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Ring „MI“: systemy centralnego odkurzania, czyli boks z workiem

Foma-Norway
Foma-Norway to firma od ponad 40 lat znana w Skandynawii jako lider tego rynku
w dystrybucji urzàdzeƒ czyszczàcych. Jednym z wa˝niejszych i coraz bardziej dynamicznie rozwijajàcych si´ kierunków jej dzia∏alnoÊci sà systemy centralnego odkurzania.
Aby sprostaç rosnàcym oczekiwaKontrola parametrów
niom klientów w tym roku firma
pracy
wprowadzi∏a na rynek nowe urzàdzenie serii CV modelu Foma CV 1930
Digital z mikroprocesorowym systemem kontrolujàcym oraz zewn´trznym panelem informacyjnym.

Z myÊlà o kliencie
O tym, czy system centralnego odkurzania spe∏ni oczekiwania klienta,
poza oczywiÊcie solidnoÊcià firmy
wykonujàcej monta˝ instalacji, decyduje kilka wa˝nych parametrów samego „serca“ systemu, czyli jednostki centralnej. Najwa˝niejsze z nich to
przede wszystkim odpowiednio wysoka si∏a ssàca przy jednoczesnym zachowaniu niskich parametrów szumu
i to zarówno tego, który towarzyszy
osobie sprzàtajàcej, jak i tego, który
wytwarzany jest przez agregat ssàcy
oraz powietrze wydobywajàce si´
z gniazda wyrzutowego. Dodatkowo
w wielu przypadkach klienci oczekujà, ˝e to w∏aÊnie urzàdzenie b´dzie sprawowa∏o samokontrol´ i w odpowiednim momencie
poinformuje u˝ytkownika bàdê to o potrzebie opró˝nienia zasobnika na kurz, oczyszczeniu filtra lub potrzebie
wymiany szczotek silnika.
Dlatego, aby spe∏niç oczekiwania klientów, Foma wprowadzi∏a
na rynek nowà jednostk´ centralnà
o symbolu Foma CV 1930 Digital,
w której zastosowano kilka ciekawych rozwiàzaƒ technicznych.
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Mikroprocesorowy system steru jàcy kontroluje najwa˝niejsze para metry pracy urzàdzenia i w odpo wiednim momencie informuje u˝yt kownika o nieprawid∏owoÊciach za
poÊrednictwem zewn´trznego pa nelu informacyjnego. Umieszczone
tam diody sygnalizujà:
● stopieƒ zanieczyszczenia zasobnika na kurz (lub wymiennego filtra
papierowego),
● stan zanieczyszczenia filtra g∏ównego typu „cartridge“ chroniàcego
turbin´,
● przegrzanie urzàdzenia spowodowane np. zapchaniem instalacji ssàcej;
● uszkodzenie elektronicznych bàdê
elektrycznych obwodów,
● potrzeb´ dokonania przeglàdu serwisowego, w tym wymian´ szczotek silnika.
OczywiÊcie, po
wystàpieniu sytuacji alarmowej i braku reakcji ze strony
u˝ytkownika, po
pewnym czasie, zaprogramowanym
przez producenta,
nastàpi
automatyczne wy∏àczenie
urzàdzenia i dopiero usuni´cie przyczyny alarmu spo-

woduje mo˝liwoÊç w∏àczenia jednostki centralnej i dalszej pracy.

Ha∏as pod kontrolà
i si∏a huraganu
Jak wspomniano na poczàtku, wa˝nym parametrem decydujàcym o walorach u˝ytkowych jednostki centralnej jest poziom wytwarzanego przez
nià ha∏asu, jak i si∏a ssàca umo˝liwiajàca efektywne sprzàtanie równie˝
przy zastosowaniu takich urzàdzeƒ
wspomagajàcych jak np. turboszczotki nap´dzane si∏à ciàgu czy tzw. automatyczne szufelki.
JeÊli chodzi o poziom ha∏asu wytwarzanego przez wszystkie jednostki centralne z serii CV, tj. CV 1515,
CV 1730, CV 1930 Digital, zosta∏ on
zredukowany do poziomu oko∏o 60
dBA i to mierzonego tu˝ przy pracujàcym urzàdzeniu. Tak niski poziom
ha∏asu daje mo˝liwoÊç umieszczenia
jednostki w bezpoÊredniej bliskoÊci
cz´Êci mieszkalnej domu bez obawy,
˝e praca urzàdzenia zak∏óci spokój jego mieszkaƒców. Co ciekawe, tak niski poziom ha∏asu uzyskano bez zastosowania t∏umików zewn´trznych. Odpowiednia budowa
i wyt∏umienie komory silnika
(system Noice Master) umo˝liwi∏y uzyskanie tak dobrego
rezultatu koƒcowego. Odpowiednia budowa komory silnika
i materia∏ wyg∏uszajàcy dajàce zaskakujàco niski poziom ha∏asu
oraz dobór odpowiedniego silnika
o du˝ej mocy ssàcej (Amatek
1900 W) umo˝liwi∏y powstanie
urzàdzenia bardzo cichego,
a przy tym skutecznego w dzia∏aniu i o przyst´pnej cenie.

Z workiem czy bez?
Oto dylemat przysz∏ych u˝ytkowników systemu centralnego
odkurzania, i chyba trudno b´dzie
www.instalator.pl

