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PATROVÉ BUDOVY

SISTEM CUBE c•u•b•e

Sistem Cube vhodná pro instalaci do rezidenčních budov těchto vlastností

• Celkově vysávaná plocha 30 až 120 m2, až 3 zásuvky
• Instalace na jedné úrovni
• 1 uživatel
• Potrubní síť Ø 40 mm
• Snadná instalace pomocí základové desky
• Napájení 220/240 Vac
• Nepřetržité vysávání prachu v obytných prostorách
• Odvod vzduchu mimo budovu
• Instalace v malých prostorách jako jsou kuchyňské linky, šatní škříně, komory, předsíně,
 ale i na balkoně.

Centrální jednotka Sistem Cube je perfektním řešením do všech obytných prostor s malými 
rozměry. Ideální pro byty a apartmány v patrových budovách, dále bungalovy, prázdninové domy 
a byty, studentské ubytovny. Přes malé rozměry nabízí veškeré výhody standardních centrálních 
vysavačů.

INSTALACE

MODEL Doporučená 
plocha

ARTIKL Počet 
zásuvek

Max. počet 
uživatelů 

Sistem Cube 120 m2 8300.0 3 1

TABULKA PRO VÝBĚR CENTRÁLNÍ JEDNOTKY SISTEM CUBE

Centrální jednotka s prachovým vakem

Včetně kompletní sady příslušenství

Speciálně pro PATROVÉ BUDOVY

CE označení

IP stupeň ochrany

Izolační třída 2

Max. počet uživatelů 

PŘÍNOSY A VLASTNOSTI

KIT INCLUDE D
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Izolační třída 2

Centrální jednotka Sistem Cube byla navržena pro potrubní síť o průměru 40 mm, je vhodná pro všechny typy podlah se sníženou 
výškou či při členitém křížení potrubí.

2 - Snadná instalace díky základové montážní desce (art. 8300.10)

3 - Perfektní jednotka pro malé prostory

Základová deska je konstruována pro snadné a rychlé připojení jednotky k potrubní i elektrické síti.
S potrubními přívody lze otáčet o 360 stupňů. Jednotku na základovou desku jednoduše zavěsíte ať už
v průběhu instalačních prací nebo až později při uvedení do provozu.

Díky možnosti odpojit jednotku Sistem Cube od 
základové desky, je údržba velmi jednoduchá.

Díky velmi malým rozměrům, můžete jednotku Sistem Cube instalovat 
v kuchyňské lince, skříni, za závěsem nebo kdekoliv, kde je prostor o pro 
jednotku o rozměrech 30x30 cm. Tento prostor nepotřebuje ventilaci, 
jednotka má motor s přímým chlazením bez přívodu vzduchu pro 
chlazení, vzduch je odebírán ze sacích zásuvek.

Pozn.: Sistem Cube základová deska má vlastní napájení

1 - Potrubní síť Ø 40 mm speciálně pro budovy s redukovanou šířkou podlah a stěn

TECHNICAL FEATURES

50 mm

potrubní síť Ø 40 mm

0
I

0
I

  3
0 

cm

30 cm
28 cm



74
www.sistem-air.cz rif. 05-2017 CZ

PATROVÉ BUDOVY

SISTEM CUBE

SISTEM CUBE NÁKRES
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Kryt

Prachový vak

Tělo jednotky

Hlavní vypínač

Bezpečnostní filtr

Tepelné senzory

Motor

Kryt motoru

Elektronická deska

Středící čepy

Elektrický panel

Konektor mikrolinky

Konektor napájení
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12

Středící čepy

Sací přívod
Těsnění

Středící otvory

Těsnění

Konektor mikrolinka

Napájecí konektor

Odvod vzduchu

Těsnění

Sací přívod

Odvod vzduchu

11

16
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ROZMĚRY A TECHNICKÁ DATA

Sistem Cube

Model
Artikl

Sistem 
Cube

8300.0

Max. počet uživatelů 1

Doporučená plocha m2 120

Počet zásuvek 3

Příslušenství YES

Napájení V ac 220/240

Kmitočet Hz 50/60

Výkon motoru kW 1

Spotřeba A 4,5

Max. průtok vzduchu m3/h 178

Napětí v zásuvkách  V dc 12

Bezpečnostní filtr ANO

Kapacita prachového vaku l 5

Váha Kg 4

Šířka mm 290

Výška  mm 310

Hloubka mm 290

Sací potrubí Ø mm 40

Odvod vzduchu Ø mm 40

Úroveň hluku nižší než dB(A) 70

�
�

������

��
�

��
�

��

��

��

���

��
�

��

��
��

�
��

����

����

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

řada Sistem Cube

  IP stupeň ochrany

  Třída II

Zařízení je v souladu s níže uvedenými normami:

SMĚRNICE EU
-  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 44

CERTIFIKACE

Centrální jednotka pro použití jedním uživatelem. 
K zachování dlouhé životnosti a špičkového výkonu, doporučujeme řídit se pokyny na str. 64.
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Centrální jednotky Sistem Cube jsou navrhovány a konstruovány v souladu se všemi směrnicemi EU, a také s velkým důrazem na 
funkčnost, výkon, kapacitu, design a jednoduchost používání.

Charakteristika:
• Tělo z polypropylenu
• Kapacita prachového vaku 5 l
• Zvukotěsný kryt motoru (úroveň hluku nižší než70 dB A)
• Předinstalovaná základová deska/šablona pro snadnou pro připojení k potrubní a el. síti, s otočnými přívody o 360°
• Poslední generace motrů s přímým chlazením
• Omyvatelný filtr z polyesteru
• Řídící deska s ochrannou pojistkou
• Bezpečnostní tepelné senzory k ochraně motoru s automatickým vypnutím a restartem
• Nízkonapěťové zásuvka 12 V
• Možnosti připojení vzdáleného kontrolního panelu
• Jednotka je vybavena tlumičem

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKA

GRAF VÝKONU
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INSTALACE
Centrální jednotku Sistem Cube můžetete umístit jak v technické místnosti, chodbě či šatně , tak i díky IP 44 ve venkovním prostředí jako je 
balkon nebo terasa, místo by však mělo být chráněno před nepříznivým počasím. Doporučujeme již ve fázi plánování vybrat vhodné umístění 
jednotky ať už z hlediska designu nebo snadné údržby.

Podtlak

mbar

Max. průtok vzduchu m3/h

SISTEM CUBE
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INSTALACE JEDNOTKYELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

PŘIPOJENÍ K POTRUBNÍ SÍTI

Odvod vzduchu

Potrubí odvodu vzduchu

Sací potrubí

Centrální jednotku připojíte středícími čepy k základové 
desce, která musí být pevně upevněna ke stěně vhodnými 
kotvami s přihlédnutím na celkovou hmotnost. (viz technická 
data). Je důležité, aby středící čepy korespondovaly s otvory 
na centrální jednotce

Sistem Cube je připojena k potrubní síti pomocí základové desky s předem zapojenými el. přípojkami.

UPOZORNĚNÍ: V případě, kdy je potrubí odvodu vzduchu delší než 5 m, je nezbytné instalovat potrubí o vyšším průměru (např. 50 mm).

1 - Ze základové desky vyměte panel a spojte konektory s 
kabeláží

2 - Přišroubujte panel zpět k základové desce a věnujte pozornost 
středícímu značce.

21

Výměna prachového vaku je snadná a rychlá: jednoduše zvednětě kryt a vyjměte prachový sáček, zavřete klapku a vyhoďte.
Druhou možností je odepnout celou jednotku ze základové desky a sáček na prach vyhodit až u kontejneru.

VÝMĚNA PRACHOVÉHO VAKU
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ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

PŘIPOJENÍ KONTROLNÍHO PANELU (VOLITELNÉ)

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

Zásuvky

Mikrolinka 12 V

Potrubní síť

Kontrolní panel

V~
220/240

N

L

NL

Základová deska/šablona

Sací zásuvka

Potrubní síť
1,5 mm2

12 V Mikrolinka

~V ac 220/240

Centrální jednotky řady Sistem Cube 
je možné připojit ke vzdálenému 
kontrolnímu panelu údržby. Tento 
panel slouží pouze pro zobrazení zpráv 
uživateli o stavu jednotky, nelze jím 
upravovat nastavení chodu jednotky.

c•u•b•e
Sistem Cube je geniální řešení pro 
všechny malé prostory. 
Díky kompaktním rozměrům, 
silnému výkonu, chytrosti a eleganci 
můžete instalovat jednotku skutečně 
kdekoliv.

V malém místě nabízí velkou pomoc. 

ÚDRŽBA
Rutinní údržbu, jako je čistění filtru nebo výměna prachového vaku,  musí být provedeno podle pokynů v technické příručce. V 
ostatních případěch kontaktujte technické oddělení Sistem Air nebo navštivte naše stránky www.sistem-air.cz.
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