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Trudno wyobrazić sobie użytkowanie bu-
dynku, który nie jest wyposażony w instala-
cję wodociągową, kanalizacyjną, centralnego
ogrzewania, wentylacyjną czy też elektrycz-
ną. Obecność tych systemów w domu jest
czymś oczywistym i trudno określać ją jak
luksus.
Coraz częściej użytkownicy domów decydu-
ją się na jeszcze jeden rodzaj instalacji – in-
stalację centralnego odkurzania. Choć syste-
my te są obecne w coraz większej ilości bu-
dynków nadal określane są jako przejaw eks-
trawagancji. Czy słusznie? Duży wybór oraz
coraz bardziej przystępna cena przeczą temu
stwierdzeniu.

Zalety odkurzaczy centralnych 
Porównując właściwości systemów cen-
tralnego odkurzania do tradycyjnych od-
kurzaczy można dostrzec kilka zalet.
Najważniejszą z nich jest skuteczność
odkurzania. W przypadku sprzątania za
pomocą odkurzaczy centralnych zanie-
czyszczenia trafiają do worków, a przefil-
trowane powietrze usuwane jest na ze-
wnątrz. Jest to szczególnie ważne w przy-
padku osób chorujących na alergie.
System centralnego odkurzania w domu
eliminuje przenoszenie tradycyjnego,
często ciężkiego, odkurzacza pomiędzy
pomieszczeniami lub piętrami. Również
nie ma potrzeby poszukiwania najbliż-
szego gniazdka elektrycznego.

Odkurzacze centralne AXPIR
Firma aereco wprowadziła do swojej oferty
rodzinę odkurzaczy centralnych AXPIR.
Wybór uzależniony jest od przewidywanej
powierzchni do sprzątania.
Podstawowe wyposażenie systemu stanowią:
� jednostka centralna
� sieć przewodów i gniazda przyłączeniowe
� elastyczny przewód oraz uchwyt z syste-

mem włączającym push/pull 
� zestaw szczotek i ssawek 
Zasadniczym elementem systemu jest jed-
nostka centralna. Oferta obejmuje cztery ro-
dzaje: COMPACT, FAMILY, BOOSTY,
DOOBLE. Wybór właściwej uzależniony
jest od powierzchni mieszkania.
Jednostka centralna powinna być instalowa-
na w piwnicach, garażach, schowkach itp.
Pomieszczenia powinny być suche z odpo-
wiednią wentylacją. 
Wyjątek stanowi odkurzacz typu
COMPACT. Może on być umieszczony, np.
w szafce kuchennej. Dzięki temu możliwe
jest instalowanie centralnego odkurzacza
w pojedynczym mieszkaniu w domu wielo-
rodzinnym.
Jednostka centralna połączona jest siecią
przewodów z gniazdami rozmieszczonymi
w całym budynku. Liczba i rozmieszczenie
gniazd uzależnione jest od powierzchni po-
mieszczeń oraz długości przewodu ssącego.
W zestawach Axpir elastyczny przewód ma
długość 7,5 m. Można przyjąć, iż jedno

gniazdo jest w stanie obsłużyć około 50 m2

powierzchni. Dodatkowo w ofercie znajdują
się gniazda „okruszkowe”. Instalowane są
one tuż przy podłodze - umożliwiają wmia-
tanie zanieczyszczeń.
Innowację, w porównaniu z innymi systema-
mi, stanowią rączki, na których tradycyjnie
mocuje się szczotki lub ssawki. Rączka wy-
posażona jest w opatentowany system
push/pull, umożliwiający włączenie lub wy-
łączenie odkurzacza bez konieczności pro-
wadzenie dodatkowych przewodów elek-
trycznych i instalowania włączników przy
gniazdach. Energiczne wysunięcie i wsunię-
cie rączki powoduje wytworzenie fali ciśnie-
nia, która to po przejściu przez przewody do-
ciera do czujnika umieszczonego w jednost-
ce centralnej i włączą go. 
Szeroki wybór szczotek umożliwia skutecz-
ne oczyszczenie każdej powierzchni. Ssawki
o różnym kształcie i grubości zapewniają do-
tarcie do trudno dostępnych miejsc.
Podsumowując: Rodzina odkurzaczy
AXPIR zapewnia skuteczne i komfortowe
oczyszczenie domów i mieszkań z brudu
i kurzu. Unikalną cechę, na tle dostępnych
systemów, stanowi opatentowany system
włączania odkurzacza push/pull, dzięki
któremu unika się prowadzenia przewo-
dów elektrycznych, ograniczając tym sa-
mym koszty instalacji.

Materiały: aereco wentylacja
Więcej na www.axpir.pl 
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