Návod na inštaláciu systému

Centrálne vysávače
byty, rodinné domy
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Pred začatím práce si dôkladne preštudujte tento návod. Inštalácia
centrálneho vysávača je ľahká a vyžaduje len bežné náradie. Vysávač je možné inštalovať do nových, aj do existujúcich domov a bytov. Na používanie centrálneho vysávača je nutná zodpovedajúca
dodávka vzduchu. Bežná ventilácia v dome je dostačujúca. Centrálny vysávač je veľmi prospešné zariadenie, ktoré budete využívať
mnoho rokov.

Umiestnenie agregátu
Vhodným umiestnením agregátu je vykurovaná alebo temperovaná miestnosť (napr. garáž, sklad, dielňa, technická miestnosť). Ak
je agregát umiestnený v chladnej miestnosti, odporúča sa urobiť
inštaláciu potrubia a výfukového potrubia tak, aby nedochádzalo
ku kondenzácii vlhkosti v potrubí. Vo viacpodlažných objektoch
sa odporúča umiestniť agregát do najnižšieho podlažia. V prípade
umiestnenia do vyššieho podlažia sa odporúča inštalovať silnejší
agregát, aby ťažšie častice boli dopravené do nádoby agregátu.
Pri návrhu sa odporúča urobiť inštaláciu potrubia tak, aby neboli
rušení susedia, alebo potrubie nekolidovalo s iným vedením. Ubezpečte sa, že je v dosahu elektrická zásuvka 230 V/16 A na pripojenie
agregátu v mieste jeho umiestnenia.
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Umiestnenie zásuviek
Umiestnenie vysávačových zásuviek musí byť zvolené tak, aby
bola dĺžka hadice spolu s teleskopickými trubicami schopná dosiahnuť za nábytok, schodisko, do šatníka, prakticky po celej ploche bytu. Vysávačové zásuvky umiestňujeme na najvhodnejších
miestach, t.j. pri dverách na chodbách vo výške 300 až 500 mm
nad podlahou. V prípade, že záujemca požaduje elektrický hĺbkový klepač, je výhodné, aby v blízkosti vysávačovej zásuvky bola
aj zásuvka elektrická (do 1,5 m). Na napojenie zásuvky na potrubie sa používa ostré koleno 90º, ktoré sa nesmie použiť nikde
inde!!! Kovový montážny diel zásuvky 10 až 15 mm pod omietku,
štvorcový plastový zároveň s omietkou. Určujúca je krytka montážneho dielu zásuvky.

Príklady inštalácie

Pri bežných domoch stačí jedna zásuvka
na poschodie. Ak je agregát umiestnený
napríklad v suteréne, je možné tento
priestor upratovať zo zásuvky na agregáte a nie je teda nutné inštalovať ďalšiu
zásuvku v danom podlaží.

V tomto dome rovnakej veľkosti ako
predchádzajúci je agregát umiestnený
v garáži, kde zásuvka na agregáte slúži
ako tretia zásuvka pre upratovanie garáže a auta.

V tomto prípade je potrubie vedené
v podlahe. Ak je vedené v chladnej pivnici, odporúča sa izolovať potrubie, aby
nedochádzalo ku kondenzácii vlhkosti
v potrubí.

Potrubie je vedené v stropnej konštrukcii. Môže byť vedené v priestore podkrovia, v takom prípade sa odporúča urobiť
izoláciu potrubia.

Každé jednotlivé podlažie je možné vysávať z jedinej zásuvky. Svetlá čiarkovaná
čiara označuje ďalšie možné inštalovanie
potrubia.

V tomto prípade domu je vhodné
umiestniť zásuvku v mieste (čo najbližšie) prechodu medzi jednotlivými poschodiami.

Návrh potrubného systému.
Základnou požiadavkou je navrhnúť a zabudovať potrubný rozvod,
pokiaľ možno čo najkratší. Také riešenie potom poskytne najvyšší možný výkon vysávača. Hlavná trasa môže byť vedená viacerými
smermi. Vonkajší priemer príruby (spojok) je 50,8 mm (21/8“). Prestupy stenami majú byť 56 ÷ 60 mm tak, aby bolo možné pretiahnuť
spolu s potrubím aj elektrický kábel ovládacieho napätia. Priemer
prestupu pre výfukové potrubie je minimálne 56 mm.

Jednopodlažné domy

Pri jednopodlažných domoch je možné viesť potrubie v podlahe
alebo v priestore nad stropom (v podkroví). Ak je vedené v podkroví, odporúča sa izolovať potrubie, aby nedochádzalo ku kondenzácii
vlhkosti v potrubí. Zvislé potrubie k zásuvkám je možné umiestniť do
priečok alebo v podružných priestoroch.

Dvoj a viac podlažné domy

Podlažný rozvod je možné viesť po povrchu podružných priestorov
ako napr. garáž, dielňa, technická miestnosť, prípadne v podhľade,
potom zvislo napr. skrinkou k jednotlivým zásuvkám.

Existujúce domy

Hlavnú trasu potrubia je možné viesť po povrchu podružných priestorov ako garáž, dielňa, technická miestnosť, prípadne v podhľade,
potom zvislo napr. skrinkou k jednotlivým zásuvkám.

Inštalácia zásuviek

min. 65 mm

Pre inštaláciu zásuvky budete vždy potrebovať
tieto diely:
montážny diel

vysávačová
zásuvka
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montážny diel
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(obdĺžnikový alebo štvorcový)

Inštalácia zásuvky do steny

ostré koleno 90º
natočte tak, aby bolo
čo najlepšie uchytené
v danom priestore
stena

Príklad inštalácie vysávačovej zásuvky do steny je zobrazený na obrázku vpravo. Pod zásuvkou musí byť vždy použité ostré koleno 90º,
ktoré zabraňuje vniknutiu dlhých predmetov do potrubia a chráni
tak systém pred možným upchatím. Ostré koleno 90º je asymetrické
a umožňuje skrátiť potrebnú hĺbku pre potrubie.

podlaha
voľný priestor

Ostré koleno 90º nesmie byť použité nikde
inde v potrubnom systéme.

oblúk 90º

Ak je montážny diel hlbšie od líca steny ako 25 mm, inštaluje sa medzi
zásuvku a montážny diel tzv. predlžovací diel.

Riešenie v priečkach s dreveným rámom
kábel ovládacieho napätia
montážny diel

zásuvka

ostré koleno 90º

Spodný rám je možné čiastočne prerezať. Nosný rám by nemal byť narušený. Ak sa nedá upevniť spodný diel zásuvky ku
zvislej nosnej konštrukcii, je možné pripevniť diel k pomocnej
konštrukcii spojenej s pevným rámom.
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Poznámka: v prípade tzv. krátkej inštalácie kolena 90º je nutné pri upevňovaní zásuvky použiť
kratšiu skrutku, aby nedošlo k poškodeniu potrubia pod zásuvkou.
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Prevlečte ovládací kábel cez otvor
v montážnom diele
ovládací kábel

ostré koleno 90º

Otvor pre zásuvky v sadrokartónovej stene

Potrebná veľkosť otvoru pre obdĺžnikovú alebo štvorcovú zásuvku je
vyznačená na obrázku. Ostré koleno prilepte na hrdlo tesnenia montážneho dielu. Prevlečte kábel ovládacieho napätia a ponechajte vôľu
v dĺžke cca 15 cm pre ľahké pripojenie zásuvky.
Obnažte konce káblov v dĺžke cca 1 cm. Pripojte očká, alebo obtočte
pod skrutkami kontaktov a jemne dotiahnite.
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potom dotiahnite
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Inštalácia v murovaných konštrukciách

Pri inštalácii v murovaných konštrukciách musí byť potrubie vrátane
ostrého kolena 90º pod omietkou. Montážny diel vybavený krytkou
proti vniknutiu malty musí lícovať s finálnou omietkou. Nesmie byť
na povrchu omietky, alebo presahovať.
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stena
Nasaďte zásuvku a pomocou skrutiek pritiahnite. Ak je potrebné,
použite kratšiu skrutku, aby nedošlo k poškodeniu potrubia. Pri
existujúcich sadrokartónových priečkach je možné montážny diel
pridržať pomocou háčika, ako je zobrazené na obrázku.

montážny diel
konečná šírka steny s omietkou

Inštalácia zásuvky do podlahy

Toto riešenie môže byť vhodné napr. pri existujúcich objektoch s drevenou podlahou.

Inštalácia cez stenu

Nájdite vhodné miesto pre zásuvku a vytvorte otvor pre montážny
diel (podľa typu obdĺžnikový alebo štvorcový). Pre potrubie vyrobte
otvor priemeru 60 mm. Rovnako pripravte zodpovedajúci prestup
v podlahe.

Upozornenie: Je nutné venovať zvýšenú pozornosť, aby sa do zásuvky nedostali dlhé predmety, príp. voda.
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Prevlečte potrubie otvorom v stene a urobte inštaláciu spodného
montážneho dielu a zásuvky. Po upevnení zásuvky do správnej polohy, odrežte časti potrubia tak, aby po nalepení ostrého kolena bolo
možné napojenie na zvislé potrubie vedené z podlahy.

Inštalácia do podlahy by mala byť, ak je to možné, urobená tak, ako je
zobrazené na obrázku. Platia tu rovnaké zásady, t.j. použitie ostrého
kolena 90º, ktoré zabraňuje vniknutiu dlhých predmetov do potrubia. Minimálny požadovaný priestor pod podlahou je 65 mm.
inštalácia
s predĺžením

Pre podlahovú inštaláciu je možné použiť
špeciálny diel alebo redukciu, ktorá nahrádza
montážny diel zásuvky.

ostré koleno 90º
vysávačová
zásuvka

rúrka

montážny diel

rúrka
podlaha

stena

stena

podlahová zásuvka

Inštalácia potrubia centrálneho vysávača
Dôležité upozornenia pre inštaláciu

Inštaláciu potrubia vykonávajte od najvzdialenejšej zásuvky. Skôr ako začnete lepiť potrubie k sebe, skontrolujte, či je trasa dobre vedená a nekoliduje s inými inštaláciami. Lepené spoje zasychajú veľmi rýchlo, preto je
možné začať lepiť až potom, ako sú trasa potrubia a jednotlivé tvarovky
dobre pripravené.
Pri meraní potrebnej dĺžky rúrky je nutné počítať s dĺžkou 18 mm, ktorá
zapadne do spojky a 20 mm pre spoj s ostatnými tvarovkami (oblúk, odbočka a pod.)
Potrubie je možné viesť v betónových podlahách (viď obr. F). V takomto
prípade sa odporúča viesť kábel ovládacieho napätia v tzv. husom krku.
Túto chráničku pripevnite k potrubiu zaťahovacími páskami. Dbajte na
zvýšenú opatrnosť, aby pri betonáži nedošlo k poškodeniu a tým zaplneniu potrubia príp. husieho krku betónom. Voľné konce potrubia musia
byť utesnené.

1. Ostré koleno 90º je možné použiť len pri vysávačovej
zásuvke. Všade inde musí byť použitý oblúk 90º alebo
koleno 45º (viď obrázok A B)
montážny diel
ostré
koleno
90º
oblúk 90º

2. Rez na potrubí musí byť kolmý a začistený. Odporúčame
použiť rezačku na potrubie. Drobné odrezky je možné
odstrániť nožom.
3. Na lepenie potrubia používajte len odporúčané lepidlo,
ktoré zaistí pevný a tesný spoj. Lepidlo nanášajte rovnomerne po celom obvode rúrky. Lepidlo nikdy nenanášajte na vnútornú stranu tvaroviek a spojok, aby nedošlo
k vytlačeniu lepidla do vnútornej časti potrubia. Po použití
fľaštičku s lepidlom zatvorte. Počas používania lepidla
zaistite dobrú ventiláciu
priestoru. Nikdy nevdychujte výpary. Po aplikácii
lepidla na potrubie okamžite spojte obidva lepezasuňte trubicu na
né diely. Trubice zatlačte
doraz do oblúka
za súčasného mierneho
pootočenia (viď obr. C)

drôtené pletivo

betón
betón
piesok
trubica

husí krk

Príklady inštalácie

4. Ak je potrubie vedené cez požiarny úsek, je nutné použiť
protipožiarny diel (viď obr. D), alebo oceľovú chráničku
(viď obr. E). Prestup okolo potrubia musí byť utesnený
vhodným (nehorľavým) materiálom.
protipožiarne potrubné spojky

správne

správne

trubica
stena
potrubné spojky sú prichytené v stene
nesprávne

správne

ochrana horľavého
materiálu
trubica
oceľová ochrana

nesprávne

nesprávne

Upozornenie
Minimalizácia kondenzácie vlhkosti v potrubí.

Ak je inštalácia potrubia vykonávaná v zimnom období mimo objektu alebo v netemperovanom objekte, môže nastať kondenzácia vlhkosti vo
vnútri potrubia. Aby ste obmedzili vznik kondenzátu, je nutné voľné konce potrubia uzavrieť vrchnákom a vstupy zásuviek zalepiť napr. lepiacou
páskou. Pred prvým spustením vysávača je nutné vodu z potrubia vysať. Nechajte vysávač ísť a otvorenou vysávačovou zásuvkou umožnite cirkuláciu
vzduchu potrubím počas niekoľkých minút. Ak je voda v nádobe, vysušte
ju a pokračujte vo vysúšaní, pokiaľ je voda v nádobe, alebo až kým nebude
potrubie úplne suché.

oblúk 90º

Inštalácia štrbiny VacPan
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Podlahová štrbina VacPan je veľmi užitočné zariadenie
najmä v kuchyniach a predsieňach. Ľahko sa inštaluje do
sokla kuchynskej skrinky alebo do sokla napr. v skrinke na
topánky. Odporúčaná výška sokla je minimálne 10 cm.

oblúk 90º
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Príklady inštalácie štrbiny VacPan v sokli
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ovládacieho kábla
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Príklad inštalácie štrbiny VacPan
v sokli s použitím pružnej trubice

čelná strana je na podlahe
pri prepnutí sa zapne sanie
prídavná krycia doska je možná

oblúk 90º

vedené cez sokel
a pokračovať zvislo

Výfukové potrubie

Odporúča sa, aby výfukové potrubie bolo čo možno najkratšie. Preto je vhodné, aby bol vysávací agregát čo najbližšie k vonkajšej stene alebo
k požadovanému vývodu mimo objektu. Na obrázku je uvedená odporúčaná inštalácia agregátu a výfukového potrubia. Z dôvodu zaistenia dobrej
ventilácie a ľahkej manipulácie s prachovou nádobou, dodržiavajte uvedené minimálne hodnoty odstupu agregátu od steny, stropu a podlahy.
Tlmič je súčasťou dodávky agregátu.
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vonkajšia stena

izolácia

vonkajšia stena

tlmič

vonkajšia stena

Elektrické napojenie 12 V
Agregát centrálneho vysávača je zapínaný z každej vysávačovej zásuvky, ku ktorej je vedený ovládací kábel 12 V. Jednotlivé zásuvky sú zapojené
sériovo (viď obr. Y)
Elektrický kábel ovládacieho okruhu je vhodné viesť v husom krku vtedy, ak je vedený napríklad v betónových konštrukciách. V prípade chyby na
kábli je potom ľahšie urobiť výmenu. Pri uvedených inštaláciách vždy používajte certifikované elektrické káble a komponenty.
Vysávací agregát sa pripája káblom do elektrickej siete 230 V. Kábel je súčasťou dodávky. Ak nie je príslušná elektrická zásuvka v dosahu, zaistite jej
zriadenie. Agregát nezapájajte cez predlžovačku.

Zapojenie zásuviek v sérii
ovládací kábel
vysávačová zásuvka

vysávačová zásuvka

ovládací kábel

Diagram elektrického obvodu

kontakty
ovládací kábel
s odizolovanými
koncami

ovládací kábel
s odizolovanými
koncami

vysávačová zásuvka

vstup pre ovládací kábel 12 V
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