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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

O zaletach systemu i wygodzie u ytkowa-
nia nie trzeba ju  chyba nikogo przekony-
wa . Zgodnie z ide  wszelkie zanieczyszczenia 
sprz tane podr cznym zestawem, zatrzymy-
wane s  w jednostce centralnej zlokalizowanej 
zazwyczaj poza miejscem sta ego bytowania, 
a przefiltrowane powietrze wyprowadzane jest 
na zewn trz budynku. Do tej pory wykonanie 
ostatniego odcinka instalacji – wydmuchu od-
kurzacza  wi za o si  z przekuciem elewa-
cji wskutek czego powstawa  kolejny mostek 
termiczny w naszym projekcie. Co wa niejsze 
ciep o wytworzone w trakcie pracy silnika od-
kurzacza tracone by o bezpowrotnie. Nadszed
czas na zmiany spe niaj ce rygorystyczne wy-
mogi koncepcji budownictwa pasywnego.

Firma TopVac, generalny importer kanadyj-
skich odkurzaczy centralnych marki Duovac, 
Husky i Saniflo, wprowadza na rynek polski 
innowacyjne rozwi zanie  filtr wyrzutu po-
wietrza HEPA. Jest to sprawdzone w Kanadzie 
i Stanach Zjednoczonych urz dzenie dedyko-
wane do odkurzaczy dostawcy, dzi ki które-
mu nie ma potrzeby wykonywania przekucia 
w elewacji. Pozwala na to wysoka skuteczno
oczyszczania powietrza. Zatrzymywane jest 
99,97% wszystkich zanieczyszcze  wi kszych 
od 0,3 mikrona. Najwi ksz  efektywno  urz -
dzenia uzyskamy stosuj c system filtracji pro-
ducenta odkurzaczy Duovac, Husky i Saniflo 
z o ony z filtra DuoFib Velcro z jonami sre-
bra dzia aj cymi antybakteryjnie wspomaga-
ny wielowarstwowym workiem filtracyjnym. 

Zyskujemy zatem mo liwo  skierowania po-
wietrza z powrotem do pomieszczenia, w któ-
rym znajduje si  odkurzacz i odzyskania cenne-
go ciep a, jakie powstaje podczas pracy silnika 
jednostki centralnej. Filtr zamontowany tu  za 
urz dzeniem wycisza ca  instalacj  o oko o
2 dB, a jego specjalna konstrukcja zamienia 
wyrzucany strumie  powietrza w równomier-
nie rozprowadzone ciep o. Daje to wymierne 
zyski bior c pod uwag , e standardowo u yt-
kujemy system przez kilkadziesi t minut, co 
najmniej raz w tygodniu. Dotychczas w pro-
jektach, gdzie nie by o fizycznej mo liwo ci 
wykonania wyrzutu powietrza wykorzysty-
wano kana y wentylacyjne lub przewody ko-
minowe. W skrajnych przypadkach instalacja 
pozostawa a otwarta, a powietrze wydmuchi-
wane do pomieszczenia, jako prymitywny od-
zysk ciep a. By o to rozwi zanie niezgodne ze 
sztuk  monta u. Szum wyrzucanego powietrza 
powodowa  niebywa y ha as pomimo, e jed-
n  z cech charakterystycznych systemu jest ci-
sza podczas jego dzia ania. Ponadto podmuch 
wytwarzany przez odkurzacz zaburza  sposób 
wentylacji grawitacyjnej pomieszcze . Nale y
wyobrazi  sobie sytuacj , gdzie ca e zassane 
podczas sprz tania powietrze trafia do po-
mieszczenia lub kana u o okre lonej kubaturze.

Brak wyrzutu w elewacji oznacza tak e koniec 
problemów z niedomykaj cymi si  klapkami 
wyrzutów. Zdarza y si  bowiem sytuacje za-
gnie d enia w komorze silnika drobnej zwie-
rzyny, poszukuj cej zw aszcza w okresie zi-
mowym atwo dost pnych róde  ciep a. Ptaki, 
gryzonie czy owady szczególnie upodoba y
sobie nienaturalnie stworzone schronienie.
Na koniec nale y podkre li , e po kilku latach 
u ytkowania systemu wyposa onego w odku-
rzacz z przestarza ym system filtracji, wsku-
tek przepuszczania cz ci zanieczyszcze , na 
elewacji klientów pojawia y si  tzw. „zaciery” 
wokó  wyrzutni wydmuchu.
Wszystkie opisane problemy znikaj  wraz z po-
jawieniem si  nowego rozwi zania jakim jest 
filtr wyrzutu powietrza HEPA. Filtr nie wspó -
pracuje z odkurzaczami wykorzystuj cymi sys-
temy filtracji typu „prawdziwy cyklon” czy wo-
rek odwrócony! 

System centralnego odkurzania to nadal najta sza spo ród wszystkich in-
stalacji stosowanych w nowoczesnym budownictwie. Odkurzacz centralny 
sta  si  rozwi zaniem tak powszechnym, e mo emy go spotka  praktycznie 
w ka dym nowo budowanym domu.

Rewolucja w wiecie odkurzaczy centralnych!
Koniec z wyrzutem powietrza na zewn trz i strat  ciep a
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Filtr wyrzutu 
powietrza HEPA do 

wszystkich modeli 
odkurzaczy Duovac, 

Husky i Saniflo

Odkurzacz Duovac 
z zamontowanym filtrem 
HEPA

Przekrój odkurzacza 
z widocznym 
wysokowydajnym 
systemem filtracji

DuoFib Velcro 
(mo liwo  prania 
w pralce)

Wielowarstwowy 
antyalergiczny worek 
jednorazowy

Wiele innych ciekawych rozwi za  i nowo ci
znajd  Pa stwo w firmie TopVac Odkurzacze 
Centralne.
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