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PRI MONTÁŽI SA VYVARUJTE :
• ZÚŽENIA PRIEREZU VÝFUKOVÉHO POTRUBIA
• POUŽITIA FLEXO HADÍC PRE VÝFUKOVÉ POTRUBIE
• OSTRÉHO ZALOMENIA VÝFUKOVÉHO POTRUBIA
(tieto skutočnosti môžu mať negatívny vplyv na hlučnosť a výkon)

OVERTE SI FUNKCIU A HLUČNOSŤ DIGESTORA
EŠTE PRED MONTÁŽOU
PODROBNOSTI NÁJDETE
V ČASTI „NEPREHLIADNITE“
To čo dávno hľadáte...
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N EPR EH LIA DN IT E !
Všetky digestory značky CATA prechádzajú u výrobcu 100% výstupnou kontrolou
vzhľadu a funkcie. Testovanie prebieha na moderných diagnostických strojoch, ktoré
kontrolujú celú škálu technických parametrov. Pokiaľ niektorý z parametrov vybočuje
z predpísaných hodnôt, výrobok sa neexpeduje.
Pre zaistenie správnej funkcie a zachovanie deklarovaných parametrov (hlučnosť a sací
výkon) je treba pri montáži dodržať nasledovné
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zásady:

Po celej dĺžke výfuku dodržať zodpovedajúci prierez potrubia
o u komínových digestorov 125 mm,
o u vstavaných a pod skrinku 120 mm, alebo 125 mm podľa priemeru
príruby.
Aj najkratší úsek potrubia, zúžený na menší priemer, zvyšuje odpor výfuku
a zaťaženia motora , čo má za následok zníženie výkonu, zvýšenie hlučnosti
a môže viesť ku skráteniu životnosti motora.
Z hľadiska prúdenia vzduchu je výhodnejšia kruhová rúrka; u plochých
(štvorhranných) potrubných systémov môže v rohoch dochádzať k turbulenciám,
ktoré môžu mať negatívny vplyv na výkon a hlučnosť. Pokiaľ je už nutné použiť
ploché potrubie (z priestorového, alebo estetického hľadiska), je treba dodržať
zhodný prierez, ako u kruhového potrubia priemeru 125 mm (použiť systém 204x60
mm).
Dĺžku výfuku voliť čo najkratšiu, s čo najmenším počtom kolien a bez ostrých
zalomení. I vyššia investícia do nutných stavebných úprav sa mnohonásobne vráti
v podobe lepšej funkcie a dlhšej životnosti digestora.
Pre konštrukciu výfukového potrubia používať hladké plastové potrubia a kolená.
U rôznych flexo systémov a tzv. husích krkov dochádza vplyvom prúdenia
vzduchu k rozkmitaniu rebier a k zvýšeniu hlučnosti.
Tam, kde bude výfukové potrubie prechádzať cez chladný a nevykurovaný priestor
(napr. povala), je nutné zabezpečiť tepelnú izoláciu okolo potrubia.

Dobré rady:
-

Digestor vyberajte z prepravného obalu s maximálnou opatrnosťou – obzvlášť
u modelov, ktoré sú kombinované so sklom.
Po vybalení skontrolujte vzhľad digestora.
Pred prvým zapnutím nechajte v zimnom a chladnom období digestor min. 1 hod
ustáliť pri izbovej teplote.
Digestor ešte pred montážou pripojte do zásuvky a zapnite. Vyskúšajte všetky
rýchlostné stupne a osvetlenie. Overte si hlučnosť digestora pri prevádzke bez
výfukového potrubia pre možnosť porovnania s hlučnosťou po montáži. Pokiaľ je
hlučnosť po montáži vyššia, než pri chode „naprázdno“, je nutné hľadať chybu
v prvom rade vo výfukovom potrubí.

ZA DODRŽANIE ZÁSAD A RÁD SA VÁM VÁŠ NOVÝ DIGESTOR ODMENÍ
VYSOKÝM VÝKONOM, NÍZKOU HLUČNOSŤOU A DLHOU ŽIVOTNOSŤOU
To čo dávno hľadáte...
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