
Centrálne jednotky CVS Tecno Prime/ Star  1.4.2020   

            
   Tecno Prime  Tecno Star Dual Power 

 
Filter a držiak vrecka  Poistný ventil      Integrovaná zásuvka   Komunikačný dotykový displej      
 

Typ Vhodné pre veľkosť siete Príkon Objem Plocha Výkon Prietok Podtlak Mikro- Počet Rozmery Vstup/ Cena € Cena € 

 Max. 
počet 

zásuviek 

Vysávaná 
plocha m2 

Dĺžka  
potrubia 

W nádoby 
l 

filtra 
cm2 

Airwatt 
max. 

max 
m3/ h 

max 
mbar 

proces
or 

motorov š x h x v 
cm 

výfuk 
mm/“ 

bez 
DPH  

s 
DPH 

Tecno Prime 250 7 250 75 1 350 21/18 6 700 595 234 272 áno 1 P 37x38x92 50/ 2“ 1 030,- 1 236,- 

Tecno  Prime 350 11 350 100 1 450 21/18 6 700 701 240 310 áno 1 P 37x38x92 50/ 2“ 1 150,- 1 380,- 

Tecno  Prime 450 16 450 130 1 500 21/18 6 700 720 180 400 áno 1 BP 37x38x92 50/ 2“ 1 250,- 1 500,- 

Tecno Star Dual Power 16 450+ 150 2 700 62 17 000 1190 390 285 áno 2 P 62x74x137 63 3 500,- 4 200,- 

Flysové filtračné vrecko Bivac             3,90 4,68 
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Hrubo vytlačené jednotky sú  
štandardne na sklade, tenko len  
na objednávku! 

Centrálne jednotky Sistem Air TECNO Prime je najvyššia rada vysávačov pre rodinné domy a vily 
s modelmi vhodnými od najmenších po najväčšie rodinné domy a byty. Moderný dizajn nemá konkurenciu 
na trhu. Motorová časť je izolovaná pre minimalizáciu hlučnosti. Vstup a výstup z jednotky môže byť na 
pravej alebo ľavej strane. V cene je zahrnutý tlmič hluku. Všetky jednotky sú osadené elektronikou so Soft 
Start systémom s pomalým rozbehom motorov s predĺžením životnosti. Bezpečnostný ventil každej 
jednotky zabraňuje poškodeniu motorov v mimoriadnych prípadoch. Tecno Prime má kónický 
polyesterový filter s hliníkovými vláknami s antistatickou úpravou, čo znižuje potrebu starostlivosti na 
minimum.  BiVac systém umožňuje výber vysávania s cyklónovou filtráciou bez používania vreciek alebo 
vysávanie do mikrovláknových filtračných vreciek s veľkou kapacitou 18l a s vysokou hygienou údržby 
vysávača. Niekoľko snímačov, mikroprocesor a komunikačný dotykový displej jednotky pomáha pri práci 
a pláne údržby jednotky. Po pripojení na internet si môžete stav jednotky kontrolovať aj diaľkovo. 
 

Sistem Air Tecno Prime- 10 nových čŕt s 10 výhodami: 
-ÚSPORA ENERGIE:  Zníženie príkonu energie pri dosiahnutí vysokého výkonu a účinnosti. 
-BIVAC- vyberte si typ Môžete si vybrať medzi cyklónovou filtráciou (nepotrebujete vrecká) 
filtráci   a vysávaním do vrecka (čistá manipulácia) 
-ZABUDNITE NA  Nový kónický filter s hliníkovými vláknami a odvodom statickej elektriny 
ČISTENIE FILTRA nedovoľuje jemnému prachu usadzovať sa na filtri                                                                                                                                                                   
-INTEGROVANÁ  Je vhodná na vysávanie plôch a vecí v blízkosti centrálnej jednotky 
ZÁSUVKA  (je to možné pri cyklónovej filtrácii) 
-FILTRAČNÉ VRECKO Umožňuje vynikajúci prietok počas celého plnenia a možnosť 
Z MIKROVLÁKNA naplnenia až na 95% kapacity vrecka 
-CHYTRÝ OVLÁDACÍ Tecno Prime jednotky majú bezpečnostné kontrolné nástroje 
SOFTVÉR nastavené u výrobcu s možnosťou úpravy podľa podmienok používateľa. Možnosť 

pripojenia na internet a diaľková kontrola jednotky 
-BEZPEČNOSŤ S Vďaka poistnému ventilu a Soft start systému (pomalému rozbehu motora) 
POISTNÝM VENTILOM sa predlžuje životnosť motora, ktorý nikdy nepracuje v kritických podmienkach 
-ÚDRŽBOVÝ SYSTÉM Špeciálne kontrolné senzory neustále sledujú centrálnu jednotku a upozornia 

   na anomálie a potrebu vykonania údržby kontrolou vďaka jasným správam 
-NOVÝ DISPLEJ Stav centrálnej jednotky je neustále pod kontrolou vďaka jasným správam na 

dotykovom displeji 
-ELEGANTNÝ DIZAJN Tvarom a vyhotovením sa z Tecno Prime stáva dizajnový kúsok 

Centrálna jednotka Tecno Star je najvýkonnejšia jednotka vhodná pre veľké vily a penzióny. Má dva 
nezávislé sacie motory. S jednotkou Tecno Star môžu vysávať až dve osoby naraz alebo jedna osoba 
s obrovským sacím výkonom. Jednotka sa dá vybaviť automatickým pneumatickým čistením filtra.    
 

 
 

 

 


