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SYSTEMY
CENTRALNEGO ODKURZANIA

I. Wprowadzenie

System centralnego odkurzania

Centralny odkurzacz zmienia podejście do codziennego sprzątania. Jest łatwy w 
użytkowaniu i wszechstronny. Odkurzacz centralny jest cichy i nie brudzi się. Usprawnia 
proces odkurzania pomagając utrzymać czystsze i zdrowsze środowisko. Przed 
rozpoczęciem korzystania z Centralnego systemu odkurzania należy zapoznać się z 
instrukcją. Zapoznanie się z prawidłowym sposobem korzystania z systemu umożliwia 
wieloletnią bezproblemową pracę z instalacją odkurzającą.

Centralny system odkurzania jest do pięciu razy wydajniejszy od tradycyjnych odkurzaczy. 
Nasz system zbiera praktycznie 100% pyłów, roztoczy i pyłków oraz innych alergenów 
z posadzek, mebli i innych powierzchni i dostarcza zebrany materiał do jednostki 
zazwyczaj umieszczonej w piwnicy utrzymując tym samym wysoką jakość powietrza w 
pomieszczeniach mieszkalnych.

Wbrew powszechnie panującej opinii, system centralnego odkurzania nie musi być drogi. 
W większości przypadków przewyższa cenę tradycyjnych odkurzaczy ale rekompensuje 
to komfort użytkowania. Koszt kompletnej instalacji wraz z jednostką centralną nie 
przekracza 0,5% kosztów budowy i wykończenia przeciętnego domu jednorodzinnego.

System Centralnego Odkurzania składa się z: 

1. Jednostki centralnej
2. Systemu rur, kształtek, gniazd
3. Węża i akcesoriów do sprzątania
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Kategoria:   hybrydowo-cyklonowy
Obudowa:    stal nierdzewna
Silnik:     AMETEK
Moc (W):    1200
Zasilanie:    230V ~ 50Hz
Siła ssąca (AirWat):   500
Podciśnienie KP:   25,5
Gniazdo gospodarcze:  Tak
Pojemność zbiornika (L):  20
Waga (kg):    7,6
Tłumik:     Tak
Rozmiar (mm):    280x840
Poziom hałasu (3m)(db):  58
Maksymalna długość instalacji (m): 45
Maksymalna ilość gniazd:  5

II. Elementy systemu centralnego odkurzania

2.1. Jednostki centralne

 Jednostka centralna przeznaczona do domów
 i apartamentów o przeciętnej powierzchni do 200m2, 
wyposażona w obustronny system podłączenia wlotu

 i wylotu, oparta na technologii bezworkowej, 
w obudowie ze stali szlachetnej. 

Unikalny system oczyszczania instalacji 
po zakończeniu pracy FCS. 

Silnik typu SELF-COOL marki AMETEK

CV12
MODEL

MODEL
CV16

Jednostka centralna przeznaczona do domów 
o przeciętnej powierzchni powyżej 200m2, 

wyposażona w obustronny system podłączenia 
wlotu, oparta na technologii bezworkowej, 

w obudowie ze stali szlachetnej. 
Unikalny system oczyszczania instalacji po 

zakończeniu pracy FCS. 
Silnik typu BYPASS marki AMETEK.

Kategoria:   hybrydowo-cyklonowy
Obudowa:    stal nierdzewna
Silnik:     AMETEK
Moc (W):    1600
Zasilanie:    230V ~ 50Hz
Siła ssąca (AirWat):   600
Podciśnienie KP:   30
Gniazdo gospodarcze:  Tak
Pojemność zbiornika (L):  20
Waga (kg):    9,6
Tłumik:     Tak
Rozmiar (mm):    280x910
Poziom hałasu (3m)(db):  61
Maksymalna długość instalacji (m): 60
Maksymalna ilość gniazd:  7
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W komplecie z odkurzaczem znajdują się niezbędne elementy służące 
do samodzielnego podłączenia odkurzacza do instalacji centralnego 

odkurzania

- tłumik wraz ze wspornikiem montażowym 
- wieszak z kołkami montażowymi do zawieszenia jednostki centralnej

- dwa elastyczne węże przyłączeniowe o ustandaryzowanych wymiarach
- cztery opaski zaciskowe do węży i złączki przewodu sterującego 

Jednostka centralna 
przeznaczona do domów 

powyżej 300m2, 
wyposażona w obustronny system 

podłączenia wlotu, oparta na 
technologii bezworkowej, 

w obudowie ze stali nierdzewnej.
Płynny start silnika zwiększający 

jego żywotność. 
Unikalny system oczyszczania 

instalacji po zakończeniu pracy FCS.
 Silnik typu BYPASS marki AMETEK.

Kategoria:   hybrydowo-cyklonowy
Obudowa:    stal nierdzewna
Silnik:     AMETEK
Moc (W):    1800
Zasilanie:    230V ~ 50Hz
Siła ssąca (AirWatt):   625 
Podciśnienie (KPa):   32 
Gniazdo gospodarcze:  Tak
Pojemność zbiornika (L):  20
Waga (kg):    9,8 
Tłumik:     Tak
Rozmiar (mm):    280x910 
Poziom hałasu (3m)(db):  61
Maksymalna długość instalacji (m): 75
Maksymalna ilość gniazd:  9

CV18
MODEL
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Zestaw składa się z wysokiej jakości akcesoriów sprzątających. Całość została 
dobrana w taki sposób by ułatwić i uprzyjemnić pracę z systemem centralnego 
odkurzania. 

W skład zestawu wchodzą: 
- wąż (9m) z wyłącznikiem w rączce wraz z wieszakiem na ścianę,

-  rura teleskopowa z uchwytem do powieszenia, 
- szczotka wielofunkcyjna, 

- ssawka uniwersalna, 
- ssawka meblowa, 

- ssawka szczelinowa. 
Całość uzupełnia specjalna torba w której można przechowywać akcesoria.

2.3 Wąż i akcesoria do sprzątania

III. Zalety systemów centralnego odkurzania

3.1 ZDROWIE
Blisko 20% Europejczyków cierpi na alergie i astmę z powodu substancji wdychanych 
w pomieszczeniach a dzięki zastosowaniu systemów centralnego odkurzania można 
zredukować największe objawy alergii nawet o 61%.

3.2 CZYSTE POWIETRZE
Większe zanieczyszczenia zostają w pojemniku a drobniejsze cząsteczki są wydalane 
wraz z powietrzem na zewnątrz budynku.

3.3 WYGODA
Odkurzacz centralny jest gotowy do pracy zawsze, gdy tego potrzebujesz a z lekkim 
wężem, włożonym do gniazdka w ścianie można przemieszczać się z pokoju do pokoju 
oraz w górę i w dół schodów przy niewielkim wysiłku.

3.4 KOMFORT
Odkurzacz centralny nie wymaga specjalnej konserwacji a czynności obsługowe 
sprowadzają się jedynie do opróżniania zbiornika na śmieci znacznie rzadziej niż ma to 
miejsce w tradycyjnych odkurzaczach.

3.5 CISZA
Jednostka centralna umieszczona zazwyczaj w garażu, piwnicy lub pomieszczeniu 
gospodarczym jest praktycznie niesłyszalna podczas pracy.

3.6 WIĘKSZA MOC
Wielokrotnie większa moc odkurzacza centralnego od odkurzaczy tradycyjnych sprawi, 
że Twój dom będzie czysty, jak nigdy dotąd.

3.7 TRWAŁOŚĆ
System centralnego odkurzania to inwestycja na długie lata a jej instalacja  podnosi 
atrakcyjność nieruchomości w przypadku jej sprzedaży.
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IV. Montaż instalacji systemu centralnego odkurzania.

4.1 Elementy systemu centralnego odkurzania

Jednostka centralna.
Jednostkę główną Państwa systemu centralnego odkurzania COLUMBIA VAC można 
zainstalować w garażu, komórce czy pomieszczeniu gospodarczym w celu minimalizacji hałasu 
i wpływu na pomieszczenia mieszkalne. Lokalizacja głównej jednostki powinna być suchym i 
dobrze wentylowanym miejscem.
Silnik nie wymaga smarowania. Łożyska są trwale uszczelnione i 
przesmarowane.
Po 500 godzinach użytkowania autoryzowany serwis powinien 
sprawdzić szczotki silnika.
Jednostkę główną należy czyścić miękką szmatką. Uwaga: Nie wolno 
stosować środków czyszczących w płynie ze względu na ryzyko 
porażenia prądem elektrycznym.
Jednostka główna jest typu podwieszanego, zbiornik na pyły 
(zabrudzenia) znajduje się na spodzie. Pojemnik można zdemontować 
i usunąć zanieczyszczenia. Sugerujemy usuwanie zanieczyszczeń 
co 3-4 miesiące w gospodarstwie domowym i co 2-3 miesiące w 
pomieszczeniach biurowych. W celu zapewnienia jak największej 
wydajności zalecane jest opróżnienie zbiornika, gdy ten zapełni się do 
połowy.
Jednostki główne COLUMBIA VAC przystosowane są do zasilania o 
napięciu 220/230/240, zalecamy korzystanie z gniazd o zabezpieczeniu 
prądowym wyższym niż 10AMP z pojedynczym osobnym obwodem.
Jednostka główna jest dostarczona wraz ze stałym, samo-czyszczącym 
się filtrem. W trakcie normalnego użytkowania nie istnieje potrzeba 
jego czyszczenia bądź wymiany. Niemniej jednak, filtr raz w miesiącu 
należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń lub pęknięć. Jeżeli filtr okaże 
się być uszkodzony przez szkło lub inne ostre przedmioty należy go 
wymienić.

Nie wolno odkurzać substancji krzepnących, w przeciwnym razie 
wewnątrz filtra utworzy się zaschnięta powłoka. Jeżeli filtr wymaga 
czyszczenia należy wykonać pięć niżej opisanych kroków:

1. Zdjąć pojemnik na zabrudzenia.
2. Owinąć dużą plastikową torbę na śmieci wokół dolnej części jednostki 
głównej jak wskazano na rysunku.
3. Chwycić wszyty odważnik na spodzie filtra przez torbę (jak wskazano 
na rys.) Mocno potrząsnąć. Zabrudzenia spadną do torby.
4. Ostrożnie zdjąć plastikową torbę z jednostki.
5. Opróżnić pojemnik na brud wsypując zabrudzenia do torby. Należy 
pamiętać, że w przypadku rozsypania zabrudzeń można je z łatwością 
odkurzyć korzystając z węża.

Nie należy potrząsać jednostką główną. Nie wolno umieszczać 
czegokolwiek na szczycie jednostki, ograniczając w ten sposób dopływ 
chłodzącego powietrza do silnika i w konsekwencji jego przegrzanie.
Pakiet montażowy winien obejmować również elementy montażowe, 
co należy sprawdzić.
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Rura odkurzająca 
Średnica rury systemu wynosi 50mm (2”) UPVC, należy sprawdzić czy rozmieszczenie rury 
jest zaprojektowane i wykonane przez autoryzowanego montażystę.
UWAGA

Po zatwierdzeniu rozmieszczenia instalacji rurowej COLUMBIA VAC, należy ją stosownie 
oznaczyć, w celu uniknięcia uszkodzenia instalacji (np. wbicie gwoździa) w trakcie 
wykonywania prac wykończeniowych w pomieszczeniu. 

Gniazda ssące
Gniazdo łączy instalację rurową z wężem ssącym. Sprawność jego działania zależy od 
stanu sprężyny i gumy uszczelniającej.

UWAGA
    Zawsze należy zamykać gniazda, jeżeli nie są używane. Dzieci nie mogą 
bawić się elementami instalacji.
    W celu zapewnienia bezpieczeństwa stosowane jest niskie 12V 
napięcie na gnieździe sterującym jednostką centralną. Należy okresowo 
czyścić złącza gniazda, aby unikać powstawania zwarć. Podczas prac 
wykończeniowych lub remontowych domu zalecamy odłączenie jednostki 
głównej od sieci.
    Jeżeli podczas użytkowania systemu użytkownik wyczuwa niższe ciśnienie 
ssące należy sprawdzić, czy każde z gniazd wlotowych jest zamknięte i czy 
któreś z nich nie jest uszkodzone.

4.2  Projektowanie instalacji 

Długość węża

Optymalna wydajność systemu uzyskiwana jest w przypadku węży o długości 9 metrów.
W przypadku rozbudowy już istniejącego systemu, gdy nie będzie możliwe zainstalowanie 
większej ilości gniazd lepiej korzystać z dłuższego węża. W handlu dostępne są różne 
długości węży ssących, nawet do 15 metrów.

Miejsca instalacji gniazd wlotowych
Gniazda ssące są jak włączniki światła czy gniazdka elektryczne, które ze względu na 
częstość użytkowania winny być instalowane w odpowiednio dobranych miejscach. Nie 
należy instalować wlotu ssącego za drzwiami, ponieważ trudno go będzie użytkować bez 
zamkniętych drzwi. Zaleca się instalację wlotu w miejscach, gdzie będzie on dostępny 
bez zamykania drzwi. To zdecydowanie lepsze rozwiązanie.

Nie należy instalować gniazd ssących na środku prostej ściany lub w rogach!
Projektując rozmieszczenie gniazd ssących należy w pierwszej kolejności zastanowić się:
    - Gdzie będzie znajdować się szafa z wężem
    - Gdzie będą znajdowały się meble
    - Gdzie będzie znajdować się jednostka centralna (gniazdo wbudowane w obudowę 
odkurzacza eliminuje konieczność montażu dodatkowego gniazda w miejscu, w którym 
znajduje się odkurzacz, np. w garażu)

Pod uwagę należy wziąć wszystkie miejsca, gdzie gniazdo nie będzie pracowało efektywnie 
lub miejsca, gdzie wlot będzie niedogodnie umiejscowiony.
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Wskazówki

Gniazda ssące lepiej instalować w miejscach gdzie zwykle są wykonywane prace 
porządkowe, na przykład w sypialni, kuchni, jadalni itp. Zawór ssący winien być instalowany 
w pobliżu miejsca regularnie sprzątanego, w lokalizacji, która zapewnia łatwy dostęp 
do gniazda. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne. Wąż zasysający pyły z obrotową 
rączką ułatwią proces sprzątania. Do różnych powierzchni można stosować wygodne 
wielofunkcyjne szczotki.

Plan rozmieszczenia gniazd ssących

Dobrym pomysłem jest wykonanie planu w skali 1:100. Na planie należy zaznaczyć drzwi 
w każdym pomieszczeniu. Dla każdego najdalej umieszczonego rogu na posadzce należy 
narysować koło o promieniu (w skali) 9 metrów (preferowane długości węży). W miejscach 
nakładania się okręgów należy instalować gniazda ssące.

Ważne!

Należy zwrócić uwagę na przeszkody znajdujące się na trasie węża, takie jak meble, 
urządzenia elektryczne, dodatkowe ściany itp. Należy uzyskać możliwość sprzątania całej 
powierzchni mieszkalnej domu, w tym rogów sufitów i klatki schodowej.

Wskazówki

Sprawdzić poprawność projektów. Korzystając ze sznurka o długości w skali 9 metrów 
zasymulować na planie możliwość sprzątania każdego z pomieszczeń.

Rozplanowanie gniazd ssących na już istniejącym projekcie domu jest bardzo łatwe.

Przy użyciu sznurka o długości 9 metrów w całym domu dobrać najdogodniejsze lokalizacje 
gniazd ssących systemu centralnego odkurzania.

Należy pamiętać o samochodzie!

Jeżeli konstrukcja budynku umożliwia takie działanie, jedno z gniazd należy zainstalować 
w pobliżu wejścia do garażu, w taki sposób, aby umożliwić sprzątanie samochodu. W 
przypadku braku garażu gniazdo ssące można zainstalować na parkingu przed domem 
na ścianie budynku ale wtedy należy je zabezpieczyć przed wpływem warunków 
atmosferycznych.

Wysokość instalacyjna wlotów ssących 
Zalecamy instalacje zaworów ssących na odpowiednio dobranej wysokości. 
Zwykle wloty można instalować na tej samej wysokości, co gniazdka 
elektryczne, utrzymując w ten sposób równowagę estetyczną. Ogólnie, 
zalecamy instalację gniazd ssących na wysokości 40 – 70 cm od podłogi.
Przed instalacją systemu rurowego należy w pierwszej kolejności określić 
ścieżkę instalacji. Należy stosować się do następujących zasad:
Wysokość systemu rurowego powinna być jak najmniejsza. System powinien 
być jak najkrótszy, co pozwoli oszczędzić środki wydane na jego montaż i 
dobór jednostki centralnej. 

Można podłączać system rurowy wylotowy jak i wlotowy do jednostki 
centralnej, dobierając odpowiednie kolanka i złączki. Rury zasysające lub 
wylotowe można umieścić z prawej lub lewej strony jednostki centralnej. 
Można wykorzystać krótkie węże elastyczne w celu podłączenia jednostki 
głównej do instalacji rur. Zwykle takie rozwiązanie znacznie ułatwia 
montaż i demontaż jednostki centralnej. 

Ilość gniazd

Zbyt duża ilość gniazd ssących jest zbędna! Większość z nich nie będzie wykorzystywana 
i jedynie wygeneruje większe koszty. Z naszego doświadczenia wynika, że do objęcia 
powierzchni rzędu 100-120 metrów kwadratowych wystarczą 3 wloty ssące.

Przewody rurowe jednostki centralnej

Instalacje rurowe systemu odkurzacza centralnego można instalować poziomo, po 
przekątnej, w górę i w dół. 
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4.3 Instalacja systemu centralnego odkurzania

5 istotnych podstawowych zasad instalacji:

Zasada 1
Następujące narzędzia są zwykle stosowane do przycięcia rur: 90° obcinak do rur lub 
noże tnące do PVC.

      Uwaga: Nie wolno stosować szlifierek kątowych.

Zasada 2

Zazwyczaj należy usunąć wszystkie zadziory za pomocą narzędzi specjalistycznych, od 
strony wewnętrznej jak i od strony zewnętrznej obciętej rury. Zagrożenie: należy uważać 
na palce! Do wykonania zadania można stosować także papier ścierny.

Zasada 3

     Klej nakładany jest zazwyczaj na rurę a nie na złączki!

Uwaga: Nakładając klej w złączce istnieje możliwość wypłynięcia kleju i rozpuszczonego 
PVC do wewnątrz instalacji, co może powodować utrudnienia w przepływie powietrza w 
instalacji rurowej i powodować blokady.

Zasada 4

     Instalować trójniki zgodnie z 
     kierunkiem przepływu powietrza.

Zasada 5

W celu eliminacji możliwości zatkania się instalacji rurowej, 
zazwyczaj na płytkach montażowych, we wlotach 
montowane jest krótkie kolanko 90°. W przypadku, gdy 
połączenie przechodzi bezpośrednio przez ścianę, należy 
korzystać z krótkiego kolanka za ścianą w celu eliminacji 
blokowania się instalacji. Również w tym miejscu można 
usuwać blokujące instalację przedmioty/cząstki (ich 
obecność jest jednak mało prawdopodobna).
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Uwagi:

1. Instalacja rurowa
 - Instalacja rurowa winna być montowana, gdy ściana jest czysta.
- Instalacja powinna być dokładnie wykonana, nie dopuszcza się luźnych elementów. Złącza instalować mocno 
i poprawnie.
 - Rury należy docinać za pomocą odpowiednich narzędzi. Obcięta powierzchnia powinna być równa i bez 
zadziorów.
- Szczególną uwagę należy zwrócić podczas wykonywania przejścia instalacji przez ściany. Nie wolno instalacji 
poprawiać ‘na siłę’.
- Rury należy mocować za pomocą uchwytów rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 2 metry.
 2.  Łączenie
 - Do łączenia elementów należy używać złączek bezpośrednich lub ‘kryjących’. Złączki ukryte w ścianach 
muszą być szczelne.
- Połączenia między rurą prostą a kolankami powinny być gładkie.
- Trójniki powinny być gładkie.
- Wszystkie odcinki instalacji powinny być wykonane w formie łagodnych łuków.
- Każde połączenie należy wykonać dokładnie. Tłumik można podłączyć do rur PVC w celu wyrzucenia powietrza, 
poza budynek. Długość rury wyrzutowej winna wynosić mniej więcej 3 metry.

Niskonapięciowe sterowanie zdalne

Każde gniazdo ssące musi być wyposażone w styki połączone z jednostką główną centralnego systemu 
odkurzania.

Ważne
Sieć kablowa musi być odporna na wilgoć. Należy stosować kable dostarczone i zalecane przez Columbiavac. 
Połączenie sterowania od gniazda ssącego do innego gniazda powinno być wykonane na zasadzie podłączenia 
równoległego.

Uwaga!

Niepoprawnie dobrane kable lub zbyt luźne zaciski mogą 
skutkować nieprawidłową pracą instalacji lub nawet kompletną 
utratą funkcji. Okablowanie sterujące nie może mieć styczności z 
inną linią zasilającą.

Czy okablowanie sterowania zdalnego jest w miękkiej osłonie? Zawsze zaleca się stosowanie osłony kabli. Osłony 
kabli zapewniają mechaniczną osłonę kabla sterującego. W przyszłości, jeśli zajdzie taka konieczność kabel 
można wyciągnąć. W warunkach opisanych poniżej stosowanie osłony kabla jest koniecznością! Wewnątrz 
ścian, w betonie i zaprawach. W następujących warunkach osłona kabla nie jest obowiązkowa! Instalując 
kabel wzdłuż rury poza ścianą nie trzeba stosować osłony kabla. 

Instalacja płytki montażowej
Wybrać odpowiednią płytkę montażową i lokalizację instalacji. Płytka 
montażowa jest mocno doklejona na krótkim kolanku 90°. Zazwyczaj 
krótkie kolanko 90° jest instalowane na rurze.

Zakończenia płytek montażowych nie mogą przekraczać podstawy 
ściany nawet o kilka mm. Nisko napięciowe przewody sterujące należy 
przeprowadzić przez płytkę montażową, pozostawiając około 15 - 
20 cm kabla poza ścianą. Przed instalacją płytki montażowej należy 
koniecznie wykonać działania zabezpieczające przewody sterujące 
przed zablokowaniem ich przez zaprawę tynkarską. 
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Ochrona sygnału w gniazdach ssących

Podczas finalnego montażu należy podłączyć okablowanie do 
dwóch zacisków gniazda ssącego. 

Ostatni etap instalacji płytek montażowych

W pozycji pionowej dokręcić śrubę. Nie stosować kleju!

Zapobieganie pożarom

W przypadku typowych zastosowań niepotrzebne są specjalne zabezpieczenia. Dodatkowo, 
wszystkie instalacje muszą spełniać lokalne normy budowlane oraz normy w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. W przypadku budynków użyteczności publicznej lub handlowych, w przejściach 
przez ściany przeciw-ogniowe należy stosować odpowiednie normy i technologie. 

Rura elastyczna

Ze względu na przesunięcia w ścianach, które mogą zdarzyć się w przyszłości, 
podłączając jednostkę główną i instalację rurową należy korzystać z rury elastycznej, 
co umożliwi uniknięcie nieszczelności na skutek przemieszczeń konstrukcyjnych.

Węże w konstrukcjach drewnianych

Rura elastyczna może być niezbędna w niektórych ścianach z kompresją pionową. 

Test szczelności instalacji

Jeżeli instalację wykonują profesjonaliści i wszystkie procedury były 
przestrzegane nie ma powodów do obaw o szczelność instalacji.

Test:
Podłączyć jednostkę centralną do zasilania. Umieścić osłony na wszystkich 
otwartych rurach i zamknąć wszystkie gniazda ssące Włączyć jednostkę 
centralną na 10 do 15 sekund. Powietrze nie powinno dostawać się do 
wewnątrz. Jeżeli powietrze dostaje się, oznacza, że system jest nieszczelny! 
Naprawić i ponowić test przez 10-15 sekund.
Uwaga

Zablokowanie rury na czas dłuższy niż 30 sekund może spowodować 
przegrzanie jednostki centralnej! 
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4.4 Zasady bezpieczeństwa dotyczące instalacji systemu rur centralnego odkurzacza
Instalacja centralnego odkurzacza, materiały instalacyjne i akcesoria są zaprojektowane i wykonane w 
najnowszych technologiach.

Instalacje kryte

Szczególną ostrożność należy zachować pracując w szafkach / ścianach, które prawdopodobnie zostaną 
zakryte, przy wodociągach, rurach z gazem lub elementach instalacji elektrycznej.

Środki ochrony

Pracując na ścianach lub posadzkach pracownicy muszą stosować zalecane środki ochrony osobistej, takie 
jak kaski, rękawice czy gogle ochronne. Kanały czy przejścia można wykonywać tylko i wyłącznie w stabilnych 
ścianach. W sytuacji, gdy rury przechodzą przez kotłownię należy stosować się do obowiązujących w tym zakresie 
regulacji. W ścianach ognioodpornych należy stosować metalowe rury i zawory. Wykonując przejścia lub nawierty 
należy zachować stabilność i jedność podstawowych konstrukcji ścian.

Systematycznie, aczkolwiek każdorazowo przed uruchomieniem urządzeń należy sprawdzić czy względem 
jednostki głównej i systemu rur zapewniono odpowiednie i bezpieczne warunki pracy.
Ostrzeżenie

Jednostkę główną centralnego odkurzacza można użytkować tylko w bezpiecznych warunkach pracy. Jeżeli 
jednostka główna systemu centralnego odkurzania jest uszkodzona, należy bezzwłocznie odłączyć urządzenie 
z gniazdka lub należy natychmiast odciąć zasilanie. Elementy wadliwe lub niepracujące w sposób poprawny 
należy wymienić na odpowiednie niewadliwe elementy.
Ryzyko pożaru lub wybuchu! Systemy centralnego odkurzania nie mogą odkurzać:

- Cieczy
-  Cieczy wybuchowych
- Rozpuszczalników
- Środków łatwopalnych
- Benzyny
- Oleju napędowego
- Gazów palnych
- Pyłów wybuchowych
- Materiałów palących się lub gorącego żużla

Ryzyko urazu

Jeżeli w pobliżu pracującego urządzenia znajduje się inna osoba, należy ostrożnie korzystać z długich węży ssących. 
Węże można przenosić jedynie wtedy, gdy są zwinięte. Węży nie wolno ciągnąć! Zabrania się umieszczania 
wlotów ssących w miejscach trudno dostępnych!
Ostrzeżenie

Obsługa urządzenia niegodnie z zasadami bezpieczeństwa w skrajnych wypadkach grozi ryzykiem utraty życia!

Zasady bezpieczeństwa dotyczące korzystania z klejów

Ostrzeżenie!

Korzystając z kleju należy zapewnić dobrą wentylację, zabrania się palenia tytoniu! Dzieci 
i inne osoby nie mogą zbliżać się do kleju. Klej należy trzymać z dala od ognia! Klej może 
formować palne wyziewy! Nie wolno dopuścić do sytuacji, gdy klej ma kontakt z oczami. 
Opary kleju mogą mieć negatywny wpływ na oczy i układ oddechowy! Kleju nie wolno 
spożywać! Jeżeli klej wejdzie w kontakt ze skórą, miejsce kontaktu należy przemyć dużą 
ilością wody! 

1.  Nie nakładać smaru na złącza.
2.  Na zewnętrzną stronę rury nałożyć cienką warstwę kleju. Nie wolno 
nakładać kleju na wewnętrzną stronę złączek.
3.  Należy szybko połączyć rurę i złączkę w zamierzonej pozycji. Klej 
szybko zasycha.
4.  Dopiero po upływie trzech minut elementy klejone można poddawać 
obciążeniom

Po wykonaniu instalacji należy unikać wprowadzania 
zmian. Wszelkie zmiany mogą prowadzić do obniżenia 
wydajności instalacji. Dodatkowo, ze względu na fakt, że 
gniazdo ssące jest umiejscowione niżej niż rura główna, 
spadający kurz na skutek grawitacji zmniejsza przepływ 
powietrza i kumuluje zapylenie na wlocie. 
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Uchwyt rury

Na potrzeby montażu rur

Wskazówka: Rury zamocować w kolankach. Rury mocować za pomocą 
uchwytów co 120 - 150 cm. 

Zatyczka rury

Domykanie końca rury.
Uwagi

Do zamknięcia rury należy stosować zatyczki rur. Korzystając z plastikowych 
worków lub innych podobnych środków, po uruchomieniu instalacji jednostka 

główna może ulec uszkodzeniu lub sieć rur zostanie zblokowan

Kołnierz maskujący

Wykorzystywany kiedy rura jest umieszczona w ścianie. 

Rozszerzenie wlotu ssącego

Kolanko krótkie 90o

Stosowane, kiedy rura jest umieszczona głęboko w ścianie, gdy zaprawa jest zbyt 
gruba; gdy na ścianę nałożono dodatkową okładzinę. 

Kolanko krótke 90o należy stosować za wlotem ssącym w celu uniknięcia 
zablokowania długich przedmiotów w systemie rurowym.

UWAGA. Zabrania się stosowania kolanek krotkich 90o w instalacjach, 
jeżeli takie skutkują zablokowaniem się instalacji.

Mufę naprawczą można stosować jedynie do celów wykonania naprawy!

    Usunąć wadliwe rury.
    Parę muf naprawczych nasunąć na istniejący system rur.

    Umieścić nową rurę.
    Dodać klej PVC i mufę naprawczą. Zakończono!

Wskazówki

Przećwiczyć kilka razy bez dodawania kleju, aby upewnić się, że po dodaniu kleju nie wystąpią 
żadne problemy. Wyżej opisana procedura może być także pomocna w przyszłości w przypadku 

chęci wydłużenia rury. 
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V. Użytkowanie i konserwacja

5.1 Wąż i akcesoria

Standardowy zestaw złączy obejmuje następujące elementy:
Wąż (z włącznikiem uruchamiającym jednostkę główną)

Teleskopowa rura

Szczotka szczelinowa

Standardowa szczotka typu Combo (do dywanów i podłóg) umożliwiająca łatwe odkurzanie 

dywanów i podłóg. Umożliwia łatwe przełączenie między trybem pracy z dywanem a gładką podłogą.
Wieszak na wąż

Okrągła szczotka zbierająca kurz

Szczotka zaprojektowana do odkurzania twardego drewna, płytek i/lub linoleum. Narzędzie odkurza 

efektywnie również ściany i powierzchnie szafek do 32 cm szerokości.
Dysza do tapicerek z szczotką ślizgową.

   

UWAGA

1.W celu zapewnienia maksymalnych korzyści użytkowych węża należy używać i składować w 

temperaturach powyżej 5°C. Korzystając z dołączonego wieszaka, należy zawsze odkładać na niego 
wąż, gdy ten nie jest użytkowany. Przygotowując elementy do składowania należy odłączyć rurę 
teleskopową od węża. Nie składować elementów w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych.

2.Nie wolno odkurzać przedmiotów, których gabaryty uniemożliwiają przejście przez szczotkę lub wąż. Nie 

wolno odkurzać gruzu i zbierać cieczy.
Jeżeli wąż się zapcha należy włożyć rurę teleskopową w otwór ssący na jednostce głównej. Włączyć 
jednostkę główną za pomocą włącznika ręcznego, uszczelnić otwór. Elementy zapychające wąż zostaną 
zassane przez jednostkę główną. Niemniej jednak, jeżeli wąż ciągle pozostaje zapchany, do jego 
odetkania można wykorzystać drut lub wąż ogrodowy przeciągając go przez wąż ssący. Należy 
zachować ostrożność, aby nie uszkodzić węża ssącego.

5.2 Obsługa systemu centralnego odkurzania

Etapy postępowania:

1.Podłączyć wąż do jednego z gniazd wejściowych.

2.Na wąż nałożyć wybraną szczotkę lub rurę teleskopową.

3.Uruchomić włącznik na wężu, jednostka powinna rozpocząć pracę.

4.Po zakończeniu sprzątania, wyłączyć jednostkę za pomocą przełącznika na wężu, po kilku sekundach 

jednostka przestanie pracować. 
UWAGA: Odłączając wąż zaleca przytrzymanie otwartych drzwiczek wlotu przez kilka sekund do 
momentu spadku ciśnienia ssania.
Automatyczny włącznik na obudowie służy tylko do obsługi jednostki centralnej w przypadku korzystania 
z gniazda umieszczonego w obudowie jednostki centralnej. Sterowanie umieszczone w rączce węża 
podłączonego do gniazda będzie uruchamiało jednostkę centralną automatycznie. Jeżeli urządzenie 
zatrzyma się, należy zaprzestać korzystania z niego przez okres 30 minut. W tym czasie należy sprawdzić 
cały wlot powietrza oraz elementy ssące (np. szczotki) i znaleźć źródło blokady.
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W celu uniknięcia przegrzania instalacji maszynę wyposażono w termiczny wyłącznik, który 
automatycznie wyłączy urządzenie w przypadku zblokowanego wlotu powietrza. 30 minut później 
użytkownik będzie mógł ponownie uruchomić urządzenie. 
Należy pamiętać, że jednostka centralna automatycznie włączy się ponownie, jeżeli wąż jest ciągle 
podłączony. Jeżeli urządzenie zatrzyma się ponownie, należy raz jeszcze znaleźć przyczynę blokowania 
się dopływu powietrza. Jeżeli problem się powtarza należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem 
Columbiavac.

Czyszczenie i konserwacja

W przypadku poprawnie wykonanej instalacji nie zachodzi potrzeba konserwacji sieci. Można korzystać z 
wilgotnej szmatki i mydła do czyszczenia gniazd ssących. Do czyszczenia nie wolno używać 
rozpuszczalników lub środków trących; w przeciwnym razie elementy mogą ulec uszkodzeniu.

Istotne informacje w zakresie bezpieczeństwa

Korzystając z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa, 
między innymi: przed rozpoczęciem korzystania z instalacji centralnego odkurzacza należy zapoznać się z 
wszystkimi stosownymi instrukcjami.

ZAGROŻENIE: przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub czyszczenia jednostki głównej każdorazowo 
należy odłączyć ją od źródła zasilania!

Nie wolno odkurzać żadnych elementów dekoracyjnych, zwłaszcza podczas remontu domu.

Kabel zasilający należy utrzymywać z dala od rozgrzanych powierzchni.

Odkurzacza nie wolno używać jako zabawki. Jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez dzieci należy 

zapewnić im stosowny nadzór.
Zabrania się uruchamiania jednostki, jeżeli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, lub gdy 

jednostka nie pracuje poprawnie, została upuszczona lub uszkodzona; w takich sytuacjach jednostkę 
należy dostarczyć do naprawy do autoryzowanego serwisu COLUMBIA VAC.
Nie wolno ciągnąć jednostki lub przenosić jej za pomocą kabla zasilającego, nie wolno przytrzaskiwać 

kabla zasilającego drzwiami lub opierać kabla o ostre krawędzie lub naroża.
Nie wolno odłączać jednostki od źródła zasilania pociągając za kabel zasilający. Aby odłączyć 

urządzenie od sieci zasilającej należy ciągnąć za wtyczkę a nie za kabel zasilający.
W otwory (wentylacyjne) jednostki nie wolno wkładać żadnych przedmiotów Nie wolno korzystać z 

jednostki, jeżeli otwory są zablokowane. Otwory nie mogą być zakurzone, zapylone lub przytkane dużą 
ilością sierści/włosów, lub innych czynników ograniczających przepływ powietrza.
Włosy, twarz, palce i inne części ciała należy trzymać z dala od otworów.

Nie wolno zasysać niedopałków papierosów, gorących popiołów lub podobnych materiałów.

Nie wolno uruchamiać jednostki bez zamontowanego filtra.

Nie wolno odłączać jednostki z kontaktu, jeżeli jednostka główna pracuje.

Nie wolno zasysać cieczy palnych takich jak benzyna, ani uruchamiać jednostki w miejscach, gdzie 

takie ciecze mogą występować.
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