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Czy warto wyposa y  dom 
w odkurzacz centralny?

Instalacja centralnego odkurzania jest zdecydowanie najlepszym 

urz dzeniem do sprz tania pomieszcze , bo kurz i zu yte pod-

czas porz dków powietrze usuwane s  na zewn trz budynku. 

W sprz tanym domu powietrze zostaje czyste, poniewa  nie uno-

sz  si  w nim kurz, drobnoustroje ani roztocza. Pr dko  powie-

trza p yn cego przez rury ss ce jest na tyle du a (do 130 km/h), 

e uniemo liwia osiadanie si  kurzu i roztoczy wewn trz instala-

cji. Takiego komfortu nie zapewnia aden tradycyjny odkurzacz, 

nawet ten z filtrem HEPA lub wodnym. Ponadto du a si a ssa-

nia urz dzenia usuwa zanieczyszczenia nie tylko z powierzch-

ni wyk adzin lub dywanów, ale równie  z g bszych warstw, np. 

tapicerowanych mebli. D ugi, lekki, elastyczny w  ss cy oraz 

zró nicowane ko cówki pozwalaj  dotrze  do ka dego, nawet 

trudno dost pnego miejsca w domu, jak równie  poza nim (np. 

na tarasie czy w samochodzie stoj cym w gara u lub na podje -

dzie). Podczas odkurzania nie zak ócimy domownikom ogl da-

nia telewizji czy s uchania muzyki, poniewa  jednostka central-

na – g ówne ród o ha asu – zainstalowana jest w oddzielnym 

pomieszczeniu. Ca y system jest te  tani w eksploatacji (worki 

oraz filtry czy ci si  i zmienia rzadziej ni  w odkurzaczach tra-

dycyjnych – czasami tylko dwa, trzy razy w roku).

U kogo powinno si  zamówi
projekt systemu 
centralnego odkurzania?

Jak jest zbudowany i jak dzia a
odkurzacz centralny?

Projektowaniem i monta em odkurzaczy zajmuj  si  wyspecjali-

zowane firmy i do nich nale y poprowadzenie rur i przewodów 

we w a ciwy sposób, dobór jednostki centralnej oraz wybór miej-

sca zainstalowania. Ogóln  zasad  jest, aby rury prowadzone by y

mo liwie najkrótsz  drog  i z minimaln  liczb  kolanek.

System centralnego odkurzania sk ada si  z jednostki central-

nej – czyli w a ciwego odkurzacza oraz sieci rur zako czonych 

gniazdami przy czeniowymi rozmieszczonymi w kilku miej-

scach w domu. Najcz ciej system uruchamia si  samoczynnie, 

po w o eniu do gniazda elastycz-

nej rury ss cej; pozosta e punk-

ty pod czenia pozostaj  wtedy 

hermetycznie zamkni te. Kurz 

i inne zanieczyszczenia zassane 

przez odpowiednio dobrane ko -

cówki na w u ss cym w druj

rurami do filtra zintegrowane-

go z turbin  jednostki central-

nej. W sprz tanych pomieszcze-

niach nie s  wi c wydmuchiwane 

adne zanieczyszczenia, nie ma 

te  podmuchu, który móg by uno-

si  jeszcze nieuprz tni ty kurz. 

Zestaw do odkurzania centralnego: jednostka 

centralna, w  ss cy, ró nego typu ko cówki 

i papierowy worek na kurz

Odkurzanie

centralne
Odkurzacz centralny to ju

standard w wi kszo ci nowych 

domów. Nic dziwnego, bo zapewnia 

skuteczne i mniej m cz ce

odkurzanie. A koszty wyposa enia 

domu w tak  instalacj  s  coraz 

mniejsze.
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Jednostka centralna powinna 

by  umieszczona blisko 

ciany zewn trznej, w której 

znajduje si  wylot powietrza 

wydmuchiwanego przez 

odkurzacz 

Sprz tanie odkurzaczem centralnym nie m czy, bo nie trzeba 

ci gn  za sob  urz dzenia czy d wiga  go po schodach, a kabel 

elektryczny nie pl cze si  pod nogami
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Odkurzanie centralne
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Jednostka centralna ma zwykle kszta t walca, wewn trz które-

go znajduj  si  silnik z turbin , filtr (filtry) oraz zbiornik na kurz. 

Jednostki centralne ró ni  si  wielko ci , moc , rozwi zaniami 

konstrukcyjnymi, sposobem filtracji powietrza i oczywi cie cen .

Mog  by  kompaktowe lub podzielone na cz ci – typu split. W jed-

nostkach typu split silnik jest oddzielony od separatora zanieczysz-

cze  i mo e by  zamontowany gdzie indziej. 

Ró nice w rodzajach jednostek centralnych dotycz  g ównie sposobu 

filtracji. Filtry cykloniczne w mniejszym stopniu wp ywaj  na si

ssania w miar  nape niania si  zbiornika. Najpopularniejsze s  fil-

try workowe – zwyk e lub z tzw. odwróconym workiem, zapewnia-

j cym samoczynne strzepywanie wi kszych zanieczyszcze .

Jakie s  rodzaje jednostek centralnych?

Elementy instalacyjne systemu centralnego 

odkurzania wykonane s  z g adkiego PVC, 

do którego nie przylega kurz ani inne 

zanieczyszczenia

W jaki sposób 
powinno si  uk ada
rury ss ce?

Czy w rurach 
ss cych zbiera si
kurz?

Rury ss ce maj  zwykle rednic  52 mm i wykonane s

ze sztywnych rur PVC. czy si  je specjalnym klejem, 

a rury z uszczelkami – jedynie na wcisk. 

Odcinki poziome najwygodniej zamontowa  w grubej 

warstwie wylewki, poprowadzi  pod stropem piwnicy, 

przez nieu ytkowe poddasze lub pod stropem pomiesz-

cze  mieszkalnych – os aniaj c je na przyk ad p ytami 

gipsowo-kartonowymi. 

Odcinki pionowe mo na u o y  w bruzdach ciennych 

i otynkowa  na mokro lub poprowadzi  przy cia-

nie i obudowa  p ytami g-k.

Planuj c przebieg rur, nale y pami ta , e ka de

za amanie i zmiana kierunku powoduj  znacz-

ny wzrost oporów przep ywu, czyli spadek si y

ssania. Dlatego powinno by  ich jak najmniej. 

Zmiana kierunku przebiegu powinna by  wyko-

nana agodnymi ukami lub przy u yciu kolan 

30° i 45°. Jedynie tu  za gniazdem ss cym mon-

tuje si  kolana lub trójniki 90°. Zapobiega to za-

pychaniu si  instancji, poniewa  miejsce to za-

trzymuje wszelkie zanieczyszczenia o du ych 

wymiarach, które mog yby uszkodzi  jednost-

k  centraln .

Wewn trzna powierzchnia rur jest g ad-

ka, dzi ki temu oraz dzi ki du ej pr d-

ko ci ok. 130 km/h zasysanego powie-

trza wewn trz przewodów nie gromadzi 

si  kurz. W instalacji centralnego odku-

rzania nie rozwijaj  si  równie  bak-

terie, roztocza ani ple , a wszystkie 

zanieczyszczenia, które znalaz y si

w ruroci gu, wyrzucane s  do worka 

na kurz.

Zasada dzia ania filtra cyklonicznego (a), i tzw. odwróconego worka (b) Jednostka centralna typu split z separatorem cyklonicznym
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Odcinki pionowe najcz ciej uk ada 

si  w bruzdach ciennych, poziome 

natomiast w grubej warstwie wylewki 
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System uruchamia si  albo w chwili w o enia ko cówki w a do 

gniazda ss cego, albo po wci ni ciu przycisku na w u. Roz cza 

si  po wyj ciu w a z gniazda lub prze czeniu przycisku. Mo na 

równie  kupi  odkurzacz wyposa ony 

w mechaniczno-ci nieniowy system uru-

chamiania push/pull. Sterowanie prac

jednostki centralnej odbywa si  wówczas 

dzi ki ruchowi teleskopowej r czki, której 

z o enie powoduje wytworzenie fali po-

wietrza. Fala ta dociera przez instalacj  do 

odkurzacza i uruchamia go. Dzi ki temu 

nie ma konieczno ci doprowadzania insta-

lacji elektrycznej do gniazd w cianie. 

Najnowocze niejsze modele uruchamiane s  pilotem lub wyposa-

ane w panele steruj ce umieszczane na przyk ad w okolicy gniazd, 

na których, oprócz w czników, znajduj  si  kontrolki sygnalizuj -

ce konieczno

wymiany filtra 

i opró nienia zbiorni-

ka lub wymiany worka na kurz.

W jaki sposób steruje si
centralnym odkurzaczem?

Jak powinny by  rozmieszczone
gniazda ss ce?

Czy odkurzacz centralny 
ha asuje?

Jak dba  o odkurzacz?

Racjonalne rozmieszczenie gniazd 

najlepiej zaprojektowa  na planie 

domu z zaznaczonymi ju  wst pnie 

wi kszymi meblami. Liczba i usytu-

owanie gniazd powinny umo liwia

dotarcie do ka dego miejsca w domu. 

Lepiej d y  do tego, by by o ich jak 

najmniej (system jest wówczas prost-

szy i ta szy). Gdy oka e si , e jest ich 

za ma o, trzeba b dzie u ywa  w a

d u szego ni  standardowy 9-metro-

wy. W e d u sze (nawet do 15 m) s

mniej wygodne, bo mog  si  skr ca

podczas odkurzania. 

G ównym ród em ha asu w systemie centralnego odkurzania 

jest jednostka centralna. Je eli umie cimy j  w pomieszczeniu 

oddalonym od cz ci mieszkalnej domu, np. w gara u lub piw-

nicy, domownicy nie b d  nara eni na ha as. Pewnym proble-

mem mo e by  jednak ha as s yszany na zewn trz, na który 

mog  si  uskar a  bliscy s siedzi. 

Worki na kurz (mog  to by  zwyk e worki foliowe na mieci) 

nale y wymienia  dwa, trzy razy w roku, a wk ady w filtrach 

– raz na pi  lat (papierowe) lub na dziesi  lat (tkaninowe). 

Filtry papierowe s  jednorazowe, tkaninowe po wytrzepaniu 

lub upraniu mog  by  u ywane wielokrotnie. Poza tym po-

prawnie zamontowana instalacja centralnego odkurzania nie 

wymaga konserwacji.

Gniazda ss ce wygl dem przypominaj  tradycyjne w czniki. Mog  mie

ró ny styl i kolorystyk , atwo wi c wybra  modele najbardziej pasuj ce do 

koloru cian i stylu wn trza

Odkurzacz najcz ciej uruchamia si , wk adaj c rur  ss c  do gniazda (a) 

lub za pomoc  teleskopowej r czki pracuj cej w systemie push/pull (b)

Gniazda umieszcza si  na korytarzu i w dolnej cz ci klatki schodowej, 

w miejscach, w których nie b d  ich zas ania  meble (najbezpieczniej 

zaprojektowa  gniazda przy o cie nicach drzwi)
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Gniazda ss ce warto 

zamontowa  równie  na 

tarasie, balkonie, schodach 

zewn trznych oraz 

w gara u
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Jak wygl daj  gniazda ss ce?
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Wa ne jest, aby zapyta  wykonawc

o okres i warunki gwarancji. Najcz ciej 

producent udziela 5-letniej gwarancji na 

jednostk  centraln  (a nawet 7-lat na od-

kurzacze split), a wykonawca – od 1 do 

10 lat na wykonan  instalacj . Nale y ko-

rzysta  z oferty wyspecjalizowanej firmy, 

która zapewnia kompleksow  us ug , kon-

sultacje fachowca, zrobienie projektu, dobór 

odpowiedniej jednostki centralnej, koszto-

rys oraz monta .

Uwaga! Nale y bezwzgl dnie unika  „fa-

chowców”, którzy oferuj  wykonanie sys-

temu z rur kanalizacyjnych. Nie nadaj  si

one do odkurzania centralnego, poniewa

czy si  je za pomoc  uszczelek, na których 

z czasem mog  pojawi  si  nieszczelno ci, 

a poza tym na ich wewn trznej powierzch-

ni mo e osadza  si  kurz. Cho  sam mon-

ta  nie jest skomplikowany, to nie nale-

y wykonywa  go samodzielnie. Mo emy 

w ten sposób nie tylko straci  gwarancj  na 

sprz t, ale równie  mo liwo  egzekwowa-

nia naprawy ewentualnych usterek.

Jakie akcesoria warto kupi ?

Jednostka centralna, rury i gniazda ss ce oraz w e to jeszcze nie wszystko. Po to, by 

móc skutecznie odkurza  ka dy zakamarek domu oraz meble, ubrania, a nawet czesa

zwierz ta, przydadz  si  odpowiednie ko cówki:

ssawki i szczotki do mebli, ubra , dy-

wanów, aluzji, klawiatury komputero-

wej, grzejników – zak adane s  na koniec 

w a, maj  kszta t i wielko  dopasowane 

do rodzaju odkurzanych powierzchni,

turboszczotki do tapicerki i dywanów

– ko cówki czyszcz ce z dodatkowym na-

p dem, nap d mo e by  powietrzny (wywo-

ywany pr dem powietrza) lub elektryczny 

(7,2 V albo 230 V), 

kosze, wózki, uchwyty, pokrowce i akcesoria do wygodnego przechowywania wszyst-

kich elementów,

automatyczne szufelki – zamykane 

szczeliny montowane tu  przy pod-

odze, umo liwiaj ce wmiatanie za-

nieczyszcze  do instalacji – po na-

ci ni ciu nog  d wigni otwieraj cej 

przys on  szczeliny, gniazdo zasy-

sa zanieczyszczenia bezpo rednio 

z pod ogi.

separatory – wody i popio u, ten pierwszy 

umo liwia zbieranie p ynu przez odkurzacz 

oraz pranie dywanów i mycie okien, ten 

drugi natomiast jest bardzo pomocny 

przy czyszczeniu kominka.

Na co zwróci
uwag  przed 
zakupem centralnego 
odkurzacza?
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Takie rozwi zanie nie jest godne polece-

nia, bo w sytuacji niesprawnego dzia a-

nia systemu nie b dzie wiadomo, kto za 

to odpowiada i kto usterki ma naprawi

(wykonawca orurowania czy dostawca 

odkurzacza). Zdecydowanie bezpiecz-

niej wi c jest zamówi  ca y system jako 

kompleksow  (cho  np. dwuetapow )

us ug  z zapisem w umowie potwier-

dzaj cym, e za sprawne dzia anie sys-

temu odpowiada wykonawca i ewentu-

alne uszkodzenia, które mog  powsta

podczas instalacji, ów wykonawca na-

prawi na w asny koszt. A my zap acimy 

za ca o , tylko po sprawdzeniu dzia a-

nia systemu.

Czy warto kupi
orurowanie 
w jednej firmie, 
a jednostk
centraln  w innej?
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W jaki sposób sprawdzi
poprawno  wykonania instalacji?

Przed zabetonowaniem rur wykonawca 

powinien sprawdzi  sprawno  i szczel-

no  instalacji, robi c prób : ci nienio-

w  i elektryczn . Ci nieniowa wymaga 

zamkni cia ruroci gu (np. gniazdkami 

w p ytkach monta owych) i po czenia 

dowolnego odkurzacza w miejsce, gdzie 

ma pracowa  jednostka centralna. Na 

ostatnim gniazdku przyk ada si  mier-

nik podci nienia. Je li podci nienie przy 

odkurzaczu jest do 5–15% wy sze ni  na 

najdalej po o onym gniazdku – system 

jest sprawny. Je li nie, oznacza to, e in-

stalacja jet nieszczelna, np. na czeniach 

rur. Aby unikn  uszkodzenia instalacji 

podczas dalszych prac budowlano-wy-

ko czeniowych, po próbie ci nieniowej 

ko cówki rur nale y zamkn  specjal-

nymi p ytkami lub oklei  szczelnie gru-

b  ta m  monta ow .

Czy s  jakie  ograniczenia w stosowaniu 
centralnego odkurzacza?

Kompletny system centralnego odkurzania wraz z monta em to wy-

datek od kilku do kilkunastu tysi cy z otych zale nie od ceny jednost-

ki centralnej i stopnia skomplikowania instalacji. Je li nie chcemy ta-

kich wydatków ponosi  jednorazowo, ca  inwestycj , a wi c i koszty 

z ni  zwi zane, mo na roz o y  na dwa etapy. 

Pierwszy etap – u o enie w cianach instalacji podci nieniowej, czy-

li rur PVC zako czonych gniazdami ss cymi. Na wykonanie tych prac 

wydamy ok. 1000 z . Na tym etapie projektuje si  te  odprowadzenie 

powietrza na zewn trz. Najlepiej umie ci  je w pobli u centralnego od-

kurzacza (przewód wydechowy nie powinien by  d u szy ni  6 m), aby 

niepotrzebnie nie zwi ksza  oporów przep ywu w instalacji. Wyrzutnia 

powietrza powinna znajdowa  si  na cianie zewn trznej, na wysoko-

ci co najmniej 30 cm od poziomu gruntu, z dala od okien i drzwi. 

Drugi etap – zakup i monta  jednostki centralnej oraz pozosta ych

akcesoriów – jest dro szy, bo wymaga wydatku minimum 3–4 ty-

si cy z . Wobec ogólnych kosztów budowy domu pierwszy etap nie 

kosztuje wiele, warto wi c zamontowa  same rury, nawet gdy zakup 

centralnego odkurzacza od o ymy na pó niej.

czny koszt monta u ca ej instalacji centralnego odku-

rzania to wydatek minimum 4–5 tys. z , zale nie od wiel-

ko ci domu, ceny jednostki centralnej i stopnia skom-

plikowania instalacji.

Ile kosztuje centralne odkurzanie i czy mo na inwestycj
roz o y  na raty?

Powietrze wydobywaj ce si  z odkurzacza 

jest oczyszczone przez specjalne filtry, ale 

pomimo tego elewacja mo e si  brudzi .

Wystarczy wyrzutni  powietrza umie ci

nie wy ej ni  30 cm od poziomu terenu, 

a ewentualne zabrudzenia b d  mniej wi-

doczne. Sam wylot powietrza warto co ja-

ki  czas przetrze  mokr  szmatk .

Czy wokó  wylotu 
powietrza na 
elewacji zbiera si
brud?

Odkurzacza centralnego nie wolno u y-

wa  do usuwania py u budowlanego (po-

wstaj cego np. podczas tynkowania, szli-

fowania, malowania). Py  mo e osi  na 

opatkach turbiny ss cej i spowodowa  jej 

uszkodzenie. By tego unikn , jednostk

centraln  nale y montowa  jako ostatni

w nowym domu, a do odpylania u ywa

urz dze  do tego przystosowanych, do-

st pnych w wypo yczalniach sprz tu bu-

dowlanego. 

Je li chcemy typowy odkurzacz central-

ny u ywa  do innych zada  ni  odku-

rzanie, trzeba do niego dokupi  odpo-

wiednie urz dzenie – seperator p ynów 

albo seperator po-

pio u. Pierwsze 

z nich umo li-

wi bez szkody 

dla odkurzacza 

nie tylko zbiera-

nie rozlanych na-

pojów, ale te  my-

cie pod óg i okien. 

Drugie pozwoli wy-

czy ci  kominek.

Do usuwania popio u

z kominka nale y kupi

specjalny separator 
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