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ODDELČNO BLOKIRANJE oz. kako povečati sesanje
in/ali zagotoviti hitrost+prostornino zraka v vodu
Sesalna enota s podtlakom (NPU) je treba postaviti tako, da minimizirate 
spremembe povezanosti v cevovod (traja najdlje) - to pomeni, da je moč 
sesanja zraka potrebno usmeriti zgolj v 1 razdelek sistema:
1. uporabite obstoječe dušilce (prostornina zraka in/ali protipožarne

ventile)
2. baloni, 2 tipa: 1) oblečeno z zelo dragim kevlarjem, 2) poceni gumijasti

baloni počijo prepogosto+hitro – potreben poseben glasen kompresor
3. vnaprej prirezani kosi pene/mehke plastike v velikosti voda (vse

potrebne velikosti vodov se označijo s flomastrom na kose)

NAJENOSTAVNEJŠA+NAJCENEJŠA+NAJZANESLJIVEJŠA REŠITEV ZA 
VSE VRSTE VODOV STA 2 VELIKI TRPEŽNI PLASTIČNI VREČI, 
NAPOLNJENI Z VSEMI DELI 3. TOČKE (SE LAHKO IZDELA IZ STARE 
ŽIMNICE/PENE) IN PRILEPNIMI PLASTIČNIMI VALJI
Rešetke/difuzorje se pokrije v razdelku, ki ga je potrebno očistiti, še posebej 
tiste, ki so najbljižje enoti s podtlakom!!!
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ODDELČNO BLOKIRANJE oz. kako povečati sesanje 
in/ali zagotoviti hitrost+prostornino zraka v vodu
Z uporabo obstoječih dušilcev (prostornina zraka in/ali protipožarni ventili):
- S flomastrom/trakom označite ”obstoječi” položaj za vsako mesto, preden kar 

koli storite.
- Če je dušilec zračne prostornine povezan z rešetko/difuzorjem, jih je pogosto 

najlažje najprej očistiti in nato pokriti s plastiko.
- Pazite na keramične dušilce ognja: nikoli ne uporabite električnega 

samozaklepa, saj se lahko zlomi!
- Prva 2 tipa dušilcev lahko gremo skozi - a le z mehko krtačo! 

1. Keramični dušilec
ognja
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ODDELČNO BLOKIRANJE oz. kako povečati sesanje 
in/ali zagotoviti hitrost+prostornino zraka v vodu 
Difuzorji / rešetke: kako pokriti različne tipe ?
1) Lepljivi/prilepni plastični trak (brez oznak, narezano v 20cm kose, 

50m v zvitkih)
2) Običajna plastika + trak
3) Gospodinjska plastična folija 
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ODDELČNO BLOKIRANJE oz. kako povečati sesanje 
in/ali zagotoviti hitrost+prostornino zraka v vodu

Kjer se lahko in morajo dostopne lopute postavijo poleg obstoječih 
blažilcev (v skladu z EN12097)

obe strani 
ena stran 
ena stran
obe strani

Dušilci
Dušilci ognja
Krožni dušilci zvoka 
Pravokotni dušilci zvoka            
Filtrski razdelki
Naprave za rekuperacijo toplote 
Naprave za nadzor pretoka zraka 
Lopatica za mešanje zraka

obe strani 
obe strani 
obe strani 
obe strani




