
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Αναζωογονητικά διαφορετική ηλεκτρική σκούπα.

entra   lean
15-301
18-451
34-451
451 ZA



1. Το κεντρικό σύστημα απορρόφησης THOMAS
λειτουργεί με μία μόνο μονάδα ηλεκτρικής σκούπας
συνδεδεμένη με τους ανθεκτικούς σωλήνες RAUPIANO
PLUS DN50, με δυνατότητα να αλλάζει πολλά
διαφορετικά ακροφύσια αναρρόφησης.

Οι σωλήνες αυτοί, έχουν μελετηθεί και πιστοποιηθεί ότι
είναι άκρως ανθεκτικοί, ηχομωνωτικοί και αντιστατικοί.,
αποδείχθηκαν ασυναγώνιστοι τόσο σε ποιότητα όσο και
σε τιμή.

2. Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει ή ενσύρματα ή
ασύρματα είτε σε συνδυασμό και των δύο, κατ' επιλογή.

3. Τα πλαίσια στήριξης εξασφαλίζουν εύκολη και γρήγορη
τοποθέτηση και ασφαλή ακροφύσια αναρρόφησης. Ένα
καπάκι εμποδίζει το γύψο και τη βρωμιά να διεισδύουν
στη γραμμή αναρρόφησης κατά τη διάρκεια της
εγκατάστασης.

Κεντρικό σύστημα απορρόφησης 
CentraClean από  την THOMAS

4. Η σκόνη δεν διοχετεύεται ξανά στο δωμάτιο αλλά
εκτοξέυεται έξω από τη γραμμή εξαερισμού της
THOMAS, σε αντίθεση με τις συμβατικές ηλεκτρικές
σκούπες του εμπορίου. Κατά συνέπεια, η κυκλοφορία
λεπτών σωματιδίων σκόνης και ακάρεων οικιακής σκόνης
εμποδίζεται αποτελεσματικά στο χώρο διαβίωσης. Το
σύστημα έχει εύκολα προσβάσιμα φίλτρα φυσιγγίων και
σφραγιζόμενες σακούλες από πολυουρεθάνη, οι οποίες με
τη σειρά τους εξασφαλίζουν εύκολη, γρήγορη και καθαρή
αλλαγή φίλτρου. Επιπλέον, οι επιφάνειες φίλτρων
μεγάλης επιφάνειας εξασφαλίζουν τόσο τη μεγάλη
διάρκεια ζωής του φίλτρου όσο και λιγότερες δαπάνες για
την συντήρηση και τον καθαρισμό του.

5. Επιπλέον, το σύστημα THOMAS 451 ZA είναι ,επίσης, μια
ισχυρή ηλεκτρική σκούπα υψηλής απόδοσης που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και για περαιτέρω σκοπούς, στο χόμπι,
στο εργαστήριο και στο αυτοκίνητο. Στην ασύρματη
λειτουργία, η συσκευή πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που
απαιτούνται για την απορρόφηση υγρών και στερεών και
χρησιμοποιείται ακόμη και για τις πιο δύσκολες εργασίες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
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Αγαπητέ πελάτη,
Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες και να τηρήσετε τα παρακάτω για να μπορέσετε να 
χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά το σύστημα και να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες εφαρμογής:

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες που σας επιτρέπουν να 
χρησιμοποιείτε σωστά το κεντρικό σύστημα απορρόφησης σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Κινητή μονάδα:

• Εγχειρίδιο σχεδιασμού κεντρικού συστήματος απορρόφησης THOMAS

• Οδηγίες τοποθέτησης κεντρικού συστήματος απορρόφησης THOMAS 451 ZA

• Κεντρικό σύστημα απορρόφησης THOMAS 451 ZA οδηγίες χρήσης

Οι οδηγίες που αναγράφονται στο εγχειρίδιο είναι σημαντικές και πρέπει να τηρούνται προσεκτικά. 
Αυτά τα έγγραφα πρέπει να παραδοθούν στον κατάλληλο μελλοντικό χρήστη σε περίπτωση αλλαγής 
ιδιοκτησίας.

1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το σύστημα πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί μόνο 
σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Η χρήση 
του συστήματος για οποιονδήποτε άλλο σκοπό δεν 
επιτρέπεται! Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε 
περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από ελαττωματική 
εγκατάσταση, λάθος χρήση του συστήματος. Τρόπος 
χρήσης για τον οποίο δεν κατασκευάστηκε και η μη τήρηση 
των κανονισμών ασφαλείας.

Επισήμανση!

Πρέπει να τηρείτε προσεκτικά τους κανονισμούς για την 
πυροπροστασία, ιδίως όταν έχετε πρόσβαση σε περιοχές 
πυροπροστασίας και χώρους που υπόκεινται στις οδηγίες 
τοποθέτησης και εγκατάστασης καθώς και στην αντίστοιχη 
ισχύουσα οικοδομική διάταξη.

Δεν επιτρέπεται η χρήση του συστήματος αποστράγγισης 
κτιρίων για τις γραμμές εξαγωγής αέρα! Αυτή η συσκευή 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 
ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, 
διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή και γνώση, 
δεδομένου ότι έχουν επίβλεψη ή έχουν εκπαιδευτεί για 
την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει 
τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν. Τα παιδιά 
δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και 
η συντήρηση της σκούπας δεν επιτρέπεται να 
πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

1.1  Σχεδιασμός ευθύνης

Η υπηρεσία παροχής συμβουλών τεχνικής εφαρμογής, 
ανεξάρτητα από το εάν παρέχονται πληροφορίες ή 
συμβουλές γραπτώς ή προφορικώς, βασίζεται στην 
εμπειρία μας και σύμφωνα με τις καλύτερες γνώσεις και 
ικανότητές μας. Ωστόσο, είναι μη δεσμευτική. Οι 
συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας και οι διαφορετικές 
καταστάσεις εφαρμογής είναι εκτός της επιρροής μας και 
δεν μπορούν να εφαρμοστούν για να τεκμηριώσουν τυχόν 
λάθη που μπορεί να γίνουν.

Σας συνιστούμε να ελέγξετε αν το προϊόν THOMAS είναι 
κατάλληλο για τον σκοπό που επιθυμείτε. Η εφαρμογή, η 
χρήση και η επεξεργασία των προϊόντων είναι εκτός του 
ελέγχου μας και γι' αυτό είναι αποκλειστικά δική σας 
ευθύνη.

Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που η εγκατάσταση του 
είναι αναγκαία, τότε αυτή θα περιορίζεται στην αξία 
του αγαθού που παραδίδεται από εμάς και θα 
χρησιμοποιηθεί από εσάς για τυχόν ζημιά. Η 
εγγύησή μας περιορίζεται στην παροχή προϊόντων 
σταθερής ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
μας και σύμφωνα με τους όρους παράδοσης και 
πληρωμής.
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Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το τμήμα τεχνικών 
υπηρεσιών μας όταν χρησιμοποιείτε το THOMAS 
CentraClean σε πολυκατοικίες είτε μεγαλύτερες κατοικίες.

Επισήμανση: 
Στην περίπτωση που ο χώρος αποθήκευσης της κεντρικής 
μονάδας της σκούπας είναι φτιαγμένος από οπλισμένο 
σκυρόδεμα ή έχουν χρησιμοποιηθεί ανακλαστικά δομικά 
υλικά, όπως είναι τα μεταλλικά πλέγματα και η θέρμανση 
δαπέδου με μεταλλικούς σωλήνες, τότε αυτό ίσως έχει 
αρνητική επίδραση στην ασύρματη λειτουργία κατά την 
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής.

Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε 
περισσότερους πομπούς. Μπορούν, επίσης, να συνδεθούν 
και να χρησιμοποιηθούν στα ήδη υπάρχοντα συστήματα. 
Για το σκοπό αυτό πρέπει να υπάρχει ένα κουτί σύνδεσης 
στην αντίστοιχη περιοχή λειτουργίας του πομπού. Ως 
εναλλακτική λύση μπορούν να τοποθετηθούν καλώδια για 
ενσύρματη λειτουργία.

Τα εξαρτήματα που συνιστώνται για τα συστήματα 18-451 
και 34-451 περιλαμβάνουν έναν πομπό.

Για να αφαιρεθούν τα εξαρτήματα από τα μήκη 
σωληνώσεων, όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, 
ισχύουν τα εξής μήκη για κάθε εξάρτημα:

1.2 m 
0.7 m 

για μία 90° στροφή 
για μία 45° στροφή 
για δύο 45° στροφές 1.0 m

2. Τομείς εφαρμογής

Τα κεντρικά συστήματα απορρόφησης σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για να εξυπηρετήσουν οικιακούς 
σκοπούς

CentraClean

Μοντέλο Τομείς εφαρμογής Μέγιστο 
επίπεδο 

απορρόφησης

Μέγιστος αγωγός Μέγιστος 
αριθμώς πριζών

Μέγιστη 
περιοχή 

15-301  
15-301Powercontrol

0 m 80 m 15 400 m2Μονοκατοικίες & 
διαμερίσματα 2,5 m 50 m

5 m 40 m
18-451 Powercontrol Για μονοκατοικίες & 

διαμερίσματα
0 m 100 m 20 600 m2

2,5 m 80 m
5 m 70 m
8 m 60 m

Για μεγαλύτερες 
κατοικίες & ξενοδοχεία

Μπορει να 
λειτουργεί με δύο 
χρήστες 
ταυτόχρονα

34-451 

ένας χρήστης 0 m 120 m 25 800 m2

2,5 m 90 m
5 m 80 m
8 m 70 m

δύο χρήστες 0 m 60 m 25 800 m2

2,5 50 m

0 m 60 m 15 400 m2451 ZA Για μονοκατοικίες 
& διαμερίσματα

2,5 m 40 m

Κινητή μονάδα

Ο μέγιστος εύκαμπτος σωλήνας απορρόφησης είναι 8m. Μεγαλύτερα μήκη, ειδικά όσον αφορά τον εύκαμπτο σωλήνα 
απορρόφησης της ενσύρματης λειτουργίας, μειώνουν σημαντικά την απόδοση αναρρόφησης!

Μοντέλο Τομείς 
εφαρμογής

Μέγιστο 
επίπεδο 

απορρόφησης

Μέγιστος αγωγός Μέγιστος 
αριθμώς πριζών

Μέγιστη 
περιοχή 
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3. Τοποθέτηση της κεντρικής μονάδας

Η κεντρική συσκευή της ηλεκτρικής σκούπας πρέπει να 
εγκατασταθεί στο υπόγειο, στον αποθηκευτικό χώρο, στο 
βοηθητικό δωμάτιο ή στο γκαράζ. Η εγκατάσταση στο 
βοηθητικό δωμάτιο εξαρτάται από τους κανονισμούς 
πυροπροστασίας. Σε καμία περίπτωση η κεντρική ηλεκτρική 
σκούπα δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρο με υγρασία ή 
κοντά σε πολύ εύφλεκτα υγρά και υλικά ή όπου υπάρχει 
αυξημένος κίνδυνος για εκρήξεις.

Τα παρακάτω σημεία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά 
την επιλογή της θέσης και την εγκατάσταση του συστήματος:

– Χαμηλότερο δωμάτιο στο συνολικό σύστημα

– Η θερμοκρασία δωματίου πρέπει να είναι μεγαλύτερη
από 5 ° C. 25 ° C όλο το χρόνο.

– Ο καλός αερισμός του χώρου έξοδος εξαερισμού 150
cm2.

– Η συσκευή απορρόφησης δεν πρέπει να τοποθετηθεί
πίσω από πόρτες χάλυβα.

Προσοχή με το μοντέλο 451 ZA:

– Μην εγκαταστήσετε ποτέ το δέκτη σε θωρακισμένη
θήκη ή κοντά σε άλλο τεχνικό ασύρματο εξοπλισμό με
τηλεχειριστήριο.

– Μην τοποθετείτε τους δέκτες πίσω από τις πόρτες
χάλυβα.

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ κεντρικής μονάδας 
απορρόφησης και δέκτη είναι 2 μέτρα

4. Τοποθέτηση των πριζών απορρόφησης του συστήματος

– Οι πρίζες απορρόφησης πρέπει να τοποθετούνται σε
χώρους χωρίς παγετό και όσο είναι δυνατό στο κάτω
μέρος του τοίχου (περίπου 30-70 cm πάνω από το
δάπεδο για βολική εργασία).

– Οι πρίζες απορρόφησης πρέπει να είναι εύκολα
προσβάσιμες.

– Όλες οι περιοχές που χρειάζονται τακτικό καθάρισμα
πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες με τον εύκαμπτο
σωλήνα αναρρόφησης (μήκους 8 m).

Κατά τη λήψη μετρήσεων, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

– Πρέπει να περάσετε τα έπιπλα, τις ανοιχτές πόρτες και
άλλα εμπόδια.

– Μην ξεχνάτε να τοποθετήσετε πρίζες απορρόφησης στο
play room και στο γκαράζ.

– Μην εμποδίζετε την εγκατάσταση με την τοποθέτηση
επίπλων, γι 'αυτό πρέπει να επιλέγονται οι χώροι
εισόδου, οι διάδρομοι και οι χώροι πίσω από τις πόρτες.

*) Θερμοκρασία δωματίου άνω των 5 ° C όλο το χρόνο.

Garage

max. 8 m
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Μόνωση θορύβου (ανθεκτική 
στην πίεση, συνιστώμενο 
ελάχιστο ύψος: 1 cm) 

σωστό

5. Σχεδιασμός διαδρομής του δικτύου σωλήνων στο εργοτάξιο

λάθος

Χρησιμοποιήστε αυτοκόλλητη ταινία 
για να καλύψετε τις αρθρώσεις των 
υποδοχών του πέλματος στο δάπεδο

Δάπεδο (ελάχιστο ύψος 
πάνω από το σωλήνα: 4 cm)

Το δίκτυο σωλήνων πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά για 
να αποφευχθούν περιττές απώλειες αναρρόφησης με 
αποτέλεσμα να μειωθεί η ισχύς αναρρόφησης κατά τη 
χρήση του συστήματος σε βάθος χρόνου.

Επισήμανση!
Κατά τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση του δικτύου 
σωλήνων αναρρόφησης από σωλήνες RAUPIANO PLUS (DN 
50) πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί και οι οδηγίες
τοποθέτησης του κατασκευαστή και οι γενικές οδηγίες 
εγκατάστασης αλλά και χρήσης, ιδιαίτερα όσον αφορά την 
προστασία από τον ήχο, την πυρκαγιά και την υγρασία:

5.1 Τοποθέτηση των σωλήνων αναρρόφησης

– Τοποθετήστε τους σωλήνες (DN 50) κάτω από το γύψο,
όπου αυτό είναι δυνατό, αλλά και στο σοβά, αν είναι
απαραίτητο (στο κελάρι για παράδειγμα), ως
εναλλακτική λύση πίσω από τον τοίχο, κάτω από τις
σκάλες και πίσω από τις ψευδοροφές κ.λπ.

– Σχεδιάστε το δίκτυο του σωλήνα αναρρόφησης ως
δακτυλιοειδή γραμμή (μέσω του κελάριου) με τις
γραμμές που οδηγούν στα δάπεδα.

– Μην χρησιμοποιείτε στροφές 90 ° (εκτός από την
σύνδεση καμπύλη και για να συνδέσετε την ηλεκτρική
σκούπα, αν είναι απαραίτητο).

– Λιπάνετε τις συνδέσεις σωλήνων και τις πρίζες
απορρόφησης πριν από τη σύνδεση, όπως απαιτείται.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε γράσο και λάδι.

Οι σωλήνες αναρρόφησης μπορούν επίσης να 
τοποθετηθούν στο δάπεδο σε πολλές περιπτώσεις.

Κατά τον σχεδιασμό εξετάστε επίσης όλες τις 
εγκαταστάσεις στην οροφή, για παράδειγμα, την 
ενδοδαπέδια θέρμανση κ.λπ.

Κλιπ σωλήνα
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5.2   Προγραμματισμός των τυποποιημένων κιβωτίων αναρρόφησης, δαπέδου και premium 

5.2.1 Ανασκόπηση πλαισίου αναρρόφησης

Λειτουργία 
συστήματος

Κουτιά αναρρόφησης

Premium Πρίζα 
απορ.

Δοχείο 
απορ.KU KF MU

Ασύρματη X X X X X

Ενσύρματη X – X – X

5.2.2 Σχεδιασμός Standard χωρίς πλαίσιο στήριξης

– Εισάγετε τη  γωνιακή σύνδεση στο κουτί αναρρόφησης και
στερεώστε με γύψο

– Η γωνιακή σύνδεση μπαίνει πάντα κάτω από το γύψο
(ελάχιστο πάχος τοίχου 11 cm), και τοποθετείται επίπεδα
με την επιφάνεια του τοίχου (συμπεριλαμβανομένων
γύψο και ταπετσαρία).

– Σημείωση:

Η επένδυση τοίχου πρέπει να ευθυγραμμίζεται ακριβώς με
τη γωνιακή σύνδεση χωρίς αρμούς. Η μέση του κιβωτίου
αναρρόφησης δεν είναι η μέση της σύνδεσης

3 cm

50
,5

m
m

29
,5

m
m

11 cm

Mounting frame 

05 15

Measurement X (pla-
ster thickness)

0,5 cm 1,5 cm

m
in

d
. 1

6 
cm

8 
cm

12
5 

m
m

82 mm

5.2.3  Σχεδιασμός κιβωτίου αναρρόφησης δαπέδου
Σημείωση:

– Εισάγετε την καμπύλη DN50
(συμπεριλαμβανομένου του
κομματιού ανακύκλωσης που
παρέχεται στην έκταση της παροχής)
μέσα στο κιβώτιο αναρρόφησης

– Αφαιρέστε την επίστρωση στην
περιοχή του κιβωτίου αναρρόφησης

m
in

. 
16

 c
m
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mind 10 cm 10-15 mm

Στην περίπτωση ενσύρματης λειτουργίας

– Τοποθετήστε εκτεθειμένη γραμμή
ελέγχου στο πλαίσιο στήριξης

ca. 10 cm

Εγκατάσταση του πλαισίου στήριξης

5.2.4  Σχεδιάστε το κουτί αναρρόφησης premium

Προγραμματισμός & προετοιμασία 
στο εργοτάξιο 

4 x

9 - 2
0 cm

DN 50

20
 -

 7
0 

cm
 e

m
pf

.
R

ec
om

m
en

d
 2

0 
- 

70
 c

m DN 50

min. 10 cm

m
in. 10 cm
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SKD 
ABA 
ABL 
KSS 

Δύο πόλων  και γείωση (230 V, 16 A Europa / CH 10 A) 
σύνδεση εξαγωγής αέρα 
γραμμή εξαγωγής αέρα

SL-F 
SL-S 
SD 
ZA 
ASD 

γραμμή αναρρόφησης προς τα 
κάτω γραμμή αναρρόφησης προς 
τα πάνω υποδοχή απορρόφησης
κεντρική συσκευή 
επίτοιχη πρίζα απορρόφησης

SL-FSD4

SD5

A
b

st
r.

SL-S

SD2

WC

SL-F

SD3
KSS

ASD

Γκαράζ

�
�
�
�

�
�
�
�

SD4 SD5

SD3SD2

SD1

ASD
KSS

SL (S/F)

ABL
ABA

SKD

ZA

5.3  Σχέδιο εγκατάστασης

Όροφος

Ισόγειο
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SKD  
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SL-S

SD1

ABA Υπόγειο

Ισόγειο

Υπόγειο

WC

Όροφος

γραμμή αναρρόδησης σοβατεπί
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5.4 Σχεδιασμός των γραμμών εξόδου και αναρρόφησης για κινητή μονάδα με 
τηλεχειριστήριο

Γραμμή αναρρόφησης (DN 50)
– Όταν τοποθετείται κάτω από το γύψο, το εξάρτημα

σύνδεσης σωλήνα για τη γραμμή αναρρόφησης πρέπει
να εκτείνεται τουλάχιστον 6 mm μέσα στο δωμάτιο.

– Η απόσταση μεταξύ του συνδετικού εξαρτήματος σωλήνα
και της συσκευής απορρόφησης πρέπει να έχουν μέγιστη
απόσταση 1 m.

Ηλεκτρική πρίζα
– Η πρίζα με επαφή γείωσης (230 V, 16 Amp Europe / CH 10

Amp) πρέπει να τοποθετηθεί τουλάχιστον σε απόσταση
2m. Και 5m μακριά από την θέση της κεντρικής συσκευής
απορρόφησης.

– Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της συσκευής
αναρρόφησης και της ασύρματης μονάδας δέκτη πρέπει
να είναι 2m και να τηρείται αυστηρά.

Γραμμές εξαγωγής (2 γραμμές, DN 50)
– Για να μειώσετε τα προβλήματα του συστήματος,

πρέπει να τοποθετηθούν εύκαμπτοι σωλήνες εξαγωγής.

– Όλες οι εγκαταστάσεις σε εξωτερικούς χώρους πρέπει
να είναι εφοδιασμένες με πτερύγιο εξαγωγής.

– Η μέγιστη απόσταση μεταξύ της εξόδου τοίχου και της
άνω άκρης της κεντρικής συσκευής απορρόφησης
πρέπει να είναι 2 m (κατακόρυφη).

– Μέγιστη απόσταση μεταξύ εξόδου τοίχου και
κεντρικής συσκευής απορρόφησης πρέπει να είναι 5 m
(οριζόντια).

– Οι γραμμές εξαγωγής πρέπει να τοποθετούνται σε 
απόσταση τουλάχιστον 1 m από την κεντρική συσκευή 
απορρόφησης για να είναι δυνατή η σύνδεση των 
εύκαμπτων σωλήνων εξαγωγής.

– Οι γραμμές εξαγωγής πρέπει να τοποθετούνται χωριστά
ή με τη βοήθεια ενός συνδέσμου προς τα έξω χωρίς να
μειώνεται η διατομή (ελάχιστο DN 70/50 mm).

Βγάζετε πάντοτε την (τις) γραμμή (ές) εξάτμισης με 
κλίση τουλάχιστον 2% προς το πτερύγιο εξαγωγής!

Σύνδεση εξάτμισης:
Το πτερύγιο εξαγωγής αέρα (DN 100) θα πρέπει να 
προσαρμοστεί στη θέση όπου χρησιμοποιείται γραμμή 
εξάτμισης DN 70 mm.
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*

10



ca
. 2

053
92

53

10
4

65

11
6

7.513

40

44 16.5

13

Z

Ansicht Z

15-301 34-451
15-301 PowerControl 
18-451 PowerControl

ca
. 2

053
92

53

10
4

65

11
6

7.513

40

44 16.5

13 ca
. 1

.6
 m

Z

Ansicht Z

em
pf

oh
le

n 
ca

.1
.8

 m
m

ax
. 2

 m

max. 10 m

max. 2,5 m

1 m

ca
. 1

.6
 m

800 mm
*

**

5.5 Σχεδιασμός των εξαερισμών και των γραμμών αναρρόφησης και εξαγωγής 
για σταθερές μονάδες με / χωρίς PowerControl.

5.5.1 Διαστάσεις συσκευής
18-451 PowerControl 34-451 15-301 

15-301 
PowerControl

Πάνω όψη

5.5.2 Παράδειγμα εγκατάστασης

DN 70DN 50

ap
p

ro
x.

 1
.6

 m

re
co

m
m

en
d

ed
 h

ei
gh

t 
ap

p
ro

x.
 1

.8
 m

max. 2,5 m

m
ax

. 
2 

m

11



Σωλήνας αναρρόφησης (DN 50)

– Η σύνδεση είναι δυνατή τόσο στην αριστερή όσο και
στην δεξιά στην περίπτωση των δύο ανερχόμενων
γραμμών

– Όταν χρησιμοποιείτε τα σετ φίλτρων ZA, η δυνατότητα
σύνδεσης περιορίζεται μόνο από την μία πλευρά. Στο
μοντέλο 18-451, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την
υποδοχή της συσκευής. Σε αυτή την περίπτωση
παρακαλούμε να τοποθετήσετε μια επιπλέον υποδοχή
στον τοίχο.

Σημείωση: Όταν συνδέετε δύο γραμμές αναρρόφησης,
πρέπει πάντα να ανυψώνονται ένα μέτρο πάνω από την
κεντρική ηλεκτρική σκούπα!

Ηλεκτρική πρίζα

– Η διπολική και η γειωμένη πρίζα (230 V, 16 A Ευρώπη /
CH 10 A ισχύει μόνο για τα μοντέλα 15-301 και 18-451)
πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση min 2,5 m. Από τη
θέση όπου έχει τοποθετηθεί η κεντρική ηλεκτρική
σκούπα.

Γραμμή εξάτμισης (DN 70)
– Μια γραμμή εξαγωγής για τα συστήματα 15-301 and 18-451

– Δύο γραμμές εξαγωγής για το σύστημα 34-451

– Παρέχετε το πέρασμα του τοίχου προς τα έξω με το
πτερύγιο εξαγωγής

– Κάθετη απόσταση μεταξύ της εξόδου τοίχου και της άνω
άκρης της κεντρικής ηλεκτρικής σκούπας, 2 m

– Περάστε τις γραμμές εξαγωγής ξεχωριστά ή με τη βοήθεια
ενός τεμαχίου σύνδεσης χωρίς να μειώσετε την διατομή
(ελάχιστο DN 100/70) προς τα έξω. Στην περίπτωση του
συστήματος 34-451 και οι δύο γραμμές εξάτμισης (DN 70)
πρέπει να οδηγούνται προς τα έξω μέσω μίας σύνδεσης.

Βγάζετε πάντοτε την (τις) γραμμή (ους) εξάτμισης με 
κλίση τουλάχιστον 2% προς το πτερύγιο εξαγωγής!

Σύνδεση εξαγωγής: Το πτερύγιο εξαγωγής αέρα (DN 100) πρέπει να 
προσαρμόζεται στη θέση όπου χρησιμοποιείται μία γραμμή εξαγωγής DN70.

Model 15-301, 18-451 Model 34-451
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Φίλτρο εξαγωγής

– Εάν η σωλήνωση εξάτμισης δεν ταιριάζει στις δομικές
συνθήκες, συνιστούμε τη χρήση φίλτρου εξαγωγής

– Για τη σύνδεση του φίλτρου εξάτμισης πρέπει να
υπάρχει ένας αγωγός HT DN 70/45 °.
(Προσοχή! Δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο
εξαγωγής!)

– Για μοντέλο / 15-301 PC και 18-451 / 18-451 PC
Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε το φίλτρο αέρα, ο
αέρας εξαγωγής κυκλοφορεί στο δωμάτιο (φίλτρο
HEPA).

Vorschriften hergestellt
geltenden gesetzlichen
den in Deutschland
Teil schadstofffrei nachmm
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max. 5,0 m

Steuerkabel

Steuer-
modul
SM 24

Saugdose

Saugdose

Saugdose Saugdose

Kellergeschoss

Erdgeschoss

Obergeschoss

Dachgeschoss

Sauger

Steuerkabel

Kabelverbindung
z.B. durch
Lüsterklemmen

5.6 Λεπτομέρειες σύνδεσης ενσύρματης λειτουργίας

Όταν εγκατασταθεί το δίκτυο σωλήνων για πρώτη φορά, πρέπει να τοποθετηθεί ένα καλώδιο ελέγχου (χαμηλής 
τάσης, 24 V, τουλάχιστον 2 x 0,75 ²) σε κάθε γραμμή αναρρόφησης (με ενσύρματη επαφή).

Suction box

Suction box

Suction box Suction box

Attic floor

Upper floor

Ground floor

Cable connection
i.e. through lighting 
wire connector

Basement floor

Control cable

Control 
module
SM 24

Vacuum cleaner

– Μονάδα ελέγχου, SM 24 V

Η πρίζα με επαφή γείωσης (230 V, 16 A Ευρώπη / CH 
10 A) πρέπει να είναι διαθέσιμη για τη μονάδα 
ελέγχου στο εργοτάξιο σε απόσταση 5 μέτρων από 
την κεντρική ηλεκτρική σκούπα.

Controle cable
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6.2 Εγκατάσταση γραμμής αναρρόφησης
Ο σωλήνας σύνδεσης (που παρέχεται στην περιοχή) 
πρέπει να εκτείνεται τουλάχιστον 15 cm προς την 
αυτόματη βάση σκόνης και να βρίσκεται σε 
κατάλληλη απόσταση από το δάπεδο και το 
τοίχωμα (για την προσαρμογή του εύκαμπτου 
σωλήνα σύνδεσης αργότερα).

Το καλώδιο της γραμμής ελέγχου πρέπει να 
τοποθετηθεί μέχρι τη θέση της ταινίας περιβλήματος 
στο εργοτάξιο, όταν η σύνδεση γίνεται ενσύρματα.

6. Τοποθέτηση υποδοχής απορρόφησης σοβατεπί

6 
cm

17 cm

Ausschnitt in der
Sockelleiste

A

B

Σύνδεση σωλήνα DN50

6.1 Υποδοχή απορρόφησης σοβατεπί

Η υποδοχή απορρόφησης σοβατεπί μπορεί να συνδεθεί 
στην κουζίνα με ελάχιστο ύψος 7 cm. Κατάλληλες για το 
σκοπό αυτό είναι οι εσοχές στο κάτω μέρος της κουζίνας. 
Αυτό σημαίνει ότι η υποδοχή αυτή πρέπει να συνδεθεί 
μόνο όταν έχει τοποθετηθεί η κουζίνα. Συνιστάται η 
τοποθέτηση της στο κέντρο των ντουλαπιών παραπάνω.

Το ελάχιστο πλάτος των 60 cm είναι απαραίτητο για τα απλά 
ντουλάπια. Απαιτούμενο μέγεθος αποκοπής στη λωρίδα 
περιβλήματος.

Σημείωση για σταθερές μονάδες
Συνιστάται να συνδεθεί ενσύρματα, διαφορετικά είναι απαραίτητη η χρήση ενός δεύτερου πομπού. Στο κινητό σύστημα 
απαιτείται ένας δεύτερος πομπός.

6.1.2. Επιλογές σύνδεσης για υποδοχή 
αναρρόφησης σοβατεπί

Σταθερό Κινητό

Ασύρματο X X

Ενσύρματο X –*

*) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με τη μονάδα ελέγχου SM 24V 
(προαιρετικό εξάρτημα)

6.1.3. Μετρήσεις σύνδεσης
A B C D

Συνθετικό υλικό 6 cm 17 cm 7 cm 25 cm

Ανοξείδωτο ατσάλι 4 cm 17 cm 12 cm 5 cm
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102

50

10
5

220

155

Πλαστικό μοντέλο Μοντέλο από ανοξείδωτο χάλυβα

D

Σημείωση:

Ο σωλήνας σύνδεσης πρέπει να επιμηκυνθεί κατάλληλα 
για τις εγκατεστημένες κουζίνες με βάθος εγκατάστασης 
μεγαλύτερο από 60 cm.

Ο άξονας του σωλήνα σύνδεσης πρόκειται να 
τοποθετηθεί σε σχηματισμό S και σε απόσταση D μακριά 
από τη θέση της αναμονής αναρρόφησης σκόνης προς 
τα αριστερά και δεξιά.

Ο σωλήνας σύνδεσης πρέπει να είναι σφραγισμένος 
αεροστεγώς με ένα τυφλό βύσμα, εάν πρόκειται να 
τοποθετηθεί αυτόματα η σκόνη αργότερα από τις άλλες 
υποδοχές απορρόφησης.
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7. Vroom

Διαστάσεις

Note:
Συνιστάται σύνδεση μέσω ενσύρματης λειτουργίας, διαφορετικά είναι απαραίτητη η χρήση ενός δεύτερου 
πομπού. Για το κινητό σύστημα απαιτείται ένας δεύτερος πομπός.
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8. Υποδοχή απορρόφησης τοποθετημένη σε γύψοσανίδα

Τα παρακάτω πρέπει να σημειωθούν κατά τον 
σχεδιασμό της εγκατάστασης μιας υποδοχής 
απορρόφησης τοποθετημένης σε γύψοσανίδα:

– Η κάτω πλευρά του σωλήνα πρέπει να είναι περίπου 15
χιλιοστά μακριά από τον τοίχο.

– Ο σωλήνας πρέπει να συνδεθεί από την κορυφή.

9. Πυροπροστασία

Εάν η γραμμή αναρρόφησης πρόκειται να κατευθυνθεί 
μέσω διαφραγμάτων πυροπροστασίας, τότε πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν τα στεγανοποιητικά του χείλους 
(μανσέτες).

Σημείωση: Παρακαλείσθε να απευθυνθείτε πάντα στις 
τοπικές αρχές πυροπροστασίας  για λεπτομέρειες και 
διευκρινίσεις.

Η μανσέτα πυροπροστασίας THOMAS ROKU (R90) 
πληρεί τους κανονισμούς για χρήση σε οροφές και 
τοίχους (F90) και διατίθεται μόνο ως ειδικό εξάρτημα.

HT-DN 50

Brandschutz-
manschette
Fire protection cuff  

(lip seal)

HT-DN 50

Σημείωση:

Χρήση μόνο σε ασύρματη λειτουργία 
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10. Λύση για μετέπειτα εγκατάσταση

Μια γραμμή αναρρόφησης μπορεί να εγκατασταθεί και εκ των υστέρων
- σε μια γωνία ενός δωματίου
- σε ένα κλειστό τζάκι
- σε σχεδιαζόμενη επένδυση (στον τοίχο ή / και 
στην οροφή) 
- σε μία γραμμή εξαερισμού

Για να εγκαταστήσετε τη γραμμή αναρρόφησης σε μια 
γωνία του δωματίου, ακολουθήστε την παρακάτω 
διαδικασία:

1. Κάντε την αναγκαία πρόοδο για τη γραμμή
αναρρόφησης στα απαιτούμενα σημεία. Η διάμετρος
της οπής διάτρησης (διάμετρος διάτρησης >
διάμετρος υποδοχής) πρέπει να είναι τουλάχιστον 66
mm για σωλήνες ΗΤ (DN 50).

2. Τοποθετήστε το σύστημα σωλήνων

3. Τοποθετήστε προσωρινά τις υποδοχές απορρόφησης,
ελέγξτε τη λειτουργία και καθορίστε τις διαστάσεις για
τις εσωτερικές εργασίες κατασκευής και την εξωτερική
επένδυση.

– Οι υποδοχές απορρόφησης πρέπει να εγκατασταθούν
περίπου. 700 mm πάνω από το πάτωμα.

4. Σημειώστε τη θέση της υποδοχής απορρόφησης στο
εξωτερικό πινάκιο και τρυπήστε μια οπή για την
υποδοχή απορρόφησης.

– Κατάλληλο χρησιμοποιήσιμο υλικό: π.χ. γυψοσανίδες,
μοριοσανίδες, φύλλα αλουμινίου, πλάκες HDF, 
ανοξείδωτο φύλλο χάλυβα, κλπ.

5. Κατασκευάστε και προσαρμόστε τη δευτερεύουσα
κατασκευή για την εξωτερική επένδυση

– Κατάλληλα υλικά: πλάκες στέγης, φύλο από αλουμίνιο, 
υποστηρίγματα χάλυβα, κλπ.

6. Τοποθετήστε την εξωτερική επένδυση και στερεώστε,
βάψτε ή κολλήστε την ταπετσαρία ίδια

7. Τοποθετήστε τις πρίζες απορρόφησης. Για
οποιαδήποτε απορία σας θα είμαστε στη διάθεσή σας.

Παράδειγμα εγκατάστασης για τοποθέτηση 
συστήματος αναρρόφησης στη γωνία ενός δωματίου.
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