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1. Co je to zasouvací hadicový systém?
Jednoduchý a efektivní způsob, jak vysát váš domov.
Zatahovací hadicový systém se skládá z hadice umístěné v kaţdém z
vakuových ventilů (zásuvce), coţ znamená, ţe nemusíte přenášet hadici z
místnosti do místnosti, abyste mohli vysát váš dům.
Kaţdý vakuový ventil je ideálně umístěn pro maximalizaci plochy povrchu,
kterou můţe hadice pokrýt. Zatahovací hadice jsou k dispozici v délkách 8, 10,
12 a 15 metrů.
Je důleţité pečlivě naplánovat trajektorii potrubí od kaţdého ventilu, protoţe to
je potrubí, ve kterém bude hadice umístěna. Pouţívejte pouze trubku a
příslušenství z PVC speciálně určené pro tuto aplikaci, nikoli konvenční
centrální vakuové armatury.
Potrubí z PVC z kaţdého vakuového ventilu musí být dostatečné délky, aby
bylo moţné do něj umístit celou délku hadice, neţ se připojí k hlavní potrubní
síti. Pro správnou instalaci systému postupujte podle níţe uvedených
montáţních pokynů.
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Je to jednoduché!
S hadicí vţdy do ruky se vysávání stává dětskou hrou.
Je to praktické!
Hadice je uloţena uvnitř zdi v síti centrálního vakuového potrubí. Chcete-li jej vytáhnout, stačí
otevřít kryt ventilu a zatáhnout za konec hadice. Pro opětovné uloţení hadice jednoduše zakryjte
konec hadice a sací síla centrálního vysavače způsobí, ţe se hadice zatáhne do potrubí.

Je to pohodlné!
S hadicí uloţenou za kaţdým ventilem máte vţdy po ruce. Výkonné čištění na dosah ruky jednoduše
otevřením krytu ventilu a vytaţením hadice.
Instalace je snadná!
Je to snadné vybavit váš domov výsuvným hadicovým systémem. Promluvte si s odborníkem
na centrální vysávání o instalaci systému a uvidíte, ţe to zvládnete i svépomoci.

Je to hygienické!
Jeho sací síla a vysávání prachu také vytlačují vysávaný vzduch mimo váš domov a
zanechávají jej 100% - bez prachu a choroboplodných zárodků, coţ je ideální pro alergiky a
další respirační onemocnění.
Je ticho!
Relativně tichá centrální vakuová jednotka je umístěna mimo hlavní obytné oblasti, coţ
znamená, ţe netrpíte rušením způsobeným běţným vysavačem..
Je to životaschopná investice!
Jedná se o praktickou ekonomickou instalaci, kterou můţete pouţívat kaţdý den a která zlepší
vaši kvalitu ţivota a přidá k vašemu domu funkci, která jej jasně odlišuje od ostatních domů a
poskytuje další pobídku potenciálnímu kupci. Proto stále více a více developerů, stavitelů a
architektů zahrnuje takový systém při navrhování nových domů.
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Je to rychlé!
Vytáhněte hadici na poţadovanou délku a vysávání bude dokončeno během několika minut.
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2. Při instalaci je třeba zváţit
Ukázková instalace

Důležité!
Mezi ohyby 90 ° vţdy ponechte vzdálenost
alespoň 1 metr a také 1 metr pro připojení
k hlavnímu potrubí potrubní sítě. Délku
trubice, která přitahuje zasunovací hadici,
lze připojit k hlavnímu potrubí. aţ za celou
uloţenou délkou navíjecí hadice.

UMÍSTĚNÍ VENTILŮ
12m hadice můţe pokrýt podlahovou plochu 150-200m². Pro zajištění optimálního pokrytí
domácnosti doporučujeme, aby ventily byly umístěny centrálně v budově.

JAKÁ DÉLKA HADICE?
Můţete se rozhodnout nainstalovat jinou délku hadice pro kaţdý zasouvací hadicový ventil a přizpůsobit
délku hadice poţadavkům oblasti, která se má vysávat. Zatahovací hadice jsou k dispozici v délkách 8m,
10m, 12m a 15m.

SPECIÁLNÍ ZAOBLENÉ TVAROVKY 51MM
Délky trubkového pouzdra zatahovací hadice musí zahrnovat kolena s většími poloměry,
neţ by tomu bylo u běţného centrálního vakuového systému. Díky tomu se zajistí, ţe hadice
se snadno uloţí do potrubí.
Po dokončení celkové délky trubek pro navíjecí hadicí a přidáním jednoho metru jako
rezervy délky je moţné připojit další trubice s navíjecí hadicí nebo k hlavní centrální vakuové
trubkové síti.

90° Koleno

45° Koleno
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22.5° Koleno

6
Kolena by neměla být pouţita k vytvoření nepřetrţitého běhu potrubí. Mezi koleny
musí být vţdy alespoň jeden metr.

Maximální počet úplných 90 ° křivek na zasouvací hadicový ventil by neměl být větší neţ 4.
Např. to můţe zahrnovat kolena 3 x 90 ° + kolena 2 x 45 °
nebo kolena 2 x 90 ° +3 kolena +3 x 45 ° + kolena 2 x 22,5 °.
Délka trubky, ve které je umístěna zasunovací hadice, by měla být na jedné rovině.
Vyhněte se instalaci těchto délek potrubí na různých úrovních.

Konec hadice

Délka trubky, ve které je
umístěna zasunovací hadice,
by měla být na jedné rovině.

Konec hadice

Hadice na dvou
různých rovinách
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STANOVENÍ VÝŠKY VENTILŮ
Instalace pod podlahu
Pokud je hadice nainstalována dolů (hadice je vytaţena
zespodu), doporučujeme umístit ventil 50-80 cm nad
podlahu, aby bylo co nejpohodlnější pouţití.

Směr vytaţení
hadice

Instalace nad stropem
Pokud je hadice nainstalována vzhůru (hadice je vytaţena
shora), doporučujeme umístit ventil 90-120 cm nad
podlahu, aby bylo co nejpohodlnější pouţití.

Směr vytaţení
hadice

PROSTOR POŢADOVANÝ PRO INSTALACI
Dokončená zeď
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DALŠÍ VĚCI NA KTERÉ SI DÁT POZOR PŘI INSTALACI POTRUBNÍHO SYSTÉMU
VĚTVENÍ POTRUBÍ
Vţdy instalujte tvarovky ve směru proudění vzduchu.

Čeština

ŘEZÁNÍ TRUBKY
Pro zajištění čistého a rovného řezu je nezbytné, aby se délky trubek řezaly pomocí řezače
trubek. (VELMI DŮLEŢITÉ!) Vnitřní povrch potrubí by měl být zcela hladký, aby se zabránilo
hromadění nečistot, které by mohly vést k překáţkám..

INSTALACE VERTIKÁLNÍHO VEDENÍ
Pokud svislé potrubí vede svisle směrem vzhůru a je nutné napojení na vodorovné potrubí
musíme pouţít odbočku a koleno 90 ° nebo 2x 45 °

LEPENÍ POTRUBÍ
Nejprve musí být oba povrchy, které mají být slepeny, dokonale čisté, (VELMI DŮLEŢITÉ!), Poté
naneste dostatečné mnoţství lepidla na trubku tak, aby po spojení obou částí bylo vidět malé
mnoţství lepidla.

ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ
Při montáţi drţáků k upevnění trubky na místě dávejte pozor, abyste je příliš nepřišroubovali,
protoţe by to mohlo způsobit deformaci trubky, čímţ by se omezil pohyb hadice uvnitř
trubkového pouzdra..
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3. Konstrukce
Montáţní deska / pouzdro ventilu

VENTIL

Kombinace ventilu a pouzdra
Elektrické vedení

Elektrické vedení
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Části ventilu

Gumové těsnění

Čeština

Upevňovací šrouby

Zajišťovací páka hadice
ON/OFF Vypínač
Připojení drţáku hadice

Připojení ventilu

ON/OFF Vypínač
Připojovací vodiče pro vedení
nízkého napětí k centrálnímu vysavači
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