejneru
• účinnost filtru %
• podtlak
• pracovní hodiny
• hodiny od uvedení do provozu
• spotřebu elektrické energie

2 - Inteligentní řídící software
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Centrální jednotka Tecno Star Dual Power je připravena pro instalaci systému Autocleaner: automatické čištění filtru stlačeným vzduchem. 
Zařízení můžete instalovat kdykoliv, ať už v průběhu instalačních prací nebo později, v případě potřeby. Elektronický řídící systém rozpozná systém
Autocleaner automaticky. 

5 - Automatické čištění filtru 
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Tecno Star Dual Power NÁKRES

Kryt 

Elektronická deska

Vestavěný 
počítač 

Uzavírací 
rukojeť

Ochrana 
filtru 

Filtrační 
patrona

Rukojeť

Základna

Kolečka

Držák prach.
vaku

Skupina motoru

Odvod vzduchu

Hlavní vypínač

Napájecí kabel, mikrolinka,
pomocný kabel údržby

Sání

Přenašeč

Prachový kontejner

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

11

12

13
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16
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18

Zpětný ventil15
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Elektronická deska

ROZMĚRY A TECHNICKÁ DATA

Tecno Star Dual Power

Model
Artikl

TECNO Star
Dual Power

3116.2TS

Vestavěný počítač ANO

Sací potrubí Ø mm 63

Odvod vzduchu Ø mm 63

Stupeň ochrany IP 20

Napájení V ac 220/240

Kmitočet Hz 50/60

Výkon motoru  kW 1,35x2

Spotřeba  A 11,2

Napětí v zásuvkách V dc 12

Maximální průtok vzduchu m3/h 400

Filtrační plocha     cm2 17000

Kapacita prachového kontejneru l 62

Odvod vzduchu ANO

Tlumič hluku ANO

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 600

Hladina hluku s 1 motorem dB(A) 64

Hladina hluku se 2 motory dB(A) 69

A

E

H (doporučeno)

D

B
G

C

Pozn.: Úrovně hluku se mohou lišit v závislosti na typu instalace
a použitém příslušenství.

Centrální jednotky Tecno Star Dual Power mají dva motory, jejichž použití závisí na tom, jakým způsobem je jednotka používána a kolik je připojených 
a aktivovaných mikrolinek.
K jednotce můžete připojit 2 mikrolinky k pokrytí dvou odlišných oblastí (např.: dvě oblasti stejné instalace - 1 dům, 2 uživatelé nebo dvě nezávislé 
oblasti - dva byty). 
Přes ovládací panel je možné zvolit, zda vysáváme jednu plochu jedné mikrolinky s nebo bez použití vyššího výkonu (jeden uživatel) nebo použít 
maximální výkon k vysávání dvou oblastí pokrytých dvěma oddělenými mikrolinkami současně (dva uživatelé) ať už v obytných či komerčních 
prostorách.

Pozn.: V případě, že je plocha větší než 350 m2  není možné jednotku použít 2 současně pracujícími uživateli. Doporučujeme zvolit vhodnou jednotku 
v závislosti na celkové ploše určené k čištění, k zachování dlouhé životnosti a špičkového výkonu (viz kapitola instalace).

CERTIFIKACE

  CE označení

  
  IP stupeň ochrany
  
  
  Třída I

řada Tecno Star Dual Power
Zařízení je v souladu s níže 
uvedenými 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 

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

IP 20
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TECNO STAR DUAL POWER

GRAF

CHARAKTERISTIKA
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Centrální jednotky Tecno Star Dual Power jsou vyrobeny v souladu se všemi směrnicemi a předpisy EU s velkým důrazem na funkčnost, výkon
a kapacitu. 

Hlavní vlastnosti:
• Kovová základna i tělo jednotky potažené práškovou epoxidovou barvou, odolná proti opotřebení a poškrábání
• Kovový prachový kontejner s kolečky pro snadnější manipulaci (kapacita 62 l)
• Možnost použití stahovacích sáčků pro rychlou a hygieničtější manipulaci s odsávaným materiálem
• Zvukotěsný kryt motoru, hladina hluku v dB(A):  64 (1 motor) až 69 (2 motory)
• Možnost připojení k potrubní síti z pravé či levé strany
• Jednofázový elektromotor s uhlíky pro centrální jednotky
• Zpětný ventil k ochraně motoru
• Omyvatelný filtr z polyesteru třída M
• Ochrana filtru ke snížení údržby
• Dvojitá ochrana řídící desky na primárním i sekundárním okruhu
• Programovatelný počítač s přehledným displejem se signalizací poruchy či alarmu údržby
• Snímač tlaku připojený k počítači pro měření účinnosti filtru a úrovně zaplnění prachového vaku
• Soft Start integrovaný v mikroprocesorové desce
• Bezpečnostní tepelné senzory k ochraně motoru proti přehřátí s automatickým vypnutím a restartem
• Napětí v zásuvkách 12 V dc
• Možnost připojení vzdáleného kontrolního panelu (nástěnný, stolní)
• Centrální jednotka je vybavena tlumičem hluku a spojkami pro připojení k potrubní síti
• Kompatibilní se všemi druhy příslušenství
• Možnost připojení automatického čištění filtru - Autocleaner (viz str. 140)

Max. průtok vzduchu m3/hMax. průtok vzduchu m3/h

TECNO Star Dual Power

1 motor

TECNO Star Dual Power

2 motory

Podtlak

mbar

Podtlak

mbar
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Centrální jednotky řady Tecno Star Dual Power mohou být umístěny v technické místnosti, suterénu, pod schodištěm nebo technické 
místnosti, chráněny před nepříznivým počasím, vlhkem, prudkými změnami teplot a zdroji tepla jako jsou krby, kamna, raidátory (izolační 
úroveň IP 20).
Již v průběhu plánování, doporučujeme zvolit správné umístění jednotky s ohledem na instalaci, údržbu a odvod vzduchu mimo budovu.
Technické vlastnosti jednotky umožňují připojení k potrubní síti z pravé i levé strany.
Pokud je systém instalován ve vícepatrové budově, doporučujeme jednotku umístit v nejnižším patře budovy.

INSTALACE

INSTALACE CENTRÁLNÍ JEDNOTKY

PŘIPOJENÍ K POTRUBNÍ SÍTI

VYSYPÁNÍ KONTEJNERU

Instalace jednotky nevyžaduje žádné speciální upevňovací prvky, 
nicméně zkontrolujte, zda vybrané místo splňuje tyto minimální 
požadavky na její bezpečné umístění
- rovný a pevný povrch bez trhlin a nerovností
- plocha mimo jakékoliv vibrace, které by mohly způsobit 
nestabilizaci jednotky.

Centrální jednotka může být připojena k potrubní síti z pravé
i levé strany.

Upozornění: Pokud je potrubí odvodu vzduchu delší než 5 m,
je nutné instalovat potrubí o vyšším průměru (např. 80 mm)
k dosažení optimálních podmínek.

Tecno Star Dual Power je vybaven kovovým kontejnerem na 
prach s kolečky s jednoduchým otevíracím systémem s měkkou 
a nárazuvzdornou rukojetí.

Díky kolečkům je manipulace s kontejnerem velmi jednoduchá.

Odvod vzduchu

Tlumič (v balení)

Sací potrubí

Odvodu vzduchu

Rukojeť k uvolnění
kontejneru

PRACHOVÝ KONTEJNER S KOLEČKY

Prachový kontejner

Kolečka

1

2

3
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TECNO Star je krásná, tichá
a nikdy neruší...
ani v přestávce na kávu.

PŘIPOJENÍ K EL. SÍTI
Pozn.: Pokud je potřeba vyměnit pojistku, ujistěte se, 
že máte pojistku stejného typu a výkonu.
V půběhu instalace dodržujte předpisy IEC.

PŘIPOJENÍ KONTROLNÍHO PANELU (VOLITELNÉ)
Centrální jedntoky Tecno Star Dual Power je možné připojit ke vzdálenému 
kontrolnímu panelu údržby (stolní, nástěnný).
Pozn.: Tento panel slouží pouze k připomenutí a zobrazení zpráv uživateli o 
stavu jednotky, nelze jím upravovat nastavení chodu jednotky.

��

Sací zásuvky

Mikrolinka
12 V dc

Sací potrubí

Připojení kontrolního panelu 

ÚDRŽBA
Rutinní údržbu, jako je čištění filtru, vyprázdnění prachového kontejneru, musí být provedeno podle pokynů v technické příručce a na displeji.
Všechny mimořádné údržbové práce musí provádět kvalifikovaný nebo autorizovaný personál.
Podrobnější, technické informace a pomoc naleznete na našich webových stránkách www.sistem-air.cz. 

Mikrolinka 1 - 2 /
Napětí v zásuvkách12V

Signální kabel údržby 
(volitelné) max 1 A, 230 V 
ac/30 V dc

Napájení AC 230V
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