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Ring „Magazynu Instalatora“: systemy centralnego odkurzania,
czyli walka do czystego

Klimawent
Zwykle o centralnym odkurzaniu myÊlimy
w aspekcie wygody. Jego zalety sà ogólnie
znane - jest ciche, wolne od ciàg∏ego przeciàgania za sobà huczàcej tradycyjnej jednostki. Jednak podstawowà zaletà (i to nie
tylko dla alergików) jest to, i˝ ca∏y kurz i zu˝yte podczas sprzàtania powietrze sà usuwane z pomieszczeƒ
na zewnàtrz. Tak wi´c powietrze, którym oddychamy jest wolne od wszelkich zanieczyszczeƒ, nie tylko drobinek kurzu, ale
przede wszystkim drobnoustrojów i roztoczy.
Du˝a si∏a ssania, wynikajàca z wy˝szej mocy ni˝ w odkurzaczach tradycyjnych - w przypadku naszej jednostki centralnej wynoszàca 1500
W - powoduje, ˝e zanieczyszczenia
sà usuwane nie tylko z powierzchni
dywanów czy wyk∏adzin, ale z pe∏nej
ich g∏´bokoÊci.

Serce systemu
Zastanówmy si´ chwil´ nad sercem ca∏ego systemu
centralnego odkurzania
- ze wzgl´du na konstrukcj´ rozró˝nia si´
dwa zasadnicze typy:
● separatory cyklonowe,
● tradycyjne workowe.
Pierwsze z nich charakteryzujà si´ sta∏ym
podciÊnieniem w instalacji, niezale˝nie od
stopnia
nape∏nienia
zbiornika na kurz. Jest
to ich niewàtpliwa zaleta, która jest konsekwencjà zasady dzia∏ania tych separatorów.
Dostajàce si´ do jednostki centralnej zanieczyszczone powietrze
jest w niej wprowadzane w ruch obrotowy,
a odrzucane si∏à odÊrodkowà zanieczyszczenia,
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ci´˝sze od powietrza, osuwajà si´ po
Êciankach w dó∏ do zbiornika na kurz.
Wydawa∏oby si´, i˝ to bardzo dobre
rozwiàzanie. Niestety, pociàga ono za
sobà powa˝nà ucià˝liwoÊç - jest nià
problem oczyszczania zbiornika na
kurz. O ile jesteÊmy zadowoleni ze
sta∏ego w czasie podciÊnienia w instalacji, to radosne upojenie mija gdy
przyjdzie czas opró˝nienia zbiornika
pe∏nego nieprzyjemnego dla oka i nosa kurzu. W separatorach workowych

dzia∏ajàcych na zasadzie tradycyjnego
odkurzacza problem oczyszczania
zbiornika nie istnieje. Tu wystarczy
tylko okresowo usunàç papierowy filtr
wraz z ca∏à jego zawartoÊcià.
PrzeÊledêmy

pozosta∏e zalety
centralnego systemu odkurzania.
Odkurzacz (jednostka centralna)
montowany jest w piwnicy, na strychu, w pralni czy innym dogodnym
dla u˝ytkownika miejscu, gdzie jego
widok czy powodowany ha∏as nie stanie si´ ucià˝liwoÊcià dla domowników. Do odkurzacza przy∏àczony jest
system rur i kszta∏tek, najcz´Êciej zabudowanych w Êcianach czy pod∏odze. System posiada wyjÊcia w postaci gniazd przy∏àczeniowych optymalnie rozmieszczonych w budynku
i elektrycznie po∏àczonych z odkurzaczem. Istnieje mo˝liwoÊç za∏àczania jednostki centralnej bezpoÊrednio zaraz po w∏o˝eniu standardowego
9 metrowego w´˝a ze
ssawkà do gniazda instalacji lub w∏àcznikiem umieszczonym
w r´kojeÊci ssawki.
W wi´kszoÊci domów
wystarczajà dwa bàdê
trzy gniazda na kondygnacj´, które mo˝na
tak rozmieÊciç by nie
stanowi∏y estetycznego
zachwiania wystroju
wn´trza. Prac´ odkurzacza odczuwamy jedynie po zjawisku przyciàgania ssawki do odkurzanych powierzchni
i cichym szumie zasysanego powietrza. Wa˝nà zaletà jest te˝ mo˝liwoÊç oczyszczenia pomieszczeƒ gospodarczych, jeÊli tylko przewidzimy w nich na etawww.instalator.pl

