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Nr
katalogowy

Moc silnika
[kW] Falownik Maks. liczba

użytkown.

Revo Job 3 3201.2J 3 nie 2

Revo Job 4 3201.6J 4 tak 3

2 Wszelkie Prawa Zastrzeżone (c)2016 ®

Revo Job, to nowy odkurzacz firmy Sistem Air, przeznaczony do
intensywnego użytku w budynkach hotelowych lub innych zasto-
sowań profesjonalnych. Główne jego cechy, to prostota, nieza-
wodność i duża moc ssania.

Zakres stosowania urządzenia
Revo Job jest jednostką centralną służącą do odsysania pyłów
i zabrudzeń w budynkach.

Cechy szczególne:

powierzchnia do 2000 m2,

dla 3 jednoczesnych użytkowników,

zasilanie 400 V, 3-fazowe,

praca ciągła,

wyrzut powietrza na zewnątrz,

automatyczny system oczyszczania filtra.

Główne cechy produktu

Odkurzacze przemysłowe Revo Job

Modele jednostek centralnych Revo Job

Model

Znak CE

Stopień ochrony IP 20

Klasa izolacyjności I

Jednostka centralna z funkcją oszczędzania energii

Maksymalna liczba użytkowników 3

Wbudowany układ Soft Start

Automatyczne oczyszczanie filtra



3® Systemy centralnego odkurzania – przemysłowe separatory kurzu

Gwarantowana niezawodność
Zastosowanie wysokowydajnych silników oraz precyzyjny
montaż, tworzą z jednostki centralnej Revo Job bardzo wy-
dajny agregat.

Elektronika sterująca została wykorzystana do niezbędnych
funkcji sterowania i optymalizacji zużycia energii, co w przyszło-
ści zaowocuje stabilną pracą i niskimi kosztami serwisowymi.

Jednostka centralna Revo Job jest przeznaczona do użytku
w zastosowaniach przemysłowych, o następujących para-
metrach:

wydłużony czas pracy całego systemu,

różne rodzaje zasysanych zanieczyszczeń,

złożony system rurociągu.

Oszczędność energii
Jednostka centralna Revo Job jest wyposażona w nowocze-
sny silnik z wentylatorem bocznokanałowym, który zapewnia
wysoką wydajność przy zoptymalizowanym zużyciu energii.

Pozwala to na uzyskanie równowagi pomiędzy gwarantowa-
nym przepływem powietrza i podciśnieniem przy wszystkich
prędkościach obrotowych silnika, co oznacza połączenie
najlepszych parametrów pracy, wraz z najniższym zużyciem
energii, niezależnie od obciążenia.

Model Revo Job 4 został wyposażony w elektroniczną prze-
twornicę częstotliwości adaptującą warunki pracy silnika do
aktualnej liczby użytkowników, optymalizując zużycie energii
i dostosowując wymaganą moc urządzenia w zależności od
stopnia obciążenia instalacji.

Charakterystyka
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Profesjonalna filtracja
System filtracji w jednostce centralnej Revo Job bazuje na
trzech podstawowych elementach:

metalowym, siatkowym filtrze wstępnym, którego zada-
niem jest ochrona przed ostrymi lub żarzącymi się ele-
mentami, które mogłyby uszkodzić powierzchnię filtra
zasadniczego,

filtrze zasadniczym w postaci wkładu poliestrowego z dużą
powierzchnią filtracyjną zapewaniającą wysoki stopień wy-
dajności oraz możliwość mycia pod bieżącą wodą,

systemie automatycznego oczyszczania filtra, realizowa-
nego po określonej liczbie cykli sprzątania.

Odwracalne podłączenie
do instalacji
Możliwe jest podłączenie jednostki centralnej do rurociągu
ssawnego z lewej lub prawej strony bez konieczności ada-
ptacji urządzenia, przyspiesza to montaż oraz proces pierw-
szego uruchomienia.
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System automatycznego czyszczenia filtra

Alarm zewnętrzny
Model Revo Job 4, który jest wyposażony w przetwornicę
częstotliwości, można opcjonalnie podłączyć do zewnętrze-
nego sygnalizatora, który może pełnić funcję alarmu, w przy-
padku pojawienia się awarii systemu. Instrukcja obsługi
szczegółowo opisuje rodzaje zgłaszanych alarmów.

Linia Micro/Podłączenie 12V

400VAC

Sygnał ze-
wnętrzny

ALARM
ZDALNY



6 ®
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Revo Job
Model Revo Job 3 Revo Job 4

Numer katalogowy 3201.2J 3201.6J

Króciec ssący / wlot Ø mm 80 80

Wyrzut powietrza Ø mm 80 80

Stopień ochrony IP 20 20

Zasilanie V 400 400

Częstotliwość Hz 50 50

Moc silnika kW 3 4

Pobór prądu A 6,3 8,1

Zasilanie instalacji V DC 12 12

Falownik NIE TAK

Maksymalny wydatek powietrza m3/h 414 570

Powierzchnia filtra cm2 17000 17000

System czyszczenia filtra TAK TAK

Pojemność zbiornika na kurz l 70 70

Wyrzut powietrza TAK TAK

Tłumik wyrzutu powietrza TAK TAK

Ciężar kg 100 105

Wymiar A mm 570 570

Wymiar B mm 560 560

Wymiar C mm 178 178

Wymiar D mm 821 821

Wymiar E mm 80 80

Wymiar F mm 630 630

Wymiar G mm 500 500

Wymiar H mm 1625 1625

Hałas dB (A) 60÷80

Wymiary i dane techniczne
Revo Job – jednostka centralna może być używana do za-
stosowań profesjonalnych, posiada dużą moc ssania przy
niewielkich wymiarach. Pozwala na jednoczesne użytkowa-
nie systemu przez 3 użytkowników.

Certyfikaty
Znak CE

Stopień ochrony IP 20

Klasa izolacyjności I

Linia urządzeń Revo Job
Urządzenie zgodne z następującymi
normami:

Dyrektywy UE:
• 2006/42/CE
• 2006/95/CE
• 2004/108/CE

Zastosowane normy sharmonizowane:
• 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

Dyrektywa ROHS 2002/95
Zgodne z dyrektywą REACH

UWAGA: zabudowa i instalacja musi
być wykonana zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami.

A
B

D
E

C

H

F

G (zalecana)

IP 20

UWAGA: Nominalny poziom hałasu. Wartość może być zależna
od środowiska i sposobu zabudowy jednostki centralnej.
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Cechy techniczne
Jednostka centralna Revo Job została zaprojektowana i jest
produkowana zgodnie ze wszystkimi aktualnie obowiązujący-
mi normami i dyrektywami UE, biorąc pod uwagę funkcjonal-
ność, moc i pojemność.

Główne cechy i właściwości techniczne:

Silnik trójfazowy, oznaczenie CE, stopień ochrony silnika
IP 55, klasa izolacyjności F IEC 2.

Wentylator bocznokanałowy, zabudowany w lekkiej obudo-
wie ze stopów, wysokowydajny i bezobsługowy, z wbudo-
wanym tłumikiem.

Automatyczne sterowanie siłą ssania przez falownik silni-
ka napędowego (dla modelu Revo Job 4).

System automatycznego, wibracyjnego oczyszczania filtra.

Metalowa cylindryczna rama, malowana proszkowo farba-
mi epoksydowymi.

Metalowy zbiornik na kurz na kółkach (pojemność 70 litrów).

Opcjonalny worek z taśmą ściągającądo zbiornika na kurz,
dla ułatwienia jego wymiany.

Możliwość podłączenia jednostki centralnej z prawej lub
lewej strony do rurociągu.

Mechaniczny zawór do opuszczania zbiornika na kurz.

Filtr poliestrowy, klasy M.

Dodatkowa ochrona filtra.

Zasilanie instalacji sterującej: 12 V.

Opcjonalny zewnętrzny alarm dla obsługi.

Komplet z tłumikiem i tulejami do podłączenia rurociągu.

Zgodny ze wszystkimi akcesoriami Sistem Air.

Wykresy Charakterystyk
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Wskazówki instalacyjne
Jednostka centralna wymaga podłączenia do zewnętrznej wyrzutni powietrza, wymusza to jej lokalizację w pomieszczeniach
technicznych lub użytkowych, np. w garażu lub piwnicy, które są należycie zabezpieczone przed warunkami atmosferyczny-
mi, nadmierną wilgotnością i ekstremalnymi temperaturami.

Jednostka centralna nie powinna być zamontowana blisko źródeł ciepła, takich jak piece czy grzejniki. W fazie projektowania,
rekomendujemy znalezienie najlepszej lokalizacji dla jednostki centralnej pod względem przyłącza do systemu rurociągów, po-
zostawiając rozsądną przestrzeń dla zabudowy urządzenia, obsługi, a także wentylacji. Warunki techniczne jednostki centralnej
pozwalają na jej podłączenie do rurociągu z lewej lub prawej strony. Jeśli systemodkurzania będzie instalowany w budynku wielo-
kondygnacyjnym, należy zainstalować jednostkę centralną na najniższym poziomie.

Montaż
Jednostka centralna nie wymaga specjalnego kotwienia do
podłoża, jednakże powierzchnia, na której zostanie posado-
wiona, powinna być pozioma, gładka, bez pęknięć. Urządze-
nie nie powinno być montowane na dyletacjach.

Podłączenie rurociągu
Podłączenie do systemu rurociągu ssawnego oraz wydech
powietrza mogą być wykonane z lewej lub prawej strony jed-
nostki centralnej.

UWAGA: jeśli rurociąg wydmuchowy jest dłuższy niż 5 me-
trów, koniecznym jest zainstalowanie przewodu o większej
średnicy, aby zmniejszyć opory przepływu wydmuchiwanego
powietrza.

Łatwe opróżnianie zbiornika Zbiornik na kołach
Jednostka centralna Revo Job jest wyposażona wmetalowy
zbiornik na kurz z systemem łatwego otwierania i komforto-
wego wyjmowania.

Dzięki wbudowanym kółkom, zbiornik na kurz może być łatwo
przesuwany.

Wyrzutnia
powietrza

Tłumik (w zestawie)

Wlot z instalacji

Wylot powietrza

Ramiędo zwalniania
zbiornika na kurz

Torba na kurz

Kółka



Revo Job, to niezawodna filtracja, system oczyszczania filtra, estetyczna
obudowa oraz wygodny dostęp do zbiornika na kurz. To odkurzacz centralny
dla hoteli i pensjonatów przystosowany do ciągłej pracy.

Masz

Pytania?
22 615-80-90

ul. Tomaszowska 2
04-840 Warszawa
www.aerovac.pl

Złącza elektryczne
Elektryczna instalacja sterująca
Nr katalogowy Opis Szt.op.

3301.4 4 wejściowy dzielnik oporowy 1

Jednostka centralna rozpoznaje liczbę aktywnych użytkowni-
ków systemu w funkcji rezystancji instalacji sterującej 12 V.
Zastosowanie dedykowanego dzielnika oporowego pozwala
na podzał instalacji na 4 obszary, w każdym z których dopusz-
czalna jest dowolna liczba gniazd ssawnych.

Zasilanie 400VAC

Sygnał zewnętrzny (opcja)
maks.1A, 230VAC/30VDC

Linia Micro / Gniazda
ssące12V

Obsługa i wsparcie
Rutynowa obsługa jednostki centralnej musi być wykonana zgodnie z poleceniami zawartymi w instrukcji technicznej i na wy-
świetlaczu. Do czynności obsługowych należą, czyszczenie filtra, opróżnianie zbiornika na kurz, wymiana worka, sprawdzenie
poprawności działania silnika, drożności przewodu wydmuchowego. Wszelkie inne dodatkowe czynności poza ww. muszą być
przeprowadzone przez wykwalifikowany i autoryzowany personel.


