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Rady a tipy pro správnou a snadnou instalaci 

Délka hadice 

Optimální délka hadice je 7,5m nebo 9m. Existují i delší 
hadice u kterých však vzrůstá náročnost s jejich 
manipulací. Někdy ale charakter domu nebo nemožnost 
mít více vysavačových zásuvek nedovoluje. Proto v naší 
nabídce najdete i 12m hadice. 

  

 

 

 

Umístění zásuvek 

V naší nabídce naleznete několik druhů, tvarů a barev vysavačových zásuvek. Víme, 
že design a kvalita hraje velkou roli, proto vybírejte 
pečlivě – zásuvky se stanou součástí vašeho interiéru a 
budou denně na očích.   

Umístění zásuvek volte tak, aby hadici při vysávání nic 

nebránilo v manipulaci.  

Při montáži zvažte: 

- Kde budou dveře a kam se budou otvírat? 
- Kde bude nábytek a postele? 
- Kde bude sedačka?                                                                     

- Budu chtít vysávat auto, garaž, terasu? 
 

  

Při návrhu rozmístění zásuvek doporučujeme v místě plánované zásuvky uvázat 
provázek v délce plánované hadice a vyzkoušet tak dosah v objektu. Tímto 
způsobem pak naplánujte rozmístění zásuvek tak, aby byla pokryta celá 
podlahová plocha objektu. Nejčastěji je ideálním místem zásuvek geometrický 
střed objektu – ověřte, zda se plánovanou hadicí dostanete opravdu všude 
(nezapomeňte na parapety oken, schodiště, auto, atd.)  

Zásuvky se nejčastěji montují to výšky 40-70cm nad podlahu. 
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Doporučujeme: 

V dnešní době existuje několik vychytávek, které Vám usnadní práci s úklidem a 
rozšíří tak další možnosti centrálního vysávání. 

 

- VACPAN – jedná se o úzkou štěrbinu, která se 
nejčastěji instaluje do soklu kuchyňské linky 
nebo do zádveří. Nejčastěji se připojuje 
pomocí flexibilní hadice 11170 k pevnému 
rozvodu centrálního vysavače. Důležitým 
bezpečnostním prvkem je instalace 
krátkého kolene SV8052 nebo 11614, které  
je nutné instalovat přímo na přírubu této 
štěrbiny 
 

 

- WALLYFLEX  - jedná se o flexibilní hadici, který 
se nejčastěji montuje v kuchyni, koupelně, 
technické místnosti. Montuje se na stěnu cca 
120cm nad podlahu. Jako základna se používá 
obdelníkový typ s označním SV8001.  

 

 

 

- VROOM – jedná se o naviják s hadicí, který je 
ideálním pomocníkem v kuchyni. Instaluje se do 
kuchyňské linky nejčastěji do skříňky pod dřez nebo 
jiného nevyužívaného místa. Při návrhu kuchyně je 
dobré na tohoto pomocníka myslet a naplánovat pro 
něj místo. Šíře tohoto navijáku je pouhých 8cm, 
takže prostoru moc nepotřebuje. Připojuje se 
pomocí flexibilní hadice 11170 k pevnému rozvodu 
centrálního vysavače. Důležitým bezpečnostním 
prvkem je instalace krátkého kolene SV8052 nebo 
11614, které je nutné instalovat přímo na přírubu této štěrbiny 
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Montáž základny nástěnné zásuvky: 

Máme v nabídce dva druhy základen pro nástěnnou zásuvku: 

 
SV8001 – obdelníkový tvar 

SV8201 – čtvercový tvar 

Základna se montuje nejčastěji do výšky 35-70cm nad finální podlahu. Pro uchycení 
ke zdivu jsou na základně upevňovací otvory („uši“) pomocí kterých je možné 
základnu přišroubovat za pomocí vrutů a hmoždinek. 
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Základna zásuvky má na sobě rámeček cca 1cm vysoký (obdelníkový nebo 
čtvercový). Po omítnutí zdi je nutné, aby byl tento rámeček utopen ve zdi a 
nevyčníval z ní ven. V případě, že rámeček základny vyčnívá ze zdi a následně se 
osazuje povrchovou zásuvkou dochází k tomu, že zásuvka nedolehne pěkně ke zdi a 
mezi zásuvkou a zdí vzniká mezera. 

V opačném případě když je základna příliš utopená to není na škodu protože 
existují různé prodlužovací adaptéry, např. (SV8082-M). 
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Montáž bezpečnostního kolene: 

Za každou vstupní zásuvkou musí být tzv. bezpečnostní koleno a nesmí se použít 
v potrubním systému nikde jinde. Slouží k tomu, aby zabránilo proniknutí velkých 
částí do systému které by mohly způsobit ucpání. Bezpečnostní koleno je 
nejslabším místem systému – co projde tímto kolenem projde celým systémem. 

Bezpečnostní koleno : U nás značeno jako Koleno krátké 90° (F/F) SV8052 

Při lepení kolene na základnu je potřeba dát pozor kterou stranou koleno lepíme. 

Jedna strana kolene má uvnitř doraz na trubku. Tedy druhá strana, která nemá 

doraz patří nalepit na základnu.  
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Nezapomeňte na další užitečné pomocníky centrálního vysávání: 

Při plánování rozvodu centrálního vysavače nezapomeňte na kuchyň, technickou 
místnost, garáž, koupelnu…Tohle jsou místa, kde není nutné pokaždé používat 
centrální hadici a postačí zde některý z pomocníku jako je VACPAN, WALLYFLEX, 
VROOM.(www.bvc-vac.cz)  

Zde je ukázka přívodu pro naviják VROOM, který bude umístěn v kuchyňské skříňce 
vedle odpadkového koše. Trubka se vyvede pod skříňku, kde bude naviják umístěn 
a nechá se koukat z hotové podlahy. Po zhotovení finálního povrchu podlahy a před 
samotnou montáží kuchyně se trubka zkrátí a napojí se zařízení nejčastěji pomocí 
flexibilní hadice kat.č. 11170 na www.bvc-vac.cz Nezapomeňte instalaci ovládacího 
kabelu, kat.č. 10138. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bvc-vac.cz/
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Příprava pro přívod do plánované zdi 

Zde je ukázka přípravy potrubního systému pro plánovanou nástěnnou flexibilní 
hadici WALLYFLEX, která bude umístěna na stěně sprchového koutu v technické 
místnosti (zeď se postaví až na finální beton podlahy). Tento pomocník WALLYFLEX 
bude sloužit např. na vysávání filtrů v sušičce prádla a také na česání psů pomocí 
speciálního hřebene, atd. Nezapomeňte instalaci ovládacího kabelu, kat.č. 10138. 
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Vývod pro vysavač 

Zde je ukázka vývodu pro připojení k centrálnímu vysavači. Na obrázku je také 
vidět odbočka pro zásuvku kvůli umístění vysavače v garáži. Centrální vysavač by 
měl být instalován v nejnižším místě domu (sklep).  V jednopodlažním domě volte 
místnost, kde vás nebude rušit běh vysavače (technická místnost, garáž, atp.) 
Nezapomeňte přivést k vysavači ovládací kabely od všech zásuvek. Instalaci kabelů 
můžete volit v zapojení paralelním nebo hvězdicovém. Ovládací kabel při instalaci 
prostrčte v horní části zásuvkovou základnou a zastrčte alespoň 20cm kabelu do 
potrubí. Poté přišroubujte na základnu ochranné víčko. 
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Potrubní systém a jeho větvení 

Plánování potrubního systému je nejdůležitější věcí pro správné fungování 

centrálního vysávání. Vždy se snažte volit co nejkratší trasu potrubí, ale ne za 

každou cenu – vyhněte se krkolomným spojům a zbytečným použitím kolen. 

Všechny potrubní spojky a odbočky instalujte ve směru k centrálnímu vysavači 

Příklad větvení:       
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Příklad větvení s použitím odbočky Y 

(poznámka: Za odbočkou Y jsou použity kolena krátké 45° (M/F),                     

kat.č.  SV8060 
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Instalace výfukového potrubí: 

Nezapomeňte na odvod vzduchu z vysavače mimo budovu. U vysavačů BVC je výfuk 

umístěn ze shora vysavače. Pro odvod vzduchu se používá odpadní potrubí HT 

DN100.  

V případě pasivního domu nebo u domu kde je nežádoucí odvádět vzduch mimo 

budovu je možné využít krátký tlumič (kat.č. 11824) a instalovat do vysavače na 

výstup přiložený HEPA filtr. 

 


