PRZEGLkD RYNKU

Rodzaje jednostek centralnych

Monika Stypiñska

ci dostajÈ siÚ do zbiornika odkurzacza. Gdy
zbiornik jest peïny, odkurzacz automatycznie otwiera zawór i spuszcza pïynnÈ zawartoĂÊ do kanalizacji. SÈ to jednak droĝsze
rozwiÈzania i polecane szczególnie w bardzo duĝych domach i rezydencjach, w których znajduje siÚ basen. GïównÈ zaletÈ takiego odkurzacza jest to, ĝe uĝytkownik
nie musi wymieniaÊ worków ani opróĝniaÊ
pojemnika z zanieczyszczeniami. Ponadto
jednostka centralna z separatorem wodnym
moĝe sïuĝyÊ do sprzÈtania wody, a takĝe
innych zanieczyszczeñ, których nie moĝna usunÈÊ zwykïym odkurzaczem centralnym.
Warto zaznaczyÊ, ĝe znaczna wiÚkszoĂÊ
modeli o zastosowaniu domowym to jednostki jednodostÚpowe. Co to oznacza? Ten
parametr mówi nam o tym, ĝe odkurzaczem
centralnym jednoczeĂnie moĝe odkurzaÊ
tylko jedna osoba. Na rynku sÈ oczywiĂcie
modele z tzw. wielodostÚpem, gdzie naraz
moĝe sprzÈtaÊ kilka osób. SÈ to odkurzacze centralne przemysïowe przeznaczone do
pensjonatów, hoteli, biur czy fabryk, a ich

cena jest do kilkunastu razy wyĝsza niĝ odkurzacza domowego.

Wyposaĝenie jednostek
centralnych a funkcjonalnoĂÊ
Odkurzacze centralne mogÈ byÊ wyposaĝone w dodatkowe urzÈdzenia bÈdě opcje uïatwiajÈce sprzÈtanie i zwiÚkszajÈce funkcjonalnoĂÊ urzÈdzenia. Niektóre modele majÈ
Jednostka centralna: (a) kompaktowa,
(b) typu split
a

fot. Cyclo Vac

Na naszym rynku moĝemy znaleěÊ dosyÊ
szerokÈ ofertÚ odkurzaczy centralnych.
RóĝniÈ siÚ one nie tylko cenÈ, ale mocÈ, rodzajem filtracji i przeznaczeniem.
WiÚkszoĂÊ dostÚpnych odkurzaczy to jednostki centralne tzw. kompaktowe. Oznacza
to, ĝe wszystkie elementy wyposaĝenia, tj.
silnik, filtry i zbiornik na zanieczyszczenia,
znajdujÈ siÚ w jednej obudowie. SÈ to jednostki ïatwe w obsïudze i nie zajmujÈ wiele
miejsca w garaĝu czy pomieszczeniu gospodarczym.
Jednostki centralne typu split to modele o rozdzielonej konstrukcji, tzn. ĝe silnik
umieszczony jest w osobnej obudowie i oddzielony od reszty elementów urzÈdzenia,
a w szczególnoĂci od separatora zanieczyszczeñ.
Specyficzny sposób pracy ma odkurzacz
centralny wodny. Jego dziaïanie polega na
tym, ĝe zanieczyszczenia przesyïane rurociÈgiem tuĝ przed jednostkÈ centralnÈ
sÈ zraszane wodÈ (do tego celu montuje siÚ
specjalny trójnik z dyszÈ) i w takiej posta-

Odkurzacze centralne
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fot. AeroVac (Santech)

Juĝ niedïugo bÚdziemy mogli zamieszkaÊ
w naszym nowym domu. Po wielu
miesiÈcach prac nadszedï czas na prace
wykoñczeniowe, umeblowanie i wystrój
wnÚtrz. To najlepszy moment
na podïÈczenie jednostki centralnej.
InstalacjÚ rurociÈgu odkurzacza
zleciliĂmy fachowcom juĝ na etapie
stanu surowego, pozostaï nam
montaĝ jednostki centralnej.
Podpowiadamy, jak wybraÊ model
odpowiedni do naszego domu.

fot. Beam

WïaĂciwy
wybór
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PrzeglÈd rynku

czyszczenia i potrzebie konserwacji bÈdě
wystÈpieniu awarii.
Filtr pyïu wÚglowego to dodatkowy filtr
ulokowany w miejscu wylotu powietrza
z urzÈdzenia. Filtr ten eliminuje drobinki
pyïu wÚglowego wydobywajÈce siÚ ze szczotek elektrycznych silnika. Uĝytkownicy odkurzacza z takim filtrem majÈ pewnoĂÊ, ĝe
powietrze wylatujÈce z jednostki centralnej
jest caïkowicie czyste.

Dodatkowe gniazdo ssÈce w obudowie
odkurzacza

Zasobnik z wÚĝem ssÈcym sïuĝy do szybkiego sprzÈtania
kïopotliwych zabrudzeñ: piasku, rozsypanej mÈka, cukru itp.
UrzÈdzenie skïada siÚ z kasety, w której znajduje siÚ zwiniÚty wÈĝ
ssÈcy poïÈczony z instalacjÈ centralnego odkurzania.
KasetÚ z wÚĝem ssÈcym moĝna zamontowaÊ
wewnÈtrz kaĝdej szafki

fot. CPDP (VACUFLO)

fot. Scanpol

dodatkowe gniazdo ssÈce w korpusie, dziÚki temu nie
musimy montowaÊ
gniazda na Ăcianie w garaĝu lub
innym pomieszczeniu, w którym
znajduje siÚ odkurzacz. Wystarczy wïoĝyÊ wÈĝ bezpoĂrednio
do gniazda i rozpoczÈÊ sprzÈtanie.
Droĝsze modele majÈ wyĂwietlacz LCD
(na obudowie bÈdě osobno do montaĝu na
Ăcianie) informujÈcy o pracy urzÈdzenia,
stopniu zapeïnienia zbiornika na zanie-

fot. Beam

Kompletny zestaw do odkurzania: jednostka centralna,
wÈĝ i zestaw akcesoriów

REKLAMA
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CzÚĂÊ jednostek centralnych wyposaĝona
jest w tïumik haïasu montowany na wylocie powietrza z odkurzacza lub zintegrowany z korpusem urzÈdzenia. Tïumik wycisza
pracÚ urzÈdzenia, odkurzacz praktycznie
nie jest sïyszalny w pomieszczeniach mieszkalnych. W trakcie sprzÈtania sïychaÊ tylko
szum zasysanego powietrza.
Zbiorniki na kurz w zaleĝnoĂci od wielkoĂci odkurzacza majÈ pojemnoĂÊ okoïo 12–
40 litrów i sÈ wykonane z metalu lub plastiku. Zbiornik opróĝnia siÚ znacznie rzadziej
niĝ w tradycyjnym odkurzaczu przenoĂnym. Jednak ze wzglÚdów higienicznych
zaleca siÚ wyrzucanie Ămieci nie rzadziej
niĝ co 3–4 miesiÈce. Zbiorniki mogÈ byÊ caïkowicie przeěroczyste lub z okienkiem pozwalajÈcym na kontrolÚ stopnia ich zapeïnienia.
Waĝny, bo wpïywajÈcy na wygodÚ, jest
sposób mocowania zbiornika. W zaleĝnoĂci od modelu i producenta zbiornik moĝe
byÊ przykrÚcany do obudowy jak przykrywka
do sïoika, czÚsto teĝ jest po prostu przypina-

Sposób
mocowania tego
zbiornika na kurz
jest podobny do
zapinania
pasów
bezpieczeñstwa w samochodzie

fot. AeroVac (Santech)

DostÚpny w wybranych
modelach system filtracji pyïu
wÚglowego wychwytuje drobny
czarny pyï, który jest wytwarzany
przez silnik i zazwyczaj osiada na
Ăcianach i innych powierzchniach
w pobliĝu jednostki centralnej

Przekrój odkurzacza typu split

ny za pomocÈ metalowych klamer. NowoĂciÈ
sÈ modele z pojemnikami zapinanymi identycznie jak pasy samochodowe. Warto zwróciÊ szczególnÈ uwagÚ na sposób opróĝniania
pojemnika i dobraÊ odpowiedni do wïasnych
potrzeb i moĝliwoĂci, jest to bowiem najczÚĂciej wykonywana czynnoĂÊ zwiÈzana z konserwacjÈ urzÈdzenia.
Powyĝsze udogodnienia sÈ czÚsto waĝnymi kryteriami przy wyborze jednostki centralnej. WpïywajÈ one bowiem na ïatwoĂÊ
obsïugi urzÈdzenia i jego funkcjonalnoĂÊ.

Dobór jednostki centralnej

fot. Electrolux

fot. Cyclo Vac

PrzeglÈd rynku

JednostkÚ centralnÈ dobiera siÚ do wielkoĂci rurociÈgu i liczby gniazd ssÈcych, czyli poĂrednio do wielkoĂci domu. Z tym ĝe
pojÚcie wielkoĂÊ rurociÈgu jest róĝnie definiowane w zaleĝnoĂci od producenta.
NajczÚĂciej pod tym pojÚciem kryje siÚ po
prostu suma wszystkich rur uĝytych do
wykonania instalacji, zdarza siÚ jednak, ĝe
przez wielkoĂÊ rurociÈgu rozumie siÚ maksymalnÈ dïugoĂÊ pojedynczej jego gaïÚzi.
Wtedy dodatkowo producent podaje orientacyjnÈ powierzchniÚ sprzÈtania. Bardzo
waĝne jest, aby przy doborze odpowiedniej
jednostki centralnej kierowaÊ siÚ wytycznymi danego producenta i nie przekraczaÊ
podanych przez niego parametrów.

Na rurze wydechowej warto
zamontowaÊ tïumik, który zmniejszy haïas
towarzyszÈcy wydostawaniu siÚ powietrza
z wyrzutni zamontowanej na Ăcianie budynku

Istotne parametry techniczne
Parametry techniczne, które wpïywajÈ na
przeznaczenie jednostek centralnych, to:
moc ssÈca, wydajnoĂÊ i moc elektryczna
silnika. ZwróÊmy jednak uwagÚ, ĝe silniki w odkurzaczach centralnych majÈ czÚsto mniejszÈ moc niĝ np. w odkurzaczach
przenoĂnych. Z czego to wynika? Otóĝ nie
jest potrzebna bardzo wysoka moc silnika,
aby osiÈgnÈÊ odpowiedniÈ wydajnoĂÊ, a co
za tym idzie, siïÚ ssÈcÈ urzÈdzenia. MówiÈc
w uproszczeniu, za wydajnoĂÊ odkurzacza
odpowiada turbina silnika, jej wielkoĂÊ i budowa. To m.in. ona odpowiada za to, jakÈ
siïÚ ssÈcÈ moĝna osiÈgnÈÊ z silnika o danej mocy. A siïa ssÈca to wïaĂnie wypadkowa tych i kilku innych parametrów. Zatem
moĝe zdarzyÊ siÚ, ĝe odkurzacz z silnikiem
o mniejszej mocy elektrycznej moĝe mieÊ
wyĝszÈ siïÚ ssÈcÈ i byÊ przeznaczony do
wiÚkszego domu niĝ model z mocniejszym
silnikiem. Dlatego bardzo waĝne jest, aby
przy doborze jednostki centralnej kierowaÊ
siÚ informacjami od producenta lub poprosiÊ o pomoc specjalistÚ.
½le dobrana jednostka centralna nie bÚdzie prawidïowo funkcjonowaÊ i moĝe
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Fachowo zaprojektowany i wykonany
Nie warto oszczÚdzaÊ na liczbie gniazd ssÈcych. JeĂli bÚdzie ich za maïo, bÚdziemy musieli korzystaÊ z dïuĝszego wÚĝa elastycznego, a komfort korzystania z wÚĝa pogarsza siÚ wraz ze wzrostem
jego dïugoĂci. Liczba gniazd ssÈcych nie ma wpïywu na dziaïanie systemu, nie oznacza takĝe koniecznoĂci kupna wiÚkszej jednostki centralnej.
InstalacjÚ moĝna wykonaÊ w dwóch etapach – najpierw, w trakcie budowy – zamontowaÊ rury
i gniazda ssÈce wraz z instalacjÈ elektrycznÈ (ok. 1000 zï). Potem, w dowolnym momencie moĝna dokupiÊ jednostkÚ centralnÈ i pozostaïy osprzÚt: szczotki, separatory, etc. (min. 2000 zï).
Sfinansowanie pierwszego etapu nie powinno byÊ kïopotliwe. Warto wiÚc zamontowaÊ same
przewody, nawet gdy zakup centralnego odkurzacza odïoĝymy na póěniej.
Warto sprawdziÊ, czy liczba i rozmieszczenie gniazd oraz zasiÚg wÚĝa sÈ wystarczajÈce, by
posprzÈtaÊ wszystkie pomieszczenia: ïazienkÚ, garaĝ, piwnicÚ, strych, taras, kotïowniÚ, schody itp.
Za kaĝdym gniazdem ssÈcym naleĝy
zamontowaÊ kolanko 90°. Zabezpieczy
SprzÈtanie ich za pomocÈ centralnego odkurzacza bÚdzie dla nas duĝym uïatwieniem.
to instalacjÚ przed wciÈgniÚciem do
Jeĝeli chcemy zasysaÊ wodÚ,
niej wiÚkszych przedmiotów np. kredek
musimy zakupiÊ separator wody,
wrzuconych przez dzieci
który podïÈcza siÚ do gniazda ssÈcego. Z drugiej strony do separatora
podïÈcza siÚ wÈĝ elastyczny odkurzacza. Woda zostaje w zbiorniku separatora, a do jednostki centralnej dociera jedynie powietrze z kurzem. Separatorów
moĝna uĝywaÊ teĝ do zbierania wiÚkszej iloĂci suchych materiaïów, takich
jak popióï z kominka.
Jeĝeli dom jest piÚtrowy, schody powinno siÚ odkurzaÊ, korzystajÈc
z gniazda zamontowanego na niĝszej kondygnacji.
WÚĝem ssÈcym o dïugoĂci 7–9 m odkurzymy powierzchniÚ 50–80 m2.
Naleĝy dopilnowaÊ, aby wykonawca przed zabetonowaniem przewodów zrobiï próbÚ ciĂnieniowÈ i elektrycznÈ sprawdzajÈcÈ szczelnoĂÊ instalacji.
Aby uniknÈÊ uszkodzenia instalacji podczas dalszych prac budowlano-wykoñczeniowych po próbie ciĂnieniowej koñcówki rur powinny zostaÊ
zamkniÚte specjalnymi pïytkami lub oklejone szczelnie grubÈ taĂmÈ
montaĝowÈ.
Naleĝy unikaÊ „fachowców”, którzy oferujÈ uïoĝenie przewodów z rur
Miejsca na gniazda ssÈce naleĝy tak zaplanowaÊ, ĝeby wÈĝ ssÈcy
kanalizacyjnych. Èczy siÚ je za pomocÈ uszczelek, na których z czasem
dotarï do najdalszego punktu w domu. JednoczeĂnie warto, ĝeby
mogÈ pojawiÊ siÚ nieszczelnoĂci, a na ich wewnÚtrznej powierzchni moĝe
jego dïugoĂÊ nie przekroczyïa 9 m, bo dïuĝszy wÈĝ bÚdzie mniej
gromadziÊ siÚ kurz.
wygodny w uĝytkowaniu

Sposoby filtracji powietrza

SamoczyszczÈcy worek
odwrócony w czasie pracy

Seperator cyklonowy
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SamoczyszczÈcy worek odwrócony po wyïÈczeniu silnika

Separator wodny
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fot. CPDP (VACUFLO)

Odkurzacz kompaktowy z separacjÈ cyklonicznÈ nie wymaga
stosowania ĝadnych wymiennych filtrów ani worków na zanieczyszczenia

spowodowaÊ np. zapchanie siÚ instalacji. JeĂli moc ssÈca odkurzacza bÚdzie zbyt niska, ciÚĝsze Ămieci nie bÚdÈ mogïy dolecieÊ
do zbiornika i spowodujÈ zator w rurociÈgu. WiÚksze elementy
jak np. grudki ziemi naniesione butami nie bÚdÈ wciÈgane przez
odkurzacz.
PamiÚtajmy równieĝ o tym, ĝe w sytuacji, gdy jednostka centralna umieszczona jest wyĝej niĝ rozmieszczona instalacja, np.
na strychu, poddaszu, naleĝy zastosowaÊ model o wyĝszej sile
ssania, niĝ to wynika z parametrów i rozlegïoĂci instalacji. Po zakoñczeniu sprzÈtania Ămieci muszÈ zdÈĝyÊ dolecieÊ do zbiornika,
zanim odkurzacz siÚ wyïÈczy. JeĂli moc ssÈca jednostki bÚdzie za
niska, moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe Ămieci wrócÈ do pomieszczenia.

Gniazda ssÈce
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fot. Husky

fot. Comfort System

Gniazda ssÈce majÈ róĝnorodnÈ
stylistykÚ, pasujÈcÈ do stylu
kaĝdego pomieszczenia
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Przy doborze odkurzacza sprawděmy, jakie informacje dotyczÈce wÚĝa ssÈcego podaje producent. Czy musi on byÊ doliczany
do dïugoĂci instalacji, czy teĝ nie?
Metody separacji zanieczyszczeñ
Jednym z najistotniejszych kryteriów przy
wyborze odkurzacza centralnego jest metoda separacji zanieczyszczeñ.
Moĝemy wyróĝniÊ kilka najczÚĂciej oferowanych metod filtracji i zbierania Ămieci:
1. Worek papierowy jednorazowego uĝytku.
Jest to najprostsza metoda separacji, a jednostki wyposaĝone w taki worek sÈ najtañszymi modelami oferowanymi na naszym
rynku. Taki separator peïni jednoczeĂnie
funkcjÚ zbiornika, Ămieci wpadajÈce do odkurzacza (wlot powietrza znajduje siÚ wtedy w górnej czÚĂci jednostki) lÈdujÈ od razu
w papierowym worku tak jak w tradycyjnych
odkurzaczach. Worek papierowy jest jednak
znacznie wiÚkszy niĝ w odkurzaczach przenoĂnych – ma okoïo 15–25 litrów pojemnoĂci,
dziÚki czemu moĝe byÊ rzadziej wymieniany.
Za wadÚ takiego rozwiÈzania moĝna uznaÊ
to, ĝe w miarÚ zapeïniania siÚ worka siïa ssÈca odkurzacza maleje – tak jak w modelach
przenoĂnych.
2. Separacja cykloniczna, tzw. cyklon.
Powietrze w odkurzaczu krÈĝy (stÈd nazwa
cyklon), a do oczyszczenia powietrza z za-

nieczyszczeñ wykorzystuje siÚ siïÚ odĂrodkowÈ: odrzucone przez niÈ ciÚĝsze od powietrza czÈsteczki kurzu zsuwajÈ siÚ w dóï
do zbiornika (wiaderka). Pozostaïy kurz wylatuje na zewnÈtrz.
3. Cyklon + filtr. Poniewaĝ cyklon nie gwarantuje peïnej skutecznoĂci filtracji, w celu
jej poprawy stosuje siÚ dodatkowo filtry.
I wïaĂnie taka kombinacja separacji zanieczyszczeñ cyklon + filtr jest najczÚĂciej stosowana w odkurzaczach centralnych. Same
filtry to bardzo bogata oferta, producenci
przeĂcigajÈ siÚ w innowacyjnych rozwiÈzaniach, nieustannie zwiÚkszana jest ich skutecznoĂÊ i jakoĂÊ materiaïów, z których sÈ
wykonane. Kilka najpopularniejszych rozwiÈzañ to m.in.:
worki odwrócone – najczÚĂciej spotykany separator zanieczyszczeñ. Moĝe byÊ samoczyszczÈcy; podczas odkurzania zanieczyszczenia wpadajÈ do odkurzacza (wlot
powietrza znajduje siÚ poniĝej filtra!), siïa
odĂrodkowa ubija je w dole pojemnika, natomiast pozostaïe powietrze i czÈsteczki kurzu sÈ dodatkowo odseparowywane przez
filtr. Powietrze wylatujÈce z odkurzacza jest
praktycznie czyste. Podczas uruchamiania odkurzacza worek podnosi siÚ do góry
i „odwraca na lewÈ stronÚ”, stÈd nazwa odwrócony. Po wyïÈczeniu silnika worek opada do znajdujÈcego siÚ poniĝej zbiornika.

Kurz, który osiadï na filtrze, opada do zbiornika, w ten sposób worek sam siÚ oczyszcza
(stÈd jego nazwa). Worki odwrócone mogÈ
byÊ wykonane z róĝnych materiaïów: poliestru, goreteksu lub np. baweïny z domieszkÈ
teflonu. CharakteryzujÈ siÚ duĝÈ wytrzymaïoĂciÈ na rozdarcia, sÈ Ăliskie, co utrudnia
przyczepianie siÚ zanieczyszczeñ.
filtry staïe – najczÚĂciej w formie cylindrycznej, nakïadane na staïÈ np. metalowÈ konstrukcjÚ w jednostce centralnej lub
zintegrowane z plastikowÈ obudowÈ. MogÈ
byÊ papierowe, poliestrowe, baweïniane itp.
CzÚsto skïadajÈ siÚ z kilku róĝnych warstw
dokïadnie chroniÈcych silnik przed zanieczyszczeniami. W zaleĝnoĂci od tego z jakiego materiaïu sÈ wykonane moĝna je
umyÊ pod bieĝÈcÈ wodÈ.
NiewÈtpliwÈ zaletÈ separacji cyklonicznej jest to, ĝe w miarÚ zapeïniania siÚ
zbiornika na kurz siïa ssÈca nie maleje!
Zanieczyszczenia znajdujÈce siÚ w zbiorniku nie majÈ wpïywu na wydajnoĂÊ i pracÚ
jednostki centralnej, moĝemy zatem cieszyÊ
siÚ peïniÈ funkcjonalnoĂci przez caïy okres
uĝytkowania.
Niezaleĝnie od tego, jaki rodzaj filtra wybierzemy, naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe kaĝdy filtr
trzeba co jakiĂ czas oczyĂciÊ, umyÊ bÈdě
wytrzepaÊ, a co kilka lat warto wymieniÊ go
na nowy.

Prenumerata e-wydania
BD moĪesz czytaü na monitorze swego komputera
w postaci identycznej z wydaniem papierowym!
A ponadto e-wydanie ma swoje bezcenne zalety:


wbudowane linki
klikasz i jesteĞ na odpowiedniej stronie WWW


hipertekstowy spis treĞci i wyszukiwarka
od razu znajdziesz to, czego szukasz


w ygodne archiwum
czyli poprzednie wydania
pod rĊką


multimedia
animacje, dĨwiĊk, wideo

Zamów na stronie www.budujemydom.pl/eprenumerata
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