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Planowanie
Dobrze zaplanowana instalacja jest gwarancją 
niezawodnej pracy i wygody użytkowania odku-
rzacza centralnego. Przy planowaniu instalacji 
Flexin, czyli instalacji pozwalającej na schowanie 
węża giętkiego w ścianie, należy uważnie zapla-
nować lokalizacje gniazd ssawnych. Zaleca się 
znalezienie kompromisu pomiędzy liczbą plano-
wanych gniazd ssawnych, a długością węża gięt-
kiego wykorzystywanego do sprzątania. 

Długość węża giętkiego
Dostępne długości węży Flexin wynoszą  
odpowiednio 9, 12 lub 15 m.

Dobór jednostki centralnej
Należy pamiętać, że wąż giętki wykorzystywany 
do sprzątania stawia istotny opór przepływu, 
więc w przypadku wyboru systemu z wężem  
15 m może być konieczne zastosowanie mocniej-
szej jednostki centralnej.

Lokalizacja gniazd ssawnych.
Wąż giętki o długości 15 m jest w stanie obsłu-
żyć powierzchnie od 170 do 220 m2 w zależności  
od architektury kondygnacji.

Prowadzenie przewodów.
Prosimy o uważne zapoznanie się z działem  
niniejszej instrukcji montażu: Projektowanie  
i układanie przewodów.

Wymiarowanie elementów  
instalacji Flexin (mm) 

Wymiary 
Flexin

Wymiary 
Flexin 2
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W przypadku podejścia przewodem  
instalacyjnym z poziomu sufitu, zaleca 
się montaż gniazda na wysokości ok. 
90–120 cm. nad poziomem podłogi. (B)

Wysokość montażu gniazda Flexin

 
 

 
 

W przypadku podejścia instalacją 
do gniazda ssawnego z podłogi, za-
leca się montaż gniazda na wyso-
kości ok. 40–80 cm nad poziomem  
podłogi.(A)
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 Prowadzenie instalacji
Przewody instalacyjne do systemu  
Flexin mogą być ukryte w zależności 
od architektury budynku odpowiednio:

A)  W wylewce podłogi.

B)  W stropie nad sprzątanym  
 pomieszczeniem.
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Dom o konstrukcji szkieletowej
Należy przymocować obramowanie płyty monta-
żowej Flexin do elementów konstrukcji szkieleto-
wej budynku 1 . Płyta musi być wypoziomowana, 
a za powierzchnią gniazda ssawnego pozostaje 
wolna przestrzeń na głębokość 8 cm.

Zaleca się montaż drugiej pionowej belki kon-
strukcyjnej 2  celem usztywnienia mocowania 
płyty montażowej.

Zamontować na sucho przewód instalacyjny 
w przyłączu płyty montażowej, a po sprawdzeniu 
poprawności  domiaru, połączenie skleić.

Instrukcje montażowe
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Dom o konstrukcji murowanej
Wykorzystując szablon dostarczony w zestawie 
montażowym wykonać bruzdę w ścianie muro-
wanej, zarówno dla płyty montażowej, jak i prze-
wodu instalacyjnego, który zostanie połączony 
z płytą.

Tak umiejscowić płytę montażową z przewodem 
instalacyjnym w wykutej bruździe, aby kołnierzem 
do mocowania licowała z powierzchnią ściany, 
a następnie przykręcić ją do ściany. Po sklejeniu 
z podejściową rurą instalacyjną oraz podłączeniu 
elektrycznych przewodów sterujących jednostką 
centralną, płytę montażową oraz przewód przyłą-
czeniowy zatynkować.

Upewnić się, że zaprawa tynkarska jest równo-
miernie rozprowadzona wokół płyty montażowej, 
a jej grubość wynosi około 1 cm.
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Odcinek instalacji przeznaczonej na przechowywanie węża giętkiego nie może się rozgałęziać.  
Za instalację przeznaczoną dla węża giętkiego należy uznać przewód instalacyjny o długości ok 10% 
większej niż nominalna długość węża giętkiego. Np. jeśli wąż giętki ma długość 12 m, należy prze-
znaczyć dla niego instalację o długości min. 13.5m. Za odcinkiem instalacji przeznaczonej na wąż 
giętki, należy zastosować standardowy instalacyjny łuk 90’ (nie Flexin), aby wąż zabezpieczyć przed 
niechcianym zassaniem w głąb instalacji.

Dla zachowania powyższego warunku, należy mieć świadomość, że instalacja Flexin może wymagać 
wykonania pętli, aby pomieścić w niej wąż giętki. 

Do cięcia przewodów należy wykorzystywać dedykowane noże tnące lub skrzynki uciosowe 
w celu zachowania idealnego kąta cięcia wynoszącego 90’. Koniecznie ogradować przycięte  
powierzchnie, tak aby w przyszłości wąż giętki nie spotykał oporów ruchu w instalacji. 

Mocując przewód instalacyjny do ściany, należy 
mieć na uwadze, aby nie dokręcić zbyt mocno 
uchwytów, co mogłoby skutkować spłaszcze-
niem rury instalacyjnej i w efekcie uniemożliwić 
swobodne wsuwania węża do instalacji. 

Jakiekolwiek nadlewki kleju wewnątrz rury, mogą 
w przyszłości spowodować opór lub nawet 
uszkodzenie pokrowca węża giętkiego. Dlatego, 
przy klejeniu kształtek i rur, należy klej nakładać 
tylko na zewnętrzne powierzchnie rury, a nie we-
wnątrz kształtek, tak aby jego nadmiar był za-
wsze wypychany na zewnątrz. 

Trasa przewodów
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Tylko kształtki przeznaczone do stosowania z systemem Flexin mogą być stosowane do prowadzenia 
odcinków instalacji, w których docelowo będzie przechowywyany wąż giętki (rys. 9).

Należy unikać łączenia łuków ze sobą, 
zachowując jak największe odcinki 
proste pomiędzy kolejnymi załama-
niami instalacji (rys. 10).

Im więcej łuków zostanie zastosowanych w instalacji, tym większy 
opór będzie ona stawiała przy wyciąganiu węża ze ściany. 

Należy tak zaprojektować instalację  
przechowującą wąż giętki, aby cała 
jego długość układała się w jednym 
poziomie. 
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Wąż jest przechowywany 
na jednym poziomie

Wąż jest przechowywany 
na jednym poziomie

Łuk 90°  
zabezpieczający 
przed  
niezamierzonym  
zassaniem węża  
do instalacji.

Łuk 90°  
zabezpieczający  

przed  niezamierzonym  
zassaniem węża  

do instalacji.

Instalacja do podłogi

Instalacja do sufitu
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Instalacja do podłogi – do piętra poniżej

Wąż jest przechowywany 
na jednym poziomie

Należy stosować  
jak najmniej łuków 90°

Instalacja do sufitu – do piętra powyżej

Wąż jest przechowywany 
na jednym poziomie

Przechowywanie węża po-
przez kondygnacje będzie 
wymagało zastosowania 
mocniejszej jednostki cen-
tralnej

Należy zastosować standardowy 
instalacyjny łuk 90’ (nie Flexin) za 
miejscem do którego dosięga wąż 
giętki, aby zabezpieczyć go przed  
niechcianym zassaniem przez jed-
nostkę centralną w głąb instalacji. 



10 2019

Tylko kształtki przeznaczone do systemy Flexin mogą być stosowane 
w części instalacji przeznaczonej do przechowywania węża giętkiego

1  – Wyprowadzenie w dół.

Ważne aby wąż był 
przechowywany  
w poziomym  
rurociągu.

3  – Wyprowadzenie w dół

2  – Wyprowadzenie w górę

Przykładowy schemat prowadzenia instalacji.

 Instrukcja instalacji systemu węża chowanego Flexin2018
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Aby zmieścić wąż giętki, czasami 
rurociąg musi być poprowadzony 
w pętlach zanim zostanie  
podłączony do reszty instalacji

4  –  Przechowywanie węża przez kondygnację 
będzie wymagało zastosowania mocniej-
szej jednostki centralnej.

Należy zastosować standardowy 
instalacyjny łuk 90’ (nie Flexin) za 
miejscem do którego dosięga wąż 
giętki, aby zabezpieczyć go przed 
niechcianym zassaniem przez jed-
nostkę centralną w głąb instalacji. 

Nie wolno rozgałęziać instalacji w obszarze przechowywania węża giętkiego.

Wąż przechowywany 
jest wewnątrz rury

Wszelkie prawa zastrzeżone © Santech Sp. z o.o. 2018
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Instalacja elektryczna
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Instalację sterującą do każdego gniazd Flexin 
należy prowadzić analogicznie jak do standardo-
wych gniazd ssawnych.

Po wykonaniu połączeń elektrycznych, zaleca 
się przeprowadzenie przewodności przewodów 
celem sprawdzenia poprawności połączeń.
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Nie dołączone
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Montaż gniazd ssawnych R-F

Po wykończeniu powierzchni ścian, należy 
zdjąć osłonę przed tynkowaniem.
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Należy wcisnąć pokrywę gniazda ssawnego, 
tak aby uszczelka gniazda znalazła się 
w szczelinie w płycie montażowej.

Otworzyć drzwi, i przykręcić gniazdo do płyty 
montażowej tak regulując siłę docisku, aby 
drzwi gniazda łatwo się otwierały i zamykały.
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Zdalne sterowanie
System Flexin w standardzie nie pozwala na sterowanie odkurzaczem za pomocą uchwytu. Jednak  
w ofercie występuje zestaw do zdalnego sterowania. Składa się on z uchwytu wyposażonego  
w przycisk „włącz/wyłącz” (RF7039.4W) oraz odbiornika (RF3301.12).  Odbiornik należy zamontować 
w puszce instalacyjnej, doprowadzając do niego przewody sterujące z odkurzacza i z gniazda oraz 
zasilanie sieciowe. Prawidłowo podłączony układ zdalnego sterowania pozwala na włączenie odku-
rzacza tylko w przypadku gdy wąż jest wyciągnięty i zablokowany. Zabezpiecza to przed przypadko-
wym uruchomieniem odkurzacza. Prawidłowe podłączenie odbiornika przedstawione jest na rysunku 
poniżej.

Opis odbiornika sterowania bezprzewodowego w układzie Flexin.

Zaciski 1 – zasilanie 230 V / 50 Hz.
Zaciski 2 – doprowadzenie sterowania z gniazda Flexin.
Zaciski 3 – wyprowadzenie sterowania do odkurzacza centralnego.
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24 V (DC)

230 V

Jednostka 
centralna

Gniazda bez 
sterowania 
radiowego

Gniazda sterowane 
radiowo
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Masz

Pytania?
22 290 42 56

ul. Tomaszowska 2
04-840 Warszawa
www.aerovac.pl

Dane dystrybutora:

wer. 04/2105/2019

  Poniżej zanotuj dane kontaktowe  
do Twojego wykonawcy instalacji centralnego odkurzania:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Uwagi i notatki:


