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Centrální vysavače SISTEM AIR

www.sistem-air.cz

Čistota a hygiena
… snadno a rychle

Síla jje
e v jjednoduchosti:
ednoduchosti: čistýý domov s flexibilní hadicí!
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1 Sací jednotka
2 PVC potrubní rozvody
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3 Odvod vzduchu & tlumič
hluku
4 Sací zásuvka

Pro ty, co hledají
praktická řešení

CO J E SYSTÉM
CENTRÁLNÍHO VYSÁVÁNÍ…
Systém centrálního vysávání je revoluční
způsob úklidu Vaší domácnosti.
Hlavními prvky systému jsou:
1. Centrální jednotka (motor), která může
být umístěna kdekoliv ve Vašem domě.
V technické místnosti, garáži, strojovně,
sklepě atp. daleko od hlavních obytných
prostor.
2. PVC potrubní síť, bývá obvykle umístěna
pod podlahou, ve zdi nebo podhledu a
propojuje centrální jednotku se sacími
zásuvkami.
3. Odvod vdzuchu mimo budovu a tlumič
hluku.
4. Sací zásuvka do které umístíte flexibilní
hadici s příslušenstvím
Systém má řadu výhod...

www.sistem-air.cz

Pro ty, co chtějí
mít skutečně čisto
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Nyní můžete mít ve Vašem domě skutečně čisto:
Centrální vysavače Sistem Air

Co Vás čeká s tradičními
přenosnými vysavači?
Filtry klasických vysavačů nezachytí
roztoče, pyly, mikroskopické
prachové částice a ostatní alergeny,
ty zpětně vypustí do prostoru
a znovu cirkulují ve vzduchu. Díky
důmyslnosti Sistem Air jsou
všechny tyto látky zachyceny,
odstraněny a vyloučeny
z Vašeho domu.
Vychutnejte si skutečnou čistotu.

… absolutní bezpečnost
Sací zásuvka ve které je
umístěna f exibilní hadice, má
nízkonapěťové kontakty (12 V)
Tím tedy odstraňujeme
veškerá rizika spojená s
úrazem elektrickým proudem
a používání zásuvek je
absolutně bezpečné.

www.sistem-air.cz

Pro ty, co
chtějí absolutní
ticho
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Vychutnejte si dokonalé pohodlí Vašeho domova:
Se Sistem Air můžete!

Ukliďte Váš domov aniž byste
rušili ostatní rodinné příšlušníky ,
kteří si právě čtou noviny,
telefonují, sledují televizi nebo
poslouchají hudbu. Centrální, sací
jednotka a celý systém
centrálního vysávání je absolutně
tichý. Flexibilita systému Sistem
Air Vám umožní umístit centrální
jednotku kdekoliv v domě, daleko
od hlavních obytných prostor.

Nevzdávejte se pohodlí…
Používáním lehké, snadno
ovladatelné fexibilní hadice.
Zapomeňte na nepohodlné a těžké
přenosné vysavače, neskladné
napájecí kabely a otravný zápach
spáleného prachu.S centrálními
vysavači Sistem Air se úklid stává
hladší, jednodušší a rychlejší.
Rozhodněte se, jak využijete času,
který Vám ušetří Sistem Air…

www.sistem-air.cz

Pro ty, co si
rádi vybírají...

Wireless
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Úklid Vašeho domu nikdy nebyl jednodušší : Příslušenství Sistem Air umožňuje čištění
všech povrchů s překvapujícími výsledky!

Podlahový kartáč

Víceúčelový kartáč pro
použití na dřevěné podlahy,
dlažby a koberce

Plstěný kartáč
na šetrné čištění
dřevěných podlah

Kartáč na radiátory

Turbo kartáč
na koberce

Turbo kartáč
na čalounění

Štěrbinová hubice

Kartáč na
potrubí a trámy

Kartáč na šaty

…nezapomínáme na
funkčnost
Kartáč na prach

Kartáč na domácí
zvířata

Separátor vody

Kartáč na vodu

Kompletní příslušenství Sistem Air
bylo navrženo tak, aby poskytovalo to
nejlepší řešení při častém úklidu jak v
domácím tak i pracovním prostředí.
Nabízí kartáče pro použití na různé
povrchy: Dřevěné i dlážděné podlahy,
koberce a čalounění.
A to není vše: Sistem Air nabízí
příslušenství, které Vám umožní
vyčistit oblečení, radiátory, rohy, kam
se bežné kartáče nedostanou, sedací
soupravy, židle, popel z krbu či kamen
nebo i tekutiny.Vše je snadnější s
centrálními vysavači Sistem Air.

Kartáč na radiátory

Obal na hadici

Standardní Sada Příslušenství

Separátor popela

Příslušenství Sistem Air je navrženo
tak, aby uživateli poskytlo maximální
spolehlivost a pohodlí, umožňuje
provádět úklid snadno a rychle
doma i v pracovním prostředí.

www.sistem-air.cz

Pro ty, co
chtějí eleganci
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Sistem Air nabízí širokou škálu vysavačových zásuvek: výběrem Sistem Air, nevybíráte
jen styl , ale i funkčnost.

Čtvercové zásuvky

Štěrbinové zásuvky

Podlahové zásuvky

Zásuvky pro externí použití

Průmyslové zásuvky

Obdélníkové sací zásuvky
dostupné v různých modelech

Sací zásuvky Sistem Air
byly navrženy tak, aby
korespondovaly s ostatním
elektrickým příslušenstvím, které
jste vybrali pro Váš domov a tím
vytváří dokonalý soulad s Vašimi
elektrickými zásuvkami a vypínači.

…v kombinaci
s kvalitou
Estetika zásuvek je jen jedním ze
znaků jejich designu, který je
zaměřen na maximální
jednoduchost použití, podtrhuje
ergonomické otevírání klapky
a pevnost použitých materiálů.

www.sistem-air.cz

Řady centrálních vysavačů
POUŽITÍ V
OBYTNÝCH
PROSTORECH
Bezkonkurenční
výkon a spolehlivost

TECNO R-evolution
Obytné prostory, plocha do 450m2
1 Uživatel
Rodinné domy, vily, obchody, restaurace, kanceláře
4 Modely
Vestavěný počítač s přehledným displejem
Servisní zásuvka v těle jednotky
Počet zásuvek 4-16 (dle modelu)

TECNO Style

Obytné prostory. Plocha až do 450m2
1 uživatel
Rodinné domy, vily, obchody
Počet zásuvek 4-16 (dle modelu)
5 Modelů
Servisní zásuvka v tělě jednotky
Bez vestavěného počítače

SPECIÁLNĚ
PRO PATROVÉ
BUDOVY
Centrální vysavače
vhodné pro instalaci
do malých bytů, a
apartmánů, které se
obvykle nacházejí v
bytových domech a
patrových budovách.

Jolly

Patrové budovy. Vysávaná plocha 60m2/1jednotka
Dokončené budovy, byty, apartmány, garáže
autobusy, jachty, obytné vozy, karavany
1 uživatel
Vestavná jednotka/instalace na stěnu
Včetně základní sady přislušenství

Wolly2
Patrové budovy. Vysávaná plocha až 300m2
Byty, apartmány, rodinné domy
1 uživatel
Vestavná jednotka
Počet zásuvek: až 7(v závislosti na modelu)

Sistem CUBE
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Patrové budovy. Vysávaná plocha až 120m2
Byty v patrových budovách, apartmány, kanceláře,obchody,salony krásy
1 Uživatel/ 3zásuvky
Velmi malá kompaktní jednotky 30x30cm
Včetně základní sady příslušenství

Obytné prostory

Komerční prostory a
Průmyslové objekty

TECNO Star
Dual Power

Obytné prostory. Vysávaná plocha až 450m2
2 uživatelé/ až 16 zásuvek/ 5 modelů /2 motory
Vestavěný počítač s přehledným
displejem pro správu jednotky

Univerzální automatické čištění filtru
Autocleaner
Revo Block Professional
Komerční prostory do 1800m2
Kanceláře, úřady, sportovní centra
výrobní provozy, hotely, obchodní prostory
Až 3 současně pracující uživatelé
Potrubní síť 63/80mm
Vestavěný počítač pro správu jednotky a systému
Příprava na automatické čištění filtru

Řady centrálních vysavačů Sistem Air
splní Vaše nejvyšší nároky: neexistují
žádná omezení pokud jde o plochu,
počet současně pracujících uživatelů,
požadovaný sací výkon nebo vytvoření
vlastních systémů pro specifi cké
využití. Díky širokému výběru sacích
jednotek, Sistem Air vždy poskytne
řešení, které nejlépe odpovídá
potřebám uživatele. Robustnost, síla a
spolehlivost jsou vlastnosti, které
oceňují zákazníci Sistem Air po celém
světě.

Separátor prachu Industrial Clean

Průmyslové objekty. Pohonná jednotka(y)
+ Separátor(y) prachu =Neomezená
plocha vysávání, neomezený počet
zásuvek, neomezený počet uživatelů.

Průmyslové jednotky Industrial motor

www.sistem-air.cz

OBYTNÉ PROSTORY – TECHNICKÉ INFORMACE

TECNO R-evolution
IP44

Celková
plocha

MODEL

ARTIKL

Max 150 m2

T. Revolution 150

Max 250 m2

T. Revolution 250

Vestavěný
počítač

Kapacita prachové
nádoby (l))

Filtrační
plocha (cm2)

Napájení
(Volt ac)

Výkon
motoru
(kW)

Maximální průtok
vzduchu
(m3/h)

Maximální počet
zásuvek

Maximální
počet
uživatelů

3110.2T

4

1

ANO

21/18

6700

220/240

1,1

200

3112.2T

7

1

ANO

21/18

6700

220/240

1,3

234

2

T. Revolution 350

3113.2T

11

1

ANO

21/18

6700

220/240

1,9

309

Max 450 m2

T. Revolution 450

3115.2T

16

1

ANO

21/18

6700

220/240

2,1

320

Max 350 m

TECNO Style

IP44

Celková
plocha

Max. 150m2

Maximální počet
zásuvek

Maximální
počet uživatelů

Vestavěný
počítač

Kapacita prachové
nádoby (l))

Filtrační
plocha (cm2)

MODEL

ARTIKL

Napájení
(Volt ac)

Výkon
motoru
(kW)

Maximální průtok
vzduchu
(m3/h)

T. Style mini

3107.1TER

4

1

NE

21

3100

220/240

1,3

234

T. Style 150

3110.1TER

4

1

NE

21

6700

220/240

1,3

234

Max. 250m2

T. Style 250

3112.1TER

7

1

NE

21

6700

220/240

1,4

234

Max. 350m2

T. Style 350

3113.1TER

11

1

NE

21

6700

220/240

1,9

234

Max. 450m2

T. Style 450

3115.1TER

16

1

NE

21

6700

220/240

1,9

234

TECNO Star Dual Power
IP20

Celková
plocha

MODEL

*Max 350 m2

TECNO
STAR
Dual Power

**Max 450 m2

ARTIKL

3116.2TS

(*) pro jednu linku (**) pro dvě samostatné linky
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Maximální počet
zásuvek

Maximální
počet
uživatelů

16

1+1

Vestavěný
počítač

ANO

Kapacita prachové
nádoby (l))

62

Filtrační
plocha (cm

17000

)

Napájení
(Volt ac)

220/240

Výkon
motoru
(kW)
1,3x2

Maximální
průtok vzduchu
(m3/h)
390

SACÍ JEDNOTKY PRO PATROVÉ DOMY
Sistem Jolly

NAŠE ZÁRUKA

IP20

Celková
plocha

Max 45/60 m2

MODEL

ARTIKL

Maximální počet
zásuvek

Maximální
počet uživatelů

Připojení pro hadice
s nízkým napětím

Napájení
(Volt ac)

Kapacita
prachové
nádoby (l)

Výkon motoru
(kW)

Maximální průtok
vzduchu
(m3/h)

JOLLY

8710.0

1

1

NE

3

220/240

1

178

JOLLY
Contact

8720.0

1

1

ANO

3

220/240

1

178

Wolly 2

Díky technologii, kterou jsme v průběhu let
vyvíjeli a zdokonalovali, Sistem Air
poskytuje produkty, které jsou svým
výkonem a spolehlivostí na špici v oblasti
centrálních vysavačů. Díky tomu, že jsme
docílili této kvality, můžeme našim
uživatelům poskytnout 5-ti letou záruku, v případě, že je
systém správně nainstalován a je-li prováděna pravidelná
údržba, jak je uvedeno v uživatelské příručce jednotlivých
modelů.Tato záruka neplatí pro díly, které podléhají
běžnému opotřebení způsobené užíváním ani na škody a
poruchy vzniklé nesprávnou instalací nebo nesprávným použitím
systému. Více informací naleznete na našich internetových
stránkách www.sistem-air.cz

TECHNICKÁ PODPORA
Celková
plocha

MODEL

Max 150 m2

WOLLY2
150

Max 300 m2

WOLLY 2
300

ARTIKL

Maximální
počet zásuvek

Maximální
počet uživatelů

8201.0

4

1

40/50/2”

8201.1

7

1

40/50/2”

Sací potrubít
Ø (mm)

Kapacita
prachové
nádoby (l)

Filtrační
plocha
(cm2)

40/50/2”

12

2840

40/50/2”

12

2840

Potrubí
Ø (mm)

Napájení
(Volt ac)

Výkon
motoru
(kW)

Maximální
průtok
vzduchu
(m3/h

220/240

1,3

234

220/240

1,4

184

Pro instalaci centrálního vysavače
doporučujeme oslovit zkušené certifikované
odborníky. Technické oddělení vám poradí
při výběru vhodného systému pro váš
projekt. Jakýkoli zásah, který není součástí
běžné údržby centrální jednotky musí být
prováděnpouze kvalifikovaným personálem.
Více informací najdete na www. sistem-air.cz

KDE NAJDETE NAŠE PRODUKTY
Byty, rodinné domy, kanceláře, úřady, školy,
obchodní centra,komerční prostory, průmyslové
objekty.

Sistem CUBE

BĚŽNÁ ÚDRŽBA
Celková
plocha

MODEL

Max 120 m2

SISTEM
Cube

ARTIKL

8300.0

Maximální
počet zásuvek

Maximální
počet uživatelů

3

1

Potrubí
Ø mm

40

Kapacita
prachové
nádoby (l)
5

Bezpečnostní
filtr

ANO

Napájení
(Volt ac)

220/240

Výkon
motoru
(kW)
1

Maximální
průtok vzduchu
(m3/h)
178

Běžná údržba spočívá pouze v čištění filtru
a vyprazdňování kontejneru ve kterém se
shromažďuje prach. Centrální vysavače Sistem
Air jsou vybaveny velmi odolnou filtrační
vložkou, která vyžaduje pravidelné čištění,
aby systém zůstával stále efektivní.
S výměnou filtru se počítá zhruba každých
5-10 let – nikdy to nebylo jednodušší.

www.sistem-air.cz

www.sistem-air.cz

EDB Systems s. r. o., divize Sistem Air
výhradní distributor centrálních vysavačů Sistem Air pro Českou republiku
Hrádkov 30 - 68001 Boskovice - Tel.: +420 605 722 958
www.sistem-air.cz; e-mail: info@sistem-air.cz

EDB System s. r. o., výhradní distributor CV Sistem Air, Toužimská 588/70, Praha 9 Kbely, IČO:29232384, DIČ: CZ29232384, www.sistem-air.cz, info@sistem-air.cz, www.edbsystems.cz,
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