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Ring „MI“: systemy centralnego odkurzania,
czyli globalne ssanie

Disan
Ze wzgl´du na swoje liczne zalety, systemy
centralnego odkurzania sà coraz cz´Êciej
montowane, zarówno w domach jednorodzinnych, jak i du˝ych obiektach - hotelach,
biurowcach itp. Poniewa˝ jest to dziedzina
stosunkowo m∏oda w Polsce, w poni˝szym
artykule postaramy si´ przybli˝yç cechy charakterystyczne
dwóch standardowych systemów - europejskiego i kanadyjsko-amerykaƒskiego.
Typowym przedstawicielem europejskiej myÊli technicznej sà odkurzacze centralne firmy Disan. Ten niemiecko-w∏oski koncern za cel nadrz´dny postawi∏ sobie zaspokojenie
potrzeb najbardziej wymagajàcych
klientów poprzez najwy˝szà jakoÊç
wszystkich dostarczanych elementów.

Instalacja ssàca PCV
Zadaniem klejonej instalacji ssà cej jest transport zanieczyszczonego
powietrza do jednostki centralnej,
przy zachowaniu jak najmniejszych
oporów. Aby warunek ten by∏ spe∏ niony, wszystkie kszta∏tki Disan
stosowane na d∏ugoÊci instalacji (ko lana, trójniki) majà ∏agodne ∏uki, po ∏àczenia sà idealnie g∏adkie, a do rur
dodawany jest elektrostatyk, który
przyczynia si´ do zmniejszania opo rów liniowych.
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Dro˝noÊç instalacji ssàcej w Disanie zapewniajà
kolana bezpieczeƒstwa
- umieszczone bezpoÊrednio za gniazdem
ssàcym - uniemo˝liwiajà
one dostanie si´ do instalacji zarówno przedmiotów d∏ugich (o∏ówek,
d∏ugopis), jak i okràg∏ych (klocki, kule, pi∏eczki). W tym celu kolano bezpieczeƒstwa jest
jedynym ciasnym ∏ukiem 90° w systemie. Dodatkowo jego Êrednica jest
zmniejszona o 30% w stosunku do
reszty instalacji ssàcej.
Ârednica zewn´trzna rur to 50
mm. GruboÊç Êcianki rury w europejskich systemach to 2,2 mm - mo˝liwoÊç uszkodzenie mechanicznego
takiego elementu jest przez to bardzo ograniczona.

SzczelnoÊç instalacji ssàcej Disan
zapewnia du˝a powierzchnia ∏àczeniowa kszta∏tek. G∏´bokoÊç kielicha
to 35 mm. Wzd∏u˝ instalacji ssàcej
prowadzony jest sterujàcy przewód
elektryczny
niskiego
napi´cia
(o przekroju 21 mm2) w niepalnym
peszlu ochronnym (16 mm), zapewniajàcym du˝à odpornoÊç na uszkodzenia mechaniczne przewodu.

Jednostki centralne
jednofazowe
Niezawodne silniki, doskona∏e
wyciszenie, unikatowy system filtracji, najwy˝sza jakoÊç podzespo∏ów to niezaprzeczalne atuty jednostek centralnych Disan.
Skupmy si´ jednak na budowie
odkurzacza i systemie filtracji, który
ma najwi´kszy wp∏yw na ˝ywotnoÊç turbiny oraz na komfort
u˝ytkowania.
Zasysane przez turbin´ powietrze dostaje si´ do jednostki centralnej poprzez wlot ssàcy. Dzi´ki cyklonowi górnemu nie uderza bezpoÊrednio we wk∏ad filtracyjny, co pozwala
uchroniç ten˝e wk∏ad przed uszkodzeniem mechanicznym i przed∏u˝a
jego ˝ywotnoÊç. Cyklon górny nadaje
strumieniowi powietrza ruch obrotowy - po obwodzie metalowej obudowy odkurzacza. Dzi´ki temu grubsze
zabrudzenia sà kierowane bezpoÊrednio do zbiornika na kurz. Chroni to
wk∏ad filtracyjny przed szybkim zabrudzeniem i stratà si∏y ssàcej. Drugi
cyklon (dolny) ma za zadanie oddzielenie zbiornika na kurz i znajdujàcych
si´ tam zanieczyszczeƒ od cz´Êci filtracyjnej odkurzacza. Przyczynia si´
równie˝, poprzez zw´˝enie Êrednicy,
do opadania na dno zbiornika wi´kszej iloÊci zanieczyszczeƒ.
W efekcie zasysane dalej powietrze
jest w znacznej cz´Êci oczyszczone
i dopiero wtedy nast´puje etap filtracji przez kartonowy lub poliestrowy
www.instalator.pl

