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PRZEGLkD RYNKU

Dlaczego warto mieÊ
odkurzacz centralny?
Przede wszystkim dlatego, ĝe wydmuchuje
powietrze na zewnÈtrz budynku.
DziÚki temu sprzÈtanie nie powoduje
unoszenia siÚ kurzu
i nie napeïnia domu
przykrym zapachem.
A sÈ jeszcze inne
korzyĂci...

Nie wzbijajÈc
Odkurzanie
centralne
Maïgorzata Cuch
System odkurzania centralnego, czyli odkurzacz duĝej mocy, zwany jednostkÈ centralnÈ, montuje siÚ w pomieszczeniu gospodarczym lub garaĝu, a sieÊ przewodów
poïÈczonych z gniazdami ssÈcymi – w Ăcianach pomieszczeñ domu. W nowych domach
to juĝ niemal standard. Do sprzÈtania uĝywa
siÚ dïugiego wÚĝa podïÈczonego do gniazda
ssawnego w Ăcianie. Aby rozpoczÈÊ odkurzanie, wystarczy wsunÈÊ koniec wÚĝa do gniazda i system uruchomi siÚ automatycznie;
moĝna go teĝ wyïÈczaÊ i wïÈczaÊ przyciskiem
w uchwycie wÚĝa.

Elementy
Jednostka centralna
Skïada siÚ z silnika, separatora (filtra) zanieczyszczeñ i zbiornika na kurz. DostÚpne na
rynku urzÈdzenia róĝniÈ siÚ:
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– mocÈ silnika elektrycznego i jego kon
konstrukcjÈ;
– metodÈ filtracji.
WielkoĂÊ i typ silnika dobiera siÚ do
wielkoĂci domu. JeĂli dom jest niewielki,
wystarczy jednostka mniejsza, a wiÚc
tañsza.
Metoda filtracji zaleĝy od separatora zanieczyszczeñ, czyli specjalnego filtra, który
zatrzymuje wszystko, co trafia do odkurzacza. Separator moĝe byÊ cykloniczny albo
workowy.
Separator cykloniczny oczyszcza powietrze z zanieczyszczeñ dziÚki sile odĂrodkowej: czÈsteczki kurzu sÈ ciÚĝsze od powietrza, dlatego uderzajÈc o Ăcianki, zsuwajÈ siÚ
do zbiornika. Odkurzacz pracuje z jednakowÈ siïÈ niezaleĝnie od stopnia napeïnienia separatora. Czasami separator porównuje siÚ do pojemnika na kurz w tradycyjnym
odkurzaczu.
W separatorze workowym worek na kurz
moĝe byÊ z materiaïu (wtedy naleĝy go trzepaÊ) lub z papieru (po napeïnieniu siÚ go
wyrzuca).

Za
Zaleĝnie od metody filtracji stosuje siÚ
róĝne konstrukcje odkurzaczy:
– cykloniczne typu split;
– cykloniczne w obudowie kompaktowej;
– kompaktowe z workiem odwróconym;
– z peïniÈcym funkcjÚ filtra workiem z tkaniny lub jednorazowym papierowym workiem na kurz.
Odkurzacze cykloniczne typu split, czyli z rozdzielnÈ obudowÈ. Silnik zamkniÚty jest w jednej obudowie, a filtry wraz ze
zbiornikiem na kurz – w drugiej. Taka konstrukcja umoĝliwia wygospodarowanie
miejsca na wiÚkszy i skuteczniejszy w dziaïaniu separator cykloniczny.
W urzÈdzeniach split zastosowany jest
mechaniczny rozdziaï strumienia powietrza
brudnego od oczyszczonego w wyniku dziaïania efektu cyklonu. Zapewnia to wiÚkszÈ
skutecznoĂÊ filtracji przy niezmiennej wydajnoĂci urzÈdzenia. Odkurzacze typu split
sÈ wyposaĝone w dodatkowy separator wïosów, dlatego nawet sprzÈtanie sierĂci zwierzÈt nie stanowi problemu.
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Zalety odkurzacza centralnego

W przypadku instalacji centralnego odkurzania
do sprzÈtania uĝywa siÚ dïugiego wÚĝa ze ssawkÈ,
który podïÈcza siÚ do gniazda w Ăcianie

Jednostki cykloniczne w obudowie kompaktowej. Silnik i filtry umieszczone sÈ w jednej obudowie.
Jednostki w obudowie kompaktowej moĝna wyposaĝyÊ w zewnÚtrzny separator wïosów z jednostek split. RozwiÈzanie to jest
przydatne szczególnie wtedy, gdy w domu
jest pies.
Odkurzacze kompaktowe z workiem odwróconym. Zanieczyszczone powietrze przepïywa przez worek, który nie przepuszcza kurzu, a wiÚc peïni funkcjÚ filtra. W zaleĝnoĂci
od stanu pracy jednostki centralnej worek jest
przewracany ze strony lewej na prawÈ i odwrotnie. W ten sposób nastÚpuje jego samooczyszczanie, ale niestety, tylko z wiÚkszych
zanieczyszczeñ. Drobne pozostajÈ i systematycznie zapychajÈ filtr, dlatego worek naleĝy
doĂÊ czÚsto trzepaÊ. IstotnÈ zaletÈ tego typu
odkurzaczy jest ich niska cena.
Jednostki centralne, z filtrem workowym z tkaniny lub papieru. RozwiÈzanie to
jest tanie, ale ze wzglÚdu na niewielki silnik

Podczas sprzÈtania nie trzeba ciÈgnÈÊ ani odkurzacza, ani kabla, tylko elastyczny wÈĝ dïugoĂci
co najmniej 9 m, dziÚki czemu nawet sprzÈtanie zakamarków nie jest trudne.
Odkurzaczem centralnym sprzÈta siÚ szybko. DziÚki podciĂnieniu znacznie wiÚkszemu niĝ w odkurzaczach przenoĂnych majÈ nieporównywalnie wiÚkszÈ wydajnoĂÊ i szybciej zbierajÈ kurz.
JednostkÚ centralnÈ instaluje siÚ w garaĝu, piwnicy czy na strychu, dlatego w czasie pracy urzÈdzenia sïychaÊ tylko szum zasysanego w gniazdach powietrza, ale jest on na tyle cichy, ĝe nie jest
przykry dla mieszkañców domu.
Worek na Ămieci wystarczy wymieniÊ 3–4 razy w roku, a filtr zmienia siÚ raz na piÚÊ lat (niektóre
modele majÈ specjalne okienko, przez które bez zdejmowania zbiornika moĝna sprawdzaÊ stopieñ
jego zapeïnienia).
Odkurzanie centralne nie wzbija kurzu i nie napeïnia domu jego zapachem, w zwiÈzku z tym nie
unosi teĝ roztoczy ani ich odchodów.

odkurzacze takie przeznaczone sÈ tylko do
maïych domów, np. letniskowych.
Rury ssÈce
Rury prowadzi siÚ od gniazd do jednostki
centralnej ïÈczÈc je ze sobÈ.
Rury powinno siÚ prowadziÊ prostoliniowo albo ïagodnymi ïukami, bo kaĝda
zmiana kierunku to dodatkowy opór, który zmniejsza siïÚ ssania. W miejscach zmiany kierunku rur najlepiej stosowaÊ ïuki 30˚
i 45˚. JeĂli rury poïÈczone bÚdÈ ïukiem pod
kÈtem prostym, w instalacji moĝe dochodziÊ do powstawania zatorów (w miejscu ïÈczenia zatrzymywaÊ siÚ bÚdÈ Ămiecie o podïuĝnym ksztaïcie). Jedynie za gniazdem
ssÈcym stosuje siÚ kolano 90˚ – tzw. podejĂcie do gniazda (uniemoĝliwia to zassanie
w gïÈb instalacji wÈskich i dïugich przedmiotów).
Przewody ssÈce wykonuje siÚ z rur z PVC
o Ărednicy 50 mm. Èczy siÚ je klejem agresywnym (takie poïÈczenie jest trwaïe i gwa-

rantuje nieograniczonÈ w czasie szczelnoĂÊ
instalacji).
System odkurzania centralnego moĝe
obejmowaÊ pomieszczenie, które nie przylega do domu, jeĂli nie jest oddalone od niego wiÚcej niĝ 10 m. RurÚ ssÈcÈ naleĝy poprowadziÊ w gruncie na gïÚbokoĂci min. 0,5 m.
Powinna byÊ ocieplona i umieszczona w rurze kanalizacyjnej (I 100 mm).
Gniazda ssÈce
Powinny byÊ tak rozmieszczone, aby odkurzaczem centralnym moĝna byïo posprzÈtaÊ caïy dom, ïÈcznie z piwnicÈ, strychem
czy garaĝem (tu przyda siÚ takĝe do sprzÈtania samochodu). Warto jednak pamiÚtaÊ, ĝe
im mniej jest gniazd, tym wydajniej system
dziaïa. Na kondygnacjÚ wystarczajÈ zwykle
1–2 gniazda. Najlepiej je umieĂciÊ w centralnym miejscu kondygnacji, na przykïad w korytarzu lub przedpokoju.
W Ăcianach i stropach montuje siÚ gniazda plastikowe, a w podïogach – najczÚĂciej
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metalowe. SÈ one caïkowicie bezpieczne, bo przepïywa
przez nie prÈd o niskim napiÚciu – 12 lub 24 V. Dla bezpieczeñstwa gniazda przysïania siÚ ruchomÈ klapÈ.
Wlot gniazda ssawnego ma
prawie dwukrotnie mniejszÈ
ĂrednicÚ niĝ Ărednica rur ssÈcych, jest wiÚc zabezpieczeniem przed zassaniem przedmiotów, które mogïyby zablokowaÊ przepïyw powietrza.
Przewód wydechowy
Jest to rura, którÈ powietrze, po oczyszczeniu w jednostce centralnej, wydmuchiwane
jest na zewnÈtrz domu. Przewód ten nie powinien mieÊ wiÚcej niĝ 6 metrów dïugoĂci,
a jeĂli musi byÊ dïuĝszy, powinien byÊ wiÚkszej Ărednicy niĝ przewód standardowy, który
ma ĂrednicÚ 50 mm. Zbyt dïuga rura wyprowadzajÈca moĝe zmniejszaÊ wydajnoĂÊ odkurzacza.
Wyrzutnia powietrza
Jest to wylot przewodu wydechowego.
WyrzutniÚ naleĝy umieĂciÊ w jak najmniej
widocznym miejscu, na tylnej lub bocznej
Ăcianie domu. WydobywajÈce siÚ z wyrzutni
powietrze zawiera trochÚ kurzu, który brudzi ĂcianÚ, dlatego najlepiej jeĂli wyrzutnia
znajduje siÚ w obrÚbie podmurówki obïoĝonej gresem, bo ïatwo zetrzeÊ z niego zabru-

Gniazda ssÈce przypominajÈ wïÈczniki i nie
przykuwajÈ uwagi, najlepiej umieĂciÊ je przy
oĂcieĝnicach drzwi, tuĝ nad podïogÈ

dzenia. Wyrzutnia nie powinna byÊ umiejscowiona wyĝej niĝ 40 cm nad poziomem
terenu, poniewaĝ haïas towarzyszÈcy wydmuchiwaniu powietrza (z prÚdkoĂciÈ przekraczajÈcÈ czÚsto 100 km/h) rozprzestrzenia
siÚ tym dalej, im wyĝej usytuowane jest jego
ěródïo. Nie ma obawy, ĝe nisko usytuowana
wyrzutnia zostanie zatkana przez Ănieg, bo
wydmuchiwane powietrze jest ciepïe i znajdzie sobie ujĂcie. Wyrzutnia powinna byÊ zamkniÚta klapkÈ otwierajÈcÈ siÚ automatycznie, gdy odkurzacz jest wïÈczony, aby do
instalacji nie dostaïy siÚ insekty.

Akcesoria
Do odkurzaczy centralnych moĝna dokupiÊ
róĝnego rodzaju akcesoria uïatwiajÈce skuteczne czyszczenie róĝnych powierzchni
i przedmiotów – nawet takich jak klawiatura komputera, firanki czy ĝaluzje. SÈ to:
Szczotki i ssawki – przeznaczone do
wszystkich typów posadzek.

JednostkÚ centralnÈ trzeba zawiesiÊ na Ăcianie na takiej wysokoĂci, by mieÊ do niej swobodny dostÚp
podczas zdejmowania i opróĝniania zbiornika na kurz. Najlepiej umieĂciÊ jÈ w suchym i przewiewnym
miejscu, tak by rura, którÈ wyprowadzane jest na zewnÈtrz powietrze, byïa jak najkrótsza

Turboszczotki – do czyszczenia dywanów i tapicerek, napÚdzane mogÈ byÊ pod
wpïywem zassanego powietrza lub elektrycznie.
Koñcówki specjalne – o róĝnym ksztaïcie
i przeznaczeniu. Moĝna nimi czyĂciÊ ubrania,
materace, meble tapicerowane czy grzejniki.
Automatyczne szufelki, czyli szczelinowe gniazda ssawne montowane przy podïodze. Najbardziej przydatne sÈ w kuchni
i przedpokoju.
Kosze, wózki, uchwyty i pokrowce, w których przechowuje siÚ wszystkie te akcesoria.

Montaĝ
InstalacjÚ odkurzania centralnego najïatwiej zamontowaÊ w trakcie budowy domu.
Jednym z warunków bezawaryjnej pracy
instalacji jest takie uïoĝenie przewodów,
by nie byïo w niej spadków grawitacyjnych, czyli rozgaïÚzieñ przewodu magistralnego (ïÈczÈcego najdalsze gniazdo
z jednostkÈ centralnÈ) prowadzÈcych do
gniazda ssawnego znajdujÈcego siÚ poniĝej. Mogïoby to spowodowaÊ, ĝe do niĝszego gniazdka, pod wpïywem siïy grawitacji,
bÚdzie spadaÊ czÚĂÊ zanieczyszczeñ transportowanych przewodem magistralnym.
Aby temu zapobiec, wystarczy przeprowadziÊ w pïaszczyěnie poziomej rozgaïÚzienie, które dopiero póěniej przejdzie w pion
instalacyjny.
Przewody instalacyjne ukïada siÚ przewaĝnie w Ăcianach i wylewkach podïóg,
wiÚc powinny byÊ montowane na etapie wykonywania innych instalacji (grzewczej czy
elektrycznej).
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Separator wody lub popioïu wykonany jest
z blachy. Na zewnÈtrz i od wewnÈtrz zabezpieczony
jest antykorozyjnie przez odpornÈ na uderzenia
powïokÚ epoksydowÈ
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W pierwszej kolejnoĂci montuje siÚ:
rury ïÈczÈce jednostkÚ centralnÈ z gniazdami ssawnymi;
przewód wydechowy zakoñczony wyrzutniÈ powietrza;
elektrycznÈ instalacjÚ sterujÈcÈ, której
zadaniem jest zdalne wïÈczanie i wyïÈczanie odkurzacza;
zaĂlepki – na tym etapie nie montuje siÚ
gniazd ssawnych, tylko specjalne zaĂlepki
zabezpieczajÈce instalacjÚ przed zabrudzeniem w czasie prac wykoñczeniowych.

Skuteczne odkurzanie domu umoĝliwiajÈ akcesoria do odkurzacza centralnego: turboszczotki do
tapicerek czy koñcówki do czyszczenia klawiatury komputera lub pianina

WÚĝem dïugoĂci 9 m moĝna posprzÈtaÊ nawet
100 m2 powierzchni. WystarczÈ do tego 1–2
gniazda w obrÚbie kondygnacji
Kiedy budowa dobiegnie koñca, Ăciany
bÚdÈ juĝ pomalowane, podïogi polakierowane, a wykïadziny dywanowe dociÚte na wymiar, przyjdzie pora na montaĝ:
jednostki centralnej;
gniazd ssawnych.

ZDANIEM EKSPERTA

specjalny trójnik z dyszÈ) i w takiej postaci dostajÈ

Monika Stypiñska
BEAM Odkurzacze Centralne

siÚ do zbiornika odkurzacza. Gdy zbiornik jest peïny, odkurzacz automatycznie otwiera zawór i spuszcza pïynnÈ zawartoĂÊ do kanalizacji.

W jaki sposób dziaïajÈ jednostki centralne
z separatorem wodnym?

GïównÈ zaletÈ takiego odkurzacza jest to, ĝe uĝytkownik nie musi wymieniaÊ worków ani opróĝniaÊ

Niektóre odkurzacze centralne, zwane jednost-

pojemnika z zanieczyszczeniami. Ponadto, jednost-

kami wodnymi, posiadajÈ system separacji wodnej.

ka centralna z separatorem wodnym moĝe sïuĝyÊ

Jego dziaïanie polega na tym, ĝe zanieczyszczenia

do sprzÈtania wody, a takĝe innych zanieczysz-

przesyïane rurociÈgiem tuĝ przed jednostkÈ cen-

czeñ, których nie moĝna usunÈÊ zwykïym odku-

tralnÈ sÈ zraszane wodÈ (do tego celu montuje siÚ

rzaczem centralnym.

Jak dbaÊ o system centralnego odkurzania?
Jednostka centralna wymaga wyrzucania 3–4 razy w roku Ămieci zebranych w pojemniku na
kurz, ale wynika to raczej z wymogów higienicznych niĝ z obawy o przepeïnienie zbiornika (niektóre jednostki majÈ specjalne szczeliny dekompresyjne, które pozwalajÈ wïoĝyÊ do zbiornika na kurz
zwykïÈ jednorazowÈ torbÚ foliowÈ. TorbÚ wyrzuca siÚ razem z zebranym w niej kurzem, a wiÚc nie
rozpyla go wokóï Ămietnika). W odkurzaczach split naleĝy wyrzuciÊ równieĝ wïosy z separatora wïosów, a w urzÈdzeniach kompaktowych – sprawdziÊ stopieñ zabrudzenia filtrów; jeĝeli urzÈdzenie jest
z workiem odwróconym, trzeba wytrzepaÊ worek.
Nie naleĝy zasysaÊ odkurzaczem popioïu z kominka ani ostrych przedmiotów (np. odpadów budowlanych), gdyĝ moĝe to spowodowaÊ zatarcie silnika i przyczyniÊ siÚ do porysowania wewnÚtrznych powierzchni rur instalacyjnych, co bÚdzie sprzyjaÊ osiadaniu w nich zanieczyszczeñ. Popióï
czy gruz moĝna jednak sprzÈtaÊ odkurzaczem centralnym za poĂrednictwem separatora popioïu.
Oddzieli on od powietrza najdrobniejsze zanieczyszczenia, zanim dostanÈ siÚ do instalacji.
Do sprzÈtania na mokro potrzebny jest separator, który oddzieli wodÚ od powietrza, zanim zostanie ono zassane do instalacji.
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SzufelkÚ automatycznÈ uruchamia siÚ przez
naciĂniÚcie děwigni. Zasysa ona do systemu
drobne zanieczyszczenia zmiecione szczotkÈ,
po czym zamyka siÚ automatycznie

A oto dlaczego nie warto montowaÊ jednostki centralnej wczeĂniej:
budowa nie zawsze jest dostatecznie nadzorowana, a wiÚc odkurzacz mógïby zostaÊ
ukradziony;
nie warto korzystaÊ z okresu gwarancji
w czasie, kiedy nie korzysta siÚ z odkurzacza;
urzÈdzenie nie powinno byÊ uĝywane
do usuwania odpadów budowlanych, a jeĂli
bÚdzie juĝ gotowe, trudno bÚdzie temu zapobiec;
rozdzielenie inwestycji na dwa etapy
uïatwia jej sfinansowanie. Montaĝ instalacji na etapie budowy to ok. 1/3 kosztów
montaĝu caïego systemu odkurzania centralnego.
InstalujÈc odkurzacz centralny w domu
wykoñczonym, trzeba liczyÊ siÚ z koniecznoĂciÈ kucia Ăcian, chociaĝ prace montaĝowe nie zawsze sÈ skomplikowane (zaleĝÈ
od rozplanowania domu, jego powierzchni,
przebiegu zamontowanych instalacji, liczby projektowanych gniazd ssÈcych i sposobu
prowadzenia rur). Rury instalacji odkurzania centralnego moĝna poprowadziÊ w pionach instalacyjnych lub w kanaïach wentylacyjnych, jeĂli sÈ wystarczajÈco szerokie,
albo w sufitach podwieszanych. Na odcinkach, na których nie ma jak schowaÊ instalacji, rury naleĝy poprowadziÊ blisko Ăciany,
a nastÚpnie obudowaÊ je pïytami gipsowokartonowymi.
Montaĝ systemu odkurzania centralnego
nie jest skomplikowany i nie wymaga specjalistycznych narzÚdzi, ale wykonanie instalacji warto powierzyÊ fachowcom (wykonawca udzieli wtedy gwarancji na okres
1–10 lat).
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