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De lichte en handige slang
Het nieuwste gemak om mee te stofzuigen.
De slang van uw centrale stofzuiger is altijd binnen handbereik. De zeer lichte slang trekt u
eenvoudig uit het stofcontact. Na het stofzuigen wordt de slang weer eenvoudig opgezogen in
uw leidingen.
Met onze Retraflex-slang is oprollen en opbergen van een lange slang verleden tijd.

Zo werkt het

Gemakkelijk te plaatsen
Het plaatsen van een Retraflex systeem is vrij
eenvoudig dankzij onze installatiebrochure en
ondersteuning van onze monteurs.
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Montage
Bij het plaatsen van een Retraflex is het belangrijk dat u het leidingsysteem plaatst volgens
de voorwaarden.

Zoals u ziet op de foto is het belangrijk dat u voldoende leiding en de juiste Retraflex
bochten gebruikt.
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Scan me
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Inbouwdoos Retraflex
Kies de hoogte van het stofcontact.

Montage via de vloer?
Als de leiding vanuit de vloer komt adviseren wij het
stofcontact op een hoogte van minimaal 41 cm en maximaal
76 cm te monteren zoals op de afbeelding.
(Vanaf uw afgewerkte vloer geteld).
41 à 76 cm

Montage via het plafond?
Als de leiding vanuit het plafond komt adviseren wij u het
stofcontact te monteren op een hoogte van minimaal
91 cm en maximaal 121 cm zoals op de abeelding.
(Vanaf uw afgewerkte vloer geteld).

91 à 121 cm
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Inbouwen in gyproc of houten wanden
Maak het frame van de inbouwdoos vast aan de staander (figuur 1).
Zorg ervoor dat de inbouwdoos waterpas is gemonteerd wordt.

Het is beter om een extra staander (figuur 2) te plaatsen.
Een staander aan beide kanten zorgt voor extra stevigheid.

Plaats uw leiding op de Retraflex-pot (figuur 3).
Het is belangrijk dat u de buis en de koppeling correct lijmt.
(Zie figuur 9).
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Inbouwen in metselwerk
Gebruik het bijgeleverde sjabloon (die in de doos zit van uw inbouwpot)
om de juiste opening te maken in het metselwerk (figuur 4).

Plaats de inbouwdoos in de wand en zet het frame van de inbouwdoos
rechtstreeks op het metselwerk vast met schroeven (figuur 5).
Zorg voor degelijke schroeven dat de inbouwdoos goed vast zit.

Belangrijke tip: zorg ervoor dat de inbouwdoos volledig wordt ingeplakt.
De minimale dikte rond de inbouwdoos die de plakker/stukadoor moet
bezetten is circa 1 cm dik (figuur 6).
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12 cm

17,2 cm

Controleer of de weergegeven afmetingen overeenkomen met de afdruk van het sjabloon!
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Leidingsysteem
Het is belangrijk dat u de buizen recht afzaagt, ontbraamd en correct verlijmt zodat er een
naadloos leidingsysteem wordt gemaakt.
Wanneer u genoeg leiding heeft om uw slang in op te bergen (lengte van de slang + 20% of 3
meter) kan u pas T-stukken of een gewone 90° bocht plaatsen.

Let op dat het leidingsysteem recht vastzit op de vloer en nergens geplet/vervormd wordt.
Dit zou een probleem kunnen geven bij het opbergen van de slang.
(figuur 7)
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Plaats een ‘reducer’ vóór het T-stuk of een 90° bocht om te
voorkomen dat de slang blokkeert in de buis (figuur 8)

De lijm wordt enkel op de buitenkant van de leiding aangebracht.
Op de koppelstukken wordt er geen lijm aangebracht, zo blijft de
binnenzijde van de leiding glad.

Als de leiding recht vanuit het plafond omlaag komt over een lengte
van meer dan 3 meter, plaats dan vlak boven de inbouwdoos 2
bochten van 22,5°, om te voorkomen dat de slang uit het stofcontact
kan vallen (figuur 10).

In het leidingsysteem waar de slang wordt opgeborgen, gebruikt u enkel de originele Retraflex
hulpstukken (figuur 11).
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Leidingsysteem
Hoe meer bochten u gebruikt, hoe meer kracht u nodig heeft om de
slang uit het stofcontact te trekken. Wij adviseren u om per stofcontact
maximaal 4 bochten van 90° te gebruiken.
Verdeel de bochten gelijkmatig met voldoende rechte leiding, zo ontstaat
het perfecte leidingsysteem.
Let op dat u geen 2 bochten vlak achter elkaar plaatst (figuur 12).

Bij het plaatsen van een leidingsysteem is het belangrijk dat de
slang op dezelfde verdieping blijft als het stofcontact (figuur 13).

Het opbergen van de slang op meerdere verdiepingen is ten
zeerste af te raden (figuur 14).
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De slang wordt op
dezelfde verdieping
opgeslagen in het
leidingsysteem.
Einde van de slang

Leiding via de vloer
Einde van de slang

De slang wordt op
dezelfde verdieping
opgeslagen in het
leidingsysteem

Leiding via het plafond
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Einde van de slang

De slang wordt op
dezelfde verdieping
opgeslagen in het
leidingsysteem

Gebruik zo weinig mogelijk 90° bochten

Leiding via de vloer
De slang wordt op
dezelfde verdieping
opgeslagen in het
leidingsysteem

Einde van de slang

Het opslaan van de slang
op 2 verschillende
verdiepingen vraagt meer
zuigkracht

Leiding via het plafond
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In het gedeelte waar de slang in het leidingsysteem wordt
opgeslagen mogen enkel originele Retraflex hulpstukken worden
gebruikt.

Leiding via de
vloer

Leiding via de vloer: verdeeld over
2 verdiepingen. Gebruik zo weinig
mogelijk 90° bochten.

Om zeker te zijn dat het leidingsysteem voldoende is om de slang
in op te bergen kan het nodig zijn een grote lus te maken (vóór het
T-stuk).
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Het is belangrijk dat de
slang op dezelfde
verdieping wordt
opgeslagen als de buis.

De slang wordt opgeslagen
in de buis

Leiding via
het plafond
Het opslaan van de slang op 2
verschillende verdiepingen
vereist meer zuigkracht

Gebruik het T-stuk pas als u voldoende ruimte heeft om de slang in
op te bergen. Neem altijd 20% of 3 meter extra.

Voorbeeld leidingsysteem
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Bekabeling/ signaalkabel
Zorg ervoor dat u naar elk stofcontact, een signaalkabel op dezelfde wijze
als de gewone stofcontacten legt.
Maak de 24V bekabeling vast aan de schakelaar (aan de buitenzijde van
het stofcontact) leg de 24V bekabeling naar de stofzuigunit (figuur 15).
De bekabeling wordt geleverd in een buis zodat deze niet beschadigd
kan worden (figuur 16).

Systeem testen
Voordat u gaat chappen/plakken,… wanden, vloeren en plafonds gaat
afwerken dienst u systeem te testen, zodat u achteraf niet voor verrassingen
komt te staan.

Bevestiging van de afwerkplaat
Nadat de wand is afgewerkt verwijdert u het tijdelijke afdekplaatsje (figuur 17).
Bevestig de afwerkplaat op de aangegeven wijze (figuur 18).
Open de afwerkplaat en monteer de 4 schroeven in de hoeken (figuur 19)
zodat de afwerkplaat op zijn plaats blijft.
Draai de schroeven (handvast) aan.

