
TECNO R-evolution
Centralstøvsuger

• Til huse på 150 - 450 m2

• Monteres nemt i nye og 
   i eksisterende boliger
• Høj ydeevne
• BiVac System
• Elegant Design



Let installation

Air Connection’s TECNO R-evolution kan installeres i alle typer huse, både lejligheder, en- 
familieshuse, og offentlige bygninger.
TECNO R-evolution kan nemt installeres i nye huse, under renovering, eller i eksisterende 
huse.

10 Nye forbedringer!

BiVac System
Tecno R-Evolution præsentere BiVac. Dette giver mulighed for at vælge mellem spand 
(cyklon) eller microfiber pose  filtrering (vælges microfiber pose, er det ikke længere nød-
vendigt at rengøre filteret men blot udskifte posen).

Nyt filter med lav vedligeholdelse
Kegleformet filter fremstillet i polyester og aluminiums fibre. Filteret har elektrisk forbindelse 
som reducerer den statiske elektricitet, dette er med til at reducere støvet i at sættet sig fast. 
Som resultat af dette bliver rengøring af filter en sjælden operation.

Sugekontakt på maskinen
Mulighed for tilslutning af slange direkte på centralstøvsugeren.

Energibesparende
Spar 15% strøm på to af de mest anvendte modeller.

Microfiber pose
Effektiv opsamling og sikker lukkefunktion af microfiber posen er med til og sikre en god 
hygiejne.

Intelligent software
Med Tecno R-Evolution kan der vælges mellem forskellige kontrol indstillinger for at tilpasse 
vedligeholdelse.

Falskluftventil
Falskluft ventil og softstart-system på motor, er med til at sikre en høj driftsikkehed samt 
længere holdbarhed.

Filtervagt
En sensor registrerer når det er tid til at filteret skal rengøres, og et advarselssignal vises i 
kontrolpanelet.

Kontrolpanel
Centralstøvsugerens status kan løbende aflæses i kontrolpanelet.

Elegant Design
Løbende udvikling gør Tecno R-Evolution til et unikt design produkt. Som ikke fortjener at 
blive gemt væk et hjørne!



Varenummer T. Revolution
150

T. Revolution
250

Revolution
350

T. Revolution
450

Maksimum areal                                                  m2 150 250 350 450

Strømforsyning                                           Volt ac 220/240 220/240 220/240 220/240

Frekvens                                                                 Hz 50/60 50/60 50/60 50/60

Motor Effekt                                                         kW 1,1 1,3 1,9 2,1

Strøm                                                                         A 5,0 5,6 8,2 9,5

Maks luftmængde                                          m3/h 200 234 309 320

Strømforsyning til sugekontakt             Volt dc 12 12 12 12

Filter areal                                                            cm2 6700 6700 6700 6700

Vægt                                                                        Kg 17 17 17 18

Støjniveau lavere end                                 dB (A) 70 

Teknisk data

Mål T. Revolution

150
T. Revolution

250
Revolution

350
T. Revolution

450

A mm 230 230 230 230

B mm 370 370 370 370

C mm 380 380 380 380

D mm 185 185 185 185

E mm 108 108 108 108

F mm 585 585 585 585

G mm 915 915 915 915

H mm 
(min)

100 100 100 100

X mm
(min)

400 400 400 400

Pris i kr. 6.236,00 6.536,00 7.436,00 8.140,00



Tak for at du har valgt at bruge vores materiale.  
Alle vores produkter er fuldt dokumenterede 
og af god kvalitet. Der findes underliggende 
datablade på de fleste produkter. Rekvirer dat-
abladene på vores hjemmeside, mail, eller på 
telefon.
 
Skulle du have brug for yderligere produkter og 
priser er du meget velkommen til at kontakte 
os.  
Vores netværk strækker sig rundt i hele verde-
nen, så det produkt som du søger er oftest in-
den for vores rækkevidde.
Vores viden og netværk er tilgængelig for dig og 
den er ikke længere væk end telefonen.

Kontakt os:

Air Connection ApS
Rude Havvej 17 B
8300 Odder
Tlf.   +45 8654 6060

Air Connection Øst ApS
Elektronvej 2-4
2670 Greve
Tlf.   +45 4345 6060

info@airconnection.dk
Teknisk information

salg@airconnection.dk
Ordrer/bestillinger

invoice@airconnection.dk
Faktura samt bogholderi

Air Connection leverer også:

  -  varmegenvinding
  -  centralstøvsugere
  -  ventilatorer
  -  aggregater
  -  riste
  -  armaturer
  -  ventiler
  -  emhætter
  -  aircondition
  -  varmepumper
  -  håndklæde radiatorer
  -  design radiatorer
  -  affugtere
  -  chillere
  -  beholdere
  -  solvarme
  -  befæstigelse
  -  hjælpematerialer
  -  værktøj
  -  varmeventilatorer
  -  lufttæpper
  -  brandspjæld
  -  brandbøsninger
  -  brandskabe
  -  ildslukkere
  -  advarselsskilte
  -  wc ventilatorer

Find yderlig information på:
www.airconnection.dk

Air Connection
Vejen til et bedre indeklima


