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Czysto,

System centralnego odkurzania to sie

przewodów w cianach domu po czonych 

z gniazdami ssawnymi w pomieszczeniach 

oraz jednostka centralna, czyli odkurzacz 

du ej mocy, zamontowany na sta e

w pomieszczeniu gospodarczym, gara u

lub kot owni. Dlaczego warto go mie ?

PRZEGL D RYNKU

Odkurzanie

    centralne

Maciej Lichterowicz

i zdrowoi zdrowo

cicho

Do sprz tania u ywa si  gi tkiego w a

(znanego z odkurzaczy przeno nych, tyl-

ko znacznie d u szego, bo takiego, który ma 

9 m lub wi cej) oraz pod czonych do nie-

go ró nych ssawek. Szczególnym elementem 

systemu mog  by  automatyczne szufelki, 

czyli szczelinowe gniazda ssawne monto-

wane przy powierzchni pod ogi, przez które 

odkurzacz mo e wci ga  zanieczyszczenia 

zmiecione zwyk  szczotk . To bardzo wy-

godne rozwi zanie. 

Zalety
Jaka jest najwa niejsza ró nica mi dzy od-

kurzaczem centralnym a odkurzaczami 

przeno nymi? Nie jest to ani automatycz-

na szufelka (owszem, wygodne rozwi za-

nie), ani bardzo d ugi w , ani nawet to, e

fo
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Centralne odkurzanie

nie trzeba za sob  ci gn  i nosi  odkurza-

cza (cho  to równie  wygoda). Ta ró nica to  

zupe ne wyeliminowanie z cyrkulacji za-

ssanego powietrza. W najdoskonalszym na-

wet modelu odkurzacza tradycyjnego po-

wietrze przechodz ce przez worek z kurzem 

wydmuchiwane jest bowiem z powrotem do 

sprz tanego pomieszczenia, gdy tymczasem 

odkurzacz centralny wydmuchuje powietrze 

na zewn trz budynku. A to znaczy, e nie 

zdmuchuje kurzu z niesprz tni tych jesz-

cze powierzchni i nie powoduje zanieczysz-

czania powietrza w domu. Podczas sprz ta-

nia odkurzaczem centralnym nie unosi si

w domu zapach (w rzeczywisto ci jest to za-

pach kurzu podgrzanego przez turbin  sil-

nika i wydmuchiwanego z powrotem do oto-

czenia) charakterystyczny dla odkurzaczy 

przeno nych dowolnego typu, cz sto nawet 

tych z bardzo wymy lnym uk adem filtrów.

 Odkurzaczem centralnym sprz ta si  szyb-

ko. Ma on nieporównywalnie lepsz  wydaj-

no  i wi ksze podci nienie w stosunku do 

systemów przeno nych. Aby rozpocz  sprz -

tanie, wystarczy wsun  koniec w a do 

gniazda ssawnego i system uruchomi si  auto-

matycznie. Mo na go te  wy cza  i w cza

przyciskiem w uchwycie w a.

Monta
Monta  instalacji systemu odkurzania cen-

tralnego nie jest skomplikowany. Nie wyma-

ga specjalistycznych narz dzi ani szczególnie 

trudnego projektu. Ale  wykonanie instala-

cji warto powierzy  fachowcom. Warto rów-

nie  zapozna  si  z b dami, które mog

pope ni  wykonawcy, tak aby przy odbio-

rze robót by  w pe ni wiadomym 

zasady dzia ania systemu i jego 

ewentualnych usterek. 

Projekt. Rozk ad przewodów 

i gniazd ssawnych w cianach po-

winien by  zgodny z podstawow

zasad : ruroci g jest tym lepszy, 

im krótszy i im mniej w nim jest 

zmian kierunków przep ywu. 

Gniazda. Dziewi ciometrowym 

w em mo na posprz ta  nawet 

100 m2 powierzchni z jednego 

lub dwóch gniazd na jednej kon-

dygnacji. Gniazda powinny by

tak rozmieszczone, aby ca y dom 

móg  by  sprz tany odkurzaczem 

centralnym, a wi c by nie trze-

ba by o korzysta  z odkurzacza 

przeno nego nawet na stry-

chu czy w piwnicy. Równie

w gara u warto zainstalo-

wa  gniazdo ssawne, aby 

mo na by o sprz ta  auto. 

Je li gara  nie przylega 

do domu, rur  instalacyj-

n  nale y poprowadzi

w gruncie na g boko ci 

min. 50 cm. 

Przewód wydechowy.

Jest to rura, któr  powie-

trze, po oczyszczeniu w jed-

nostce centralnej, wydmuchiwane 

jest na zewn trz domu.  Przewód 

ten nie powinien mie  wi cej ni

6 metrów d ugo ci, a je li musi 

by  d u szy, powinien by  wi k-

szej rednicy ni  przewód stan-

dardowy, który 

ma rednic

52 mm (tylko 

na tym odcinku 

mo e by  to wyj t-

kowo rura kanaliza-

cyjna o rednicy 75 mm).

W kurzu domowym jest wiele substan-

cji powoduj cych alergie. Najgro niejsze 

s  najmniejsze drobiny, niezauwa al-

ne go ym okiem. Natura zabezpieczy a

cz owieka przed wdychaniem szkodli-

wych substancji przez wymy lne filtry 

w górnych partiach dróg oddechowych. 

W najnowocze niejszych odkurzaczach 

przeno nych zanieczyszczenia widocz-

ne dla oka i rozpoznawalne dla zmys u

powonienia s  wy apywane przez filtry, 

ale nie dotyczy to najdrobniejszych ele-

mentów. Te mog  zatem przedostawa

si  bezpo rednio do p uc i powodowa

najró niejsze schorzenia – od podra -

nienia dróg oddechowych do dolegliwo-

ci astmatycznych w cznie.

Czy kurz domowy 
jest gro ny?

 System centralnego odkurzacza 

sk ada si  z kilku elementów: 

jednostki centralnej, rur 

zamontowanych w cianach lub 

stropach oraz widocznych gniazd 

ss cych i w a

  Odkurzacz centralny uruchamia si  na dwa 

sposoby: wk adaj c ko cówki w a do gniazda 

ss cego lub wciskaj c przycisk na r czce w a
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Przegl d rynku

Wyrzutnia powietrza. Czyli wylot rury wy-

prowadzaj cej powietrze na zewn trz. Jest 

detalem, który nie rzuca si  w oczy, ale nale-

y j  umie ci  w mo liwie ma o widocznym 

miejscu, gdy  wydobywaj ce si  z niej po-

wietrze b dzie zawiera o troch  kurzu, wi c

po  kilku latach ciana pod wyrzutni  si

zabrudzi. Z tego powodu wyrzutni nie nale-

y umieszcza  wy ej ni  30 cm nad pozio-

mem terenu. Powietrze jest wydmuchiwane 

z pr dko ci  przekraczaj c  cz sto 100 km/h, 

czemu towarzyszy ha as, który rozprzestrze-

nia si  tym dalej, im wy ej usytuowana jest 

wyrzutnia. Jest to drugi powód przemawia-

j cy za umieszczeniem wyrzutni jak najni-

ej. Nie ma obawy, e zostanie ona zatkana 

przez nieg, bo wydmuchiwane przez odku-

rzacz powietrze jest gor ce (do 75°C), wi c na 

pewno znajdzie sobie uj cie nawet przez za-

sp niegow .

Zasady monta u. Elementy instalacji wyko-

nane z PCV czy si  specjalnym klejem, któ-

ry stapia klejone powierzchnie. Takie po -

czenia s  trwa e i gwarantuj  nieograniczon

w czasie szczelno  instalacji. 

Wprawdzie instalacja nie jest skompliko-

wana, ale je li ma pracowa  bezawaryjnie, 

musi by  wykonana zgodnie z zasad  nie-

dopuszczania do tzw. spadków grawitacyj-

nych, czyli rozga zie  od przewodu ma-

gistralnego ( czy on najdalsze gniazdo z 

jednostk  centraln ) do gniazda ssawnego 

znajduj cego si  poni ej. Wtedy do ni sze-

go gniazdka, pod wp ywem si y grawitacji, 

mo e spada  cz  zanieczyszcze  trans-

portowanych przewodem magistralnym. 

Aby temu zapobiec, wystarczy przeprowa-

dzi  w p aszczy nie poziomej rozga zienie, 

które dopiero pó niej przejdzie w pion in-

stalacyjny. 

Etapy monta u. Przewody instalacyjne uk a-

da si  przewa nie w cianach i wylewkach 

pod óg, wi c powinny by  montowane na eta-

pie wykonywania innych instalacji, takich jak 

ogrzewanie czy instalacja elektryczna. 

W pierwszym etapie montuje si  nast puj ce

elementy systemu:

rury cz ce jednostk  centraln  z gniaz-

dami ssawnymi w pomieszczeniach miesz-

kalnych;

zako czony wyrzutni  przewód wypro-

wadzaj cy powietrze na zewn trz domu;

 elektryczn  instalacj  steruj c , której za-

daniem b dzie w przysz o ci zdalne w cza-

nie i wy czanie odkurzacza.

Na tym etapie nie montuje si  gniazd ssaw-

nych, tylko specjalne za lepki zabezpiecza-

j ce instalacj  przed zabrudzeniem w cza-

sie prac wyko czeniowych. Nale y pami ta ,

e instalacja wykonana jest z PVC – mate-

ria u, który ma zdolno ci zbierania adun-

ków elektrycznych – wi c warto j  uziemi

w kilku miejscach metalowymi opaskami. 

 W gara u warto zamontowa  dodatkowe 

gniazdo ss ce. U atwi nam to sprz tanie 

samochodu
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Projekt systemu centralnego odkurzacza,  

a tak e jego monta , powinien by

wykonany przez specjalistyczn  firm

Zasada dzia ania cyklonu kompaktowego Zasada dzia ania cyklonu split

a b

oczyszczone

powietrze

oczyszczone

powietrze

silnik

separator

separator

z silnikiem

powietrze

z zanieczyszczeniami

dodatkowy filtr 

do separacji w osów

powietrze

z zanieczyszczeniami

zbiornik na kurz

zbiornik na kurz

przewód magistralny przewód magistralny
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Jednostk  specjaln

umieszcza si  na cianie 

gara u lub pomieszczenia 

gospodarczego

Zasady monta u

instalacji. 

Rozmieszczenie elementów odkurzacza 

centralnego: b dne (a), w a ciwe (b)
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Przegl d rynku

Antyelektrostatyk dodany do tworzywa rur 

nie zapobiega ich elektryzowaniu si , ponie-

wa  PCV zawsze b dzie gromadzi o adunki 

elektryczne. 

Z tak wykonan  instalacj  mo na czeka  do 

ko ca budowy, kiedy to b dzie te  kompleto-

wany i uruchamiany inny sprz t AGD. Wtedy 

przyjdzie pora na monta :

jednostki centralnej;

gniazd ssawnych w pomieszczeniach 

mieszkalnych.

ciany powinny by  ju  otynkowane i po-

malowane, pod ogi u o one i polakierowane, 

a wyk adziny dywanowe doci te na wymiar. 

Dlaczego nie montowa  jednostki centralnej 

wcze niej? Powodów jest kilka: 

 budowa nie zawsze jest dostatecznie nad-

zorowana, a wi c odkurzacz móg by zosta

ukradziony, 

 urz dzenie nie powinno by  u ywane do 

usuwania py ów budowlanych, a je li b dzie 

ju  gotowe, trudno temu zapobiec; je eliby od-

kurzacza u y y ekipy wyko czeniowe, py  gip-

sowy czy od szlifowania posadzek móg by  

bezpowrotnie zniszczy  silnik, 

 nie op aca si  skraca  o kilka miesi cy okre-

su gwarancji, skoro w tym czasie nie korzysta 

si  z urz dzenia. 

Rozdzielenie inwestycji na dwa etapy u a-

twia te  jej sfinansowanie. Monta  rur na eta-

pie budowy nie jest drogi. Nawet je li nie jest 

si  do ko ca przekonanym do odkurzacza cen-

tralnego, warto zamontowa  instalacj . Jest 

on ju  bowiem tak popularnym wyposa e-

niem domu, e w przysz o ci, gdyby dosz o do 

sprzeda y nieruchomo ci, kupuj cy na pewno 

o niego zapyta. 

Wybór jednostki centralnej
Dost pne na rynku urz dzenia ró ni  si  wiel-

ko ci  silnika elektrycznego, jego konstrukcj

oraz metodami filtracji. 

Wielko  i typ silnika dobiera si  stosownie 

do wielko ci domu. Je li dom jest du y, nale-

y dobra  odpowiednio du e urz dzenie, je li

niewielki, wystarczy jednostka mniejsza, 

a wi c ta sza.

Metody filtracji wp ywaj  na konstrukcj  urz -

dze . Do wyboru s  ich nast puj ce rodzaje:

 cykloniczne typu split z rozdzielon  obu-

dow ;

 cykloniczne w obudowie kompaktowej;

 kompaktowe z workiem odwróconym;

 urz dzenia, w których funkcj  filtra pe ni 

worek z tkaniny lub jednorazowy papierowy 

worek na mieci.

Odkurzacze o konstrukcji split. Maj

rozdzielon  budow : silnik zamkni ty jest 

w jednej obudowie, a filtry wraz ze 

zbiornikiem na kurz – w drugiej. Taka kon-

strukcja pozwala na wygospodarowanie 

wi kszej przestrzeni na sekcj  separacji 

zanieczyszcze  w jednostce centralnej, 

a w efekcie skonstruowanie wi kszego i sku-

teczniejszego w dzia aniu separatora cyklo-

nicznego. 

W urz dzeniach split zastosowany jest 

mechaniczny rozdzia  strumienia powietrza 

brudnego od oczyszczonego w wyniku 

dzia ania efektu cyklonu. Zapewnia 

to wi ksz  skuteczno  filtracji przy nie-

zmiennej wydajno ci urz dzenia. Niestety 

separatory cykloniczne nie radz  sobie 

z du ymi i ma ymi zanieczyszczeniami, 

takimi jak np. w osy. Wynika to z tego, e

si a od rodkowa, której poddawane s  cz -

steczki zanieczyszcze  w separatorze cyklo-

Zasada dzia ania worka odwróconego: w czasie pracy (a), w czasie 

spoczynku (b)
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Przypominaj ce w czniki gniazda ss ce to elementy, które nie rzucaj  si  w oczy, dlatego nie trzeba ich 

specjalnie maskowa

 By posprz ta  kominek lub popió  z grilla, trzeba u y  specjalnego separatora, 

który pod cza si  do w a ssawnego odkurzacza centralnego. Urz dzenie dzia a

tak e po pod czeniu do odkurzacza przeno nego

zbiornik na kurz

ci kie

zanieczyszczenia

opadaj  na dó

powietrze 

podrywa 

worek

fo
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nicznym, nie jest wystarczaj ca, aby poko-

na  si  porywania generowan  przez silnik 

odkurzacza. Dlatego te  odkurzacze split s

wyposa one w dodatkowy filtr w osów. 

Jednostki centralne cykloniczne w obudo-

wie kompaktowej, czyli takie, w których 

w jednej obudowie umieszczono silnik i filtry. 

Podobnie jak jednostki typu split, maj  dodat-

kowy filtr w osów. Dzia aj  równie skutecznie, 

lecz dost p do filtra jest trudniejszy i bardziej 

k opotliwy. Czasami jako wtórnych filtrów 

s u cych równie  do separacji w osów u y-

wa si  jednorazowych filtrów papierowych, 

wygl dem przypominaj cych samochodowe, 

lub filtrów piankowych o podobnym kszta cie, 

lecz wykonanych z g bki. Maj  bardzo du

skuteczno  separacji, ale papierowe trzeba 

koniecznie wymienia , a piankowe – czy ci .

Wszystkie urz dzenia kompaktowe mo -

na natomiast dodatkowo wyposa y  w ze-

wn trzny separator z jednostek split. Jest 

to wprawdzie dro sze rozwi zanie, ale ko-

rzy ci z rozbudowanej sekcji separacji s  cza-

sami warte tej ceny, szczególnie wtedy, gdy 

w domu mamy psa.

Odkurzacze kompaktowe z workiem z tka-

niny. Worek pe ni funkcj  filtra i w zale no-

ci od stanu pracy jednostki jest przewraca-

ny ze strony lewej na praw  lub z powrotem 

– w ten sposób nast puje jego samooczyszcza-

nie. Niestety, w ten sposób oczyszcza si  sku-

tecznie tylko z wi kszych zanieczyszcze ,

pozostawiaj c drobne cz steczki, które syste-

matycznie go zapychaj , dlatego nale y go wy-

trzepa  r cznie. Nie jest to przyjemne, gdy

worek jest mocno przymocowany do obudo-

wy jednostki centralnej i o ile atwo go wy-

j , to w o enie na miejsce wymaga wysi ku. 

REKLAMA

Do odkurzaczy centralnych mo na dokupi  ró nego rodzaju akcesoria, w tym m.in.:

szczotki i ssawki – przeznaczone do wszystkich typów pod ug, w tym tak e wyk adzin;

turboszczotki –  stosowane do czyszczenia dywanów i tapicerek, mog  mie  nap d powietrz-

ny lub elektryczny;

specjalne ko cówki – maj  ró ny kszta t i przeznaczenie, mo na nimi czy ci  grzejniki, 

ubrania, materace,i meble tapicerowane;

automatyczne szufelki – to zamykane automatycznie szczeliny montowane tu  przy pod o-

dze, które po otwarciu zasysaj  zanieczyszczenia bezpo rednio do systemu;

separatory – to specjalne rodzaje filtra, które zatrzymuj  wszystko co trafia do od-

kurzacza.

RODZAJE AKCESORIÓW

fo
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Przegl d rynku

Odkurzacze 

z workami odwró-

conymi maj  jednak 

wa n  zalet  – s  ta-

nie. W sprzeda y do-

st pne s  tak e od-

kurzacze, w których 

separatorem jest 

worek na mieci 

– analogicznie jak 

w odkurzaczach 

przeno nych, 

w których separato-

rem jest papierowy 

worek na mieci. To 

tanie rozwi zania, 

ale ze wzgl du na to, 

e odkurzacze maj

niewielkie silniki, s  przeznaczone tyl-

ko do ma ych domów, np. letniskowych. 

Jak dba  o odkurzacz 
centralny?
Jednostka centralna nie wymaga szcze-

gólnych zabiegów – oprócz wyrzuca-

nia mieci zebranych w pojemniku na 

kurz. Czynno  t  nale y wykonywa

nie rzadziej ni  trzy, cztery razy w roku. 

Wynika to raczej z wymogów higienicz-

nych ni  z obawy o przepe nienie zbior-

nika. W statystycznym domu w ci -

gu roku zbiera si  ok. 30 kg kurzu. Jest 

to równowarto  jednego zbiornika na 

kurz. Niektóre jednostki maj  specjalne 

szczeliny dekompresyjne, które pozwa-

laj  w o y  do zbiornika na kurz zwyk

jednorazow  torb  foliow . Torb  wyrzu-

ca si  razem z zebranym w niej kurzem, 

a wi c nie rozpyla go wokó mietnika. 

Przy okazji wyrzucania mieci  w odku-

rzaczach split nale y wyrzuci  równie

w osy z separatora w osów,  a w urz -

dzeniach kompaktowych sprawdzi  sto-

pie  zabrudzenia filtrów, a je eli urz -

dzenie jest z workiem odwróconym, 

trzeba wytrzepa  worek. 

Uwaga! Jednostki centralne odkurza-

czy s  wyposa one w silniki komuta-

torowe, w których zu ywaj  si  szczot-

ki komutatora. S

to elementy 

elektryczne 

odpowie-

dzialne za 

dystrybu-

cje pr du 

w wirniku 

silnika. 

Po 6–7 latach u ywa-

nia odkurzacza central-

nego warto wezwa

serwis, aby sprawdzi

stopie  zu ycia szczo-

tek komutatora i w ra-

zie potrzeby wymieni

je na nowe. 

Instalacja odkurza-

cza jest szczelna i rów-

nie  nie wymaga szcze-

gólnej uwagi w trakcie 

u ytkowania. W a ciwie 

zaprojektowana i wyko-

nana sama zabezpie-

cza si  przed zapcha-

niem. Powinna by

wykonana tak, by 

zmiany kierunku ruroci gu mia y kszta t

agodnych uków, a ostre za amania by y

tylko tu  za gniazdami ssawnymi. Takie 

rozwi zanie zabezpiecza j  przed zassa-

niem w skich i d ugich przedmiotów, by 

nie utkn y one g biej. Sam wlot gniazda 

ssawnego ma prawie dwukrotnie mniej-

sz rednic  ni rednica rur instalacyj-

nych, wi c jest sam w sobie zabezpie-

czeniem przed zassaniem przedmiotów, 

które mog yby zablokowa  przep yw po-

wietrza.

Do instalacji odkurzacza centralnego 

nie mo na wprowadza  wody. Do sprz -

tania na mokro stosuje si  odpowied-

nie akcesoria, np. separator, który odzie-

li wod  od powietrza zanim zostanie 

ono zassane do instalacji. Nie nale y tak-

e zasysa  ostrych przedmiotów, ta-

kich jak np. gruz budowlany, gdy

mog  one zanieczy ci  silnik i poryso-

wa  wewn trzne powierzchnie rur in-

stalacyjnych, co potem b dzie sprzy-

ja  odk adaniu si  zanieczyszcze .

Do sprz tania takich zanieczyszcze

mo na jednak u y  odkurzacza cen-

tralnego, ale nale y w tym celu skorzy-

sta  z separatora popio u. 

Oddzieli on od powietrza 

najdrobniejsze zanieczysz-

czenia, zanim te dostan

si  do instalacji. 

Po uprz tni ciu domu 

po sko czonej 

budowie taki 

separator przy-

da si  tak e

do sprz tania 

popio u z komin-

ka.   

Przez lata u ytkowania w Polsce odkurzaczy central-

nych okaza o si , e s  to urz dzenia, które nie za-

pychaj  si , s atwe w u ytkowaniu, ich wydajno

jest rzeczywi cie wyra nie wi ksza ni  urz dze

przeno nych, a sprz tanie jest szybsze, wygodniejsze 

i nie zanieczyszcza powietrza wewn trz domu. Ostatnio 

pojawi y si  jednak pewne mity z dziedziny mikrobio-

logii.

W rurach i w cianach z instalacj  odkurzania central-

nego gromadz  si  roztocza i inne mikroorganizmy.

Nie ma takiej mo liwo ci! Pr dko  przep ywu powietrza 

w rurach we w a ciwie zaprojektowanej instalacji przekra-

cza 100 km/h, co oznacza, e si a porywania jest tak du a, 

i adne zanieczyszczenia ani mikroorganizmy nie s

w stanie osi  na ciankach przewodów instalacyjnych. 

Nawet gdyby to by o mo liwe, gniazda ssawne s  szczelne 

i stanowi  barier  mi dzy pomieszczeniami mieszkalny-

mi a instalacj  odkurzacza centralnego.

Znane s  przypadki ska enia instalacji wentylacyj-

nej lub klimatyzacyjnej, wi c i w odkurzaczu mo e

si  to zdarzy

Nie, bo s  to zupe nie inne instalacje, inne s ród a ich 

zanieczyszcze  i inny kontakt z powietrzem wewn trz-

nym. ród em zagro e  p yn cych z u ytkowania insta-

lacji klimatyzacyjnych s  bakterie Legionella pneumophi-

la, których naturalnym rodowiskiem s  zbiorniki wodne, 

a do instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej mog  si

dostawa  np. z urz dze  do nawil ania powietrza. Jednak 

tylko instalacje wentylacyjna i klimatyzacyjna dostarcza-

j  do pomieszcze  powietrze, którym potem oddychamy: 

instalacja odkurzacza tylko wci ga powietrze i wydmu-

chuje je na zewn trz, a wi c nie mo e stwarza  opisane-

go zagro enia. 

Wyrównanie ci nienia powoduje cofanie si  zanie-

czyszcze  do domu

Nie jest to prawd . U ytkuj c odkurzacz centralny nie ma 

obawy przed cofaniem si  zanieczyszcze  do domu, ponie-

wa  po od czeniu odkurzacza nie powstaje podci nienie. 

Rzeczywi cie odkurzacz centralny wydmuchuje powie-

trze na zewn trz domu – rednia jego wydajno  to oko o

150 m3/h. Ale jest ono natychmiast uzupe niane wie ym 

powietrzem z zewn trz W domu, którego rednia kuba-

tura wynosi oko o 500–700 m3, sprz taj c dziennie przez 

20 minut, wyrzucamy oko o 50 m3 powietrza. W tym sa-

mym czasie w wyniku dzia aj cej wentylacji na zewn trz 

domu powinno wydostawa  si  od 85 do 115 m3/h powie-

trza. Dla porównania, wentylator w okapie nad kuchni

ma od 250 do 600 m3/h wydatku, wentylator w azience 

od 50 do 80 m3/h. Dlatego wi ksze prawdopodobie stwo 

powstawania podci nienia wyst powa oby w momencie 

korzystania z innych sprz tów domowych. 

Fakty i mity

 Jednostki centralne przypominaj

pude ka, w którym schowane s : silnik 

lub silniki, turbiny, filtry i zbiorniki na kurz

fo
t.
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