miesi´cznik informacyjno - techniczny

go rozstrzygnàç w tym artykule choçby z powodu braku miejsca i czasu. Sà
na rynku jednostki centralne zarówno
takie, w których zasysane zanieczyszczenia zbierane sà w zbiorniku bez
udzia∏u worka, a sà te˝ i takie w których elementem zbierajàcym zanieczyszczenia sà filtry papierowe. Jednostki centralne Foma mogà pogodziç obydwie obie. W zale˝noÊci od
upodobaƒ u˝ytkownika mo˝e on odkurzaç bez udzia∏u worków lub te˝
spróbowaç, jak pracuje to samo urzàdzenie przy zastosowaniu dodatkowych filtrów w postaci worków papierowych. Do ka˝dej jednostki producent do∏àcza cztery sztuki filtrów,
które powinny s∏u˝yç oko∏o roku. Po
wyczerpaniu zapasów filtry (równie˝
polskie odpowiedniki) mo˝na bez
problemu nabyç u sprzedawcy jednostki centralnej. Wydaje si´ jednak,
˝ szczególnie dla osób z alergià, wra˝liwych na kurz zalecane jest u˝ywanie dodatkowych filtrów papierowych. Po 3 - 4 miesiàcach u˝ywania
urzàdzenia (lub w momencie pojawienia si´ komunikatu na wyÊwietlaczu) nale˝y opró˝niç zasobnik na
kurz i wówczas, gdy u˝ywamy wspomnianych filtrów, nasz kontakt z kurzem ograniczy si´ jedynie do usuni´cia starego i na∏o˝enia nowego filtra.
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nie jest mo˝e przesadnie skomplikowany, mimo to jak w ka˝dej dziedzinie tak i tu wyst´pujà pewne
prawid∏owoÊci i zasady, których
przestrzeganie gwarantuje koƒcowy
sukces (czytaj: zadowolenie klienta). Dlatego te˝ ka˝da firma instalatorska mo˝e liczyç na pomoc, ze
strony importera, w szkoleniu instalatorów. Oprócz tego jednostki centralne Foma sà tak skonstruowane,
˝e ich monta˝ jest ca∏kiem ∏atwy.
Dzi´ki elastycznym rurom przy∏àczeniowym, na wyposa˝eniu ka˝dej
jednostki, zarówno pod∏àczenie wyrzutu i instalacji ssàcej nie stanowi
problemu. Do ka˝dej jednostki do∏àczona jest przejrzysta ksià˝eczka
zawierajàca instrukcje monta˝u oraz
kart´ gwarancyjnà, oczywiÊcie, w j´zyku polskim.

Jak to pod∏àczyç?

Bezpieczeƒstwo
u˝ytkowania

Wykonanie instalacji centralnego
odkurzania, pod∏àczenie jednostki
centralnej oraz monta˝ gniazd
(w tym automatycznych szufelek)

Bezpieczeƒstwo u˝ytkowania jednostek centralnych Foma zosta∏o potwierdzone badaniami i testami (certyfikat CE, znak B). Wykonane sà

w II klasie izolacyjnoÊci tak wi´c
przy pod∏àczaniu nie wymagajà
gniazdka z bolcem zerujàcym. Ciekawym rozwiàzaniem jest równie˝ zastosowanie na obudowie urzàdzenia
tzw. zaworu bezpieczeƒstwa. W momencie zapchania instalacji ssàcej
nast´puje gwa∏towny spadek iloÊci
zasysanego powietrza, obni˝a si´
skutecznoÊç zarówno odkurzania jak
i skutecznoÊç ch∏odzenia silnika. Aby
zapobiec nadmiernemu obcià˝eniu
i przegrzewaniu si´ silnika, w∏àcza
si´ zawór, doprowadzajàcy z zewnàtrz dodatkowe powietrze. OczywiÊcie dalszà konsekwencjà odkurzania z zapchanà instalacjà ssàcà b´dzie
zadzia∏anie mikroprocesora i pojawienie si´ odpowiedniej informacji
na panelu kontrolnym.

Czy warto to mieç?
Systemy centralnego odkurzania
stajà si´ w ostatnich latach coraz
bardziej powszechnym wyposa˝eniem naszych domów. Ka˝dy w∏aÊciciel domu dbajàcy o jego czystoÊç
i zdrowie domowników powinien
powa˝nie rozwa˝yç ewentualnoÊç
zamontowania takiego systemu. Autor artyku∏u ma nadziej´, i˝ przybli˝ajàc walory u˝ytkowe najnowszej
jednostki centralnej CV 1930 Digital, spowoduje jeszcze wi´kszà popularyzacj´ tego tematu oraz coraz
wi´ksze zainteresowanie produktami firmy Foma.
Wojciech Limanowski
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