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Centralne odkurzanie
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W ciÈgu ostatnich kilku lat
system centralnego odkurzania bardzo siÚ spopularyzowaï. Nie bez powodu.
Jego najwiÚksze zalety to
wygoda, bezgïoĂna praca
oraz caïkowita eliminacja
z pomieszczeñ nawet
najdrobniejszych zanieczyszczeñ, co ma znaczenie zwïaszcza wtedy,
gdy mieszkajÈ z nami
alergicy.

Centralne odkurzanie to szybkoĂÊ, wygoda, nowoczesnoĂÊ. DziÚki niemu nie musimy juĝ biegaÊ po domu z wyjÈcym odkurzaczem, potykajÈc siÚ o kabel zasilajÈcy. Nie
musimy wdychaÊ podgrzanego przez silnik powietrza o specyficznym zapachu, zawierajÈcego drobiny kurzu i roztocza (w systemie centralnym wszystkie zanieczyszczenia i drobnoustroje usuwane sÈ poza budynek mieszkalny) i co chwila przepinaÊ
przewodu elektrycznego do kolejnych gniazdek. Koniec ze slalomem miÚdzy meblami, zawadzaniem o drzwi i oĂcieĝnice. Plastikowa szufelka i zmiotka? Te akcesoria
nie bÚdÈ juĝ nam potrzebne.
KorzystajÈc z systemu centralnego odkurzania, nasz dom posprzÈtamy nie doĂÊ,
ĝe dokïadniej, to jeszcze w o wiele krótszym czasie (lepsza wydajnoĂÊ odkurzania).
Jednostka centralna jest niezwykle uniwersalna. Z powodzeniem moĝe byÊ wykorzystywana takĝe do sprzÈtania pomieszczeñ gospodarczych, balkonów, tarasu, garaĝu,
samochodu, a nawet rozlanej wody czy popioïu z kominka (w dwóch ostatnich przypadkach bÚdziemy musieli skorzystaÊ ze specjalnych separatorów, które zamontowane
przy gnieědzie ssÈcym spowodujÈ, ĝe ani woda, ani popióï nie dostanÈ siÚ do systemu).

Jak to dziaïa?
System centralnego odkurzania, nie doĂÊ, ĝe ma wiele zalet, to jest prosty zarówno w dziaïaniu i obsïudze, jak i w montaĝu. Z jednostki centralnej (skïadajÈcej siÚ
przewaĝnie z silnika, separatora, filtra i pojemnika na kurz), umieszczonej zwykle
w garaĝu lub pomieszczeniu gospodarczym (pralnia, kotïownia), wychodzi sieÊ roz-
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ïoĝonych pod tynkiem, podïogÈ lub umieszczonych w stropie rur, które koñczÈ siÚ gniazdami
ssÈcymi w poszczególnych pomieszczeniach
naszego domu. Wzdïuĝ rur ukïada siÚ takĝe system sterujÈcy pracÈ odkurzacza. Aby zaczÈÊ odkurzanie, naleĝy wïoĝyÊ do umieszczonego w Ăcianie lub podïodze gniazda ssÈcego
wÈĝ elastyczny z odpowiedniÈ nasadkÈ lub
szczotkÈ. Wówczas silnik w jednostce centralnej wïÈcza siÚ, a my zaczynami odkurzanie.
W droĝszych modelach odkurzaczy sprzÈtanie
zaczynamy po naciĂniÚciu przycisku na rÚkojeĂci poïÈczonej ze szczotkÈ rury teleskopowej. Odkurzanie moĝe zainicjowaÊ takĝe
fala powietrza wytworzona poprzez zïoĝenie
teleskopowej rÈczki na koñcu wÚĝa lub fala
radiowa, wysïana za pomocÈ pilota zdalnego
sterowania.

Centralne odkurzanie
– planuj z wyprzedzeniem
Wiele osób zainteresowanych montaĝem systemu centralnego odkurzania zastanawia siÚ,
od czego i na jakim etapie budowy domu zaczÈÊ rozkïadanie instalacji. Otóĝ najlepiej
zrobiÊ to, gdy nasz dom znajduje siÚ jeszcze
w stanie surowym, przed wylaniem podïóg
i uïoĝeniem na Ăcianach tynków. To wïaĂnie
wtedy naleĝy ustaliÊ, w którym miejscu znajdzie siÚ jednostka centralna i gdzie chcemy
zrobiÊ gniazda ssÈce. Powinny one zostaÊ tak
rozmieszczone, abyĂmy wÚĝem o dïugoĂci
9 m (dïugoĂÊ standardowa) byli w stanie odkurzyÊ caïy dom, wraz z pomieszczeniami
gospodarczymi, piwnicÈ, schodami, garaĝem, balkonami i tarasami. Przyjmuje siÚ, ĝe
jedno gniazdo ssÈce obejmuje swym zasiÚgiem 50–80 m2 powierzchni, a wiÚc w Ăredniej wielkoĂci domu nie ma zwykle potrzeby zakïadaÊ wiÚcej niĝ 3–4 gniazd ssÈcych.
Gniazda, podobnie jak kontakty, naleĝy zaplanowaÊ w miejscach, w których bÚdÈ ïatwo dostÚpne. Moĝna umiejscowiÊ je w Ăcianie (na wysokoĂci do 30 cm) lub w podïodze.
Warto takĝe zastanowiÊ nad montaĝem automatycznych szufelek, czyli znajdujÈcych
siÚ przy podïodze zamykanych szczelin.
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Gdy zgarniemy w ich pobliĝe piasek, bïoto
czy okruchy i otworzymy szczelinÚ, system
wchïonie drobiny i zassie je do jednostki centralnej. Automatyczne szufelki dobrze jest zrobiÊ w kuchni, jadalni oraz w wiatroïapie, czyli
miejscach, które najbardziej siÚ brudzÈ.

Montaĝ instalacji
Na poczÈtku naleĝy poïÈczyÊ rurami miejsce, w którym planujemy ustawiÊ jednostkÚ
centralnÈ (powinno to byÊ najniĝej poïoĝone
pomieszczenie w naszym domu) z automatycznymi szufelkami i punktami, w których
znajdÈ siÚ gniazda ssÈce. InstalacjÚ moĝemy
rozprowadziÊ sami (nie jest to zbyt skomplikowane), jednak bezpieczniej zleciÊ to zadanie
fachowcom. PamiÚtajmy, aby instalacja byïa
jak najkrótsza i aby nie stosowaÊ w niej zbyt
drastycznych zmian kierunku przepïywu.
Osïabi to siïÚ ssÈcÈ odkurzacza i moĝe spowodowaÊ, ĝe nasz system bÚdzie siÚ zapychaï.

Ukïadanie rur
Rury z PCV o Ărednicy 2 cali (okoïo 51 mm)
i gruboĂci do 2,2 mm dobrze jest poprowadziÊ w podïodze (przewód magistralny),
a nastÚpnie wypuĂciÊ je na Ăciany (w Ăcianach moĝna wykuÊ niewielkie zagïÚbienia).
DziÚki temu unikniemy tzw. spadków grawitacyjnych (do gniazd ssÈcych nie bÚdzie
wracaÊ zassany wczeĂniej kurz). Fragmenty
rur ïÈczy siÚ specjalnym klejem, stapiajÈcym zachodzÈce na siebie krawÚdzie. DziÚki
temu wnÚtrze przewodu jest szczelne i gïadkie, a na ïÈczeniach nie zatrzymujÈ siÚ zasysane zanieczyszczenia. Jako ĝe PCV ïatwo siÚ
gniazda ssÈce – rozmieszczone
w taki sposób, aby moĝna byïo
z nich sprzÈtnÈÊ caïy dom

fot. aeroVac (Santech)
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Filtr pyïu wÚglowego to
dodatkowy filtr umocowany w miejscu wylotu powietrza. Eliminuje
drobinki pyïu wÚglowego, wydobywajÈce siÚ
ze szczotek silnika elektrycznego.

Rury ssÈce prowadzi siÚ wzdïuĝ linii prostych
– powinny mieÊ jak najmniej zaïamañ

elektryzuje i moĝe przyciÈgaÊ czÈsteczki kurzu, dobrze jest co kilka metrów uziemiÊ instalacjÚ metalowymi opaskami. Wzdïuĝ rur,
w peszlu, rozkïadamy elektrycznÈ instalacjÚ
sterujÈcÈ. Gdy instalacja jest juĝ rozïoĝona,
wówczas moĝemy otynkowaÊ Ăciany, zrobiÊ
wylewki i uïoĝyÊ podïogÚ, zrobiÊ podwieszane sufity itp. Musimy tylko pamiÚtaÊ, aby
miejsca, w których znajdÈ siÚ gniazda ssÈce
i automatyczne szufelki, odpowiednio zabezpieczyÊ zaĂlepkami (papierem, kartonem,
taĂmÈ).
Uwaga! JeĂli dysponujemy garaĝem wolnostojÈcym w bezpoĂrednim sÈsiedztwie
domu, a chcemy poïÈczyÊ go z systemem
centralnego odkurzania, moĝemy poprowadziÊ do niego rurÚ w gruncie na gïÚbokoĂci
nie mniejszej niĝ 50 cm.
InstalacjÚ centralnego odkurzania naleĝy
ukïadaÊ ze specjalnie przeznaczonych do tego
celu rur i ksztaïtek o gïadkiej powierzchni.
PoïÈczenia odchodzÈce od magistrali i rozwyrzutnia umieszczona na
zewnÚtrznej Ăcianie domu
(to tÚdy powietrze usuwane jest poza budynek)

szufelka
przypodïogowa

rury ukryte
w Ăcianach
i pod podïogÈ

jednostka centralna
w pomieszczeniu technicznym

tïumik, który wycisza pracÚ wyrzutni

Schemat instalacji centralnego odkurzania

fot. Beam
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JednostkÚ centralnÈ warto umieĂciÊ jak
najdalej od pomieszczeñ mieszkalnych, tak ĝeby
uruchomienie odkurzacza nikogo nie obudziïo lub
nie przeszkadzaïo w oglÈdaniu telewizji. Mocuje
siÚ jÈ na wysokoĂci min. 60 cm nad podïogÈ, ĝeby
moĝna byïo ïatwo opróĝniÊ zbiornik na Ămieci

gaïÚzienia najlepiej robiÊ pod kÈtem 45 stopni. Nie dotyczy to kolan przy gniazdach
ssÈcych, które powinny mieÊ 90 stopni (uniemoĝliwi to „wciÈgniÚcie” do systemu dïugich
przedmiotów i wyeliminuje ryzyko, ĝe instalacja bÚdzie siÚ zapychaÊ). Naleĝy teĝ unikaÊ zbÚdnych zaïamañ, które sprawiajÈ, ĝe
zmniejsza siÚ siïa ssÈca odkurzacza.
Uwaga! Gdy chcemy rozprowadziÊ instalacjÚ do centralnego odkurzania w juĝ wykoñczonym domu (np. kupionym na rynku
wtórnym), dobrze jest ukryÊ rury za ekranami z pïyt gipsowo-kartonowych. Takie rozwiÈzanie spowoduje, ĝe nie bÚdziemy musieli wykuwaÊ bruzd w Ăcianach.

Montaĝ przewodu
wydechowego
Gdy rozïoĝymy juĝ sieÊ przewodów, naleĝy zajÈÊ siÚ rurÈ wydechowÈ. To wïaĂnie niÈ
oczyszczone w jednostce centralnej powietrze jest wydmuchiwane na zewnÈtrz budynku. JednostkÚ powinno siÚ montowaÊ
w takim miejscu, aby rura byïa moĝliwie

Zbiornik na kurz
NajczÚĂciej ma pojemnoĂÊ od 12 do 40 litrów, a wiÚc kilkunastokrotnie wiÚkszÈ niĝ
tradycyjny odkurzacz. Moĝe byÊ zrobiony
z metalu lub tworzywa sztucznego. SÈ znane róĝne sposoby mocowania go do jednostki centralnej lub separatora w konstrukcji typu split.
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jak najkrótsza i miaïa nie wiÚcej niĝ 5 m
dïugoĂci. Gdy jest dïuĝsza, wówczas powinna mieÊ nieco wiÚkszÈ ĂrednicÚ – najlepiej
75 mm. Warto teĝ pomyĂleÊ o tym, aby umocowaÊ na niej wyciszajÈcy tïumik (niektóre tïumiki sÈ juĝ zintegrowane z jednostkÈ).
Wtedy praca odkurzacza i szum wylatujÈcego na zewnÈtrz gorÈcego powietrza bÚdÈ
w innych pomieszczeniach domu praktycznie niesïyszalne.
Wylot rury na zewnÈtrz budynku dobrze
jest umieĂciÊ jak najniĝej. Musimy braÊ pod
uwagÚ, ĝe Ăciana w tym miejscu nieco siÚ
przybrudzi (w powietrzu znajdujÈ siÚ jednak
drobinki zanieczyszczeñ) oraz ĝe wydmuchiwane poza budynek powietrze charakterystycznie Ăwiszczy, co jest bardziej sïyszalne, gdy wyrzutnia usytuowana jest wyĝej.
Wybierzmy wyrzutniÚ z klapkÈ, chroniÈcÈ
system przed gryzoniami.

Wybieramy jednostkÚ
centralnÈ
Jednostka centralna jest sercem kaĝdego systemu centralnego odkurzania. Kiedy nasz
dom jest juĝ zamkniÚty i wykoñczony, moĝemy przystÈpiÊ do montaĝu gniazd ssÈcych
oraz wïaĂnie jednostki centralnej. Tu jednak
pojawia siÚ dylemat: w jaki sposób spoĂród
szerokiej oferty producentów wybraÊ odkurzacz w miarÚ tani, który w 100 proc. speïni nasze oczekiwania. Aby dokonaÊ dobrego
wyboru, naleĝy najpierw odpowiedzieÊ sobie na kilka kluczowych pytañ.
Pierwsze pytanie to jak duĝy jest nasz
dom. W zaleĝnoĂci od jego powierzchni wybieramy albo niewielkie urzÈdzenie o umiarkowanej mocy, albo odkurzacz
efektywniejszy, mocniejszy, zaopatrzony
w wiÚkszy zbiornik na kurz itp. Przy wyborze optymalnego modelu znaczenie ma równieĝ budowa odkurzacza, a mówiÈc ĂciĂlej,
jego konstrukcja, bezpoĂrednio zwiÈzana ze
sposobem filtracji zanieczyszczeñ.

Rodzaje jednostek centralnych
Kompakt
Do najpopularniejszych i najtañszych odkurzaczy naleĝÈ jednostki kompaktowe (cykloniczne, z workiem odwróconym lub
zwykïym). CharakteryzujÈ siÚ one tym, ĝe zarówno silnik, filtr, jak i zbiornik na kurz znajdujÈ siÚ w jednej obudowie. Kompakty cyklonowe, wykorzystujÈc siïÚ odĂrodkowÈ,
zasysajÈ powietrze z kurzem i wprawiajÈ je
w ruch wirowy. DziÚki temu ciÚĝsze czÈsteczki uderzajÈ o Ăcianki odkurzacza i opadajÈ
na dno zbiornika, a lĝejsze zatrzymujÈ siÚ na

DïugoĂÊ wÚĝa do
odkurzania
Standardowa dïugoĂÊ wÚĝa wynosi 9 m.
OczywiĂcie moĝna stosowaÊ wÚĝe krótsze,
np. 7-metrowe (wówczas musimy rozplanowaÊ w domu wiÚcej gniazd ssÈcych, co jest
bardziej kosztowne) lub dïuĝsze – nawet do
15 m i wiÚcej. Przy tak dïugich wÚĝach sprzÈtanie jest jednak mniej wygodne – wÈĝ moĝe
zawijaÊ siÚ nam i plÈtaÊ pod nogami.

specjalnym filtrze lub filtrach (czÚsto stosuje
siÚ dodatkowy filtr wïosów, ewentualnie jeszcze filtr wÚglowy) stojÈcych na drodze powietrza wydmuchiwanego na zewnÈtrz budynku. RozwiÈzanie bÚdÈce poïÈczeniem cyklonu
z filtrami daje najlepsze efekty i jest najczÚĂciej
stosowane.
W jednostkach kompaktowych z workiem
odwróconym zasysane brudne powietrze podrywa do góry lekko obciÈĝony tekstylny worek
(worki robi siÚ z poliestru, goreteksu, baweïny
z domieszkÈ teflonu), który po wyïÈczeniu odkurzacza siïÈ grawitacji opada, strzepujÈc zanieczyszczenia do zbiornika. Worek taki co
jakiĂ czas trzeba wyjmowaÊ i trzepaÊ z osadzajÈcych siÚ na nim drobnych zanieczyszczeñ.
Jest to rozwiÈzanie tañsze od cyklonu z filtrem.
Najtañszym rozwiÈzaniem jest kompakt
z separatorem w postaci zwykïego worka
na Ămieci, przez który przetïaczane jest zanieczyszczone powietrze. Worki tekstylne
opróĝnia siÚ i trzepie, a papierowe wymienia na nowe. WadÈ tego rozwiÈzania jest to,
ĝe powietrze nie jest zbyt dokïadnie filtrowane, a w miarÚ zapeïniania siÚ worka (zwykle
majÈ one pojemnoĂÊ 15–25 l) siïa ssÈca odkurzacza maleje.
Split
W odkurzaczu typu split silnik zamkniÚty jest w jednej obudowie, a separator, filtry i zbiornik na kurz – najczÚĂciej w drugiej. Taka rozdzielna konstrukcja pozwala
wygospodarowaÊ wiÚcej miejsca na sekcjÚ separacji, którÈ tworzÈ zwykle cyklon
w poïÈczeniu z filtrami. WiÚkszy separator
cykloniczny jest bardziej skuteczny i wydajny. Wygodniejsza jest teĝ jego obsïuga (poprzez ïatwiejszy dostÚp do pojemnika ze
Ămieciami).
Uwaga! NajwiÚkszÈ zaletÈ separacji cyklonicznej jest to, ĝe w miarÚ napeïniania siÚ
zbiornika na kurz, siïa ssÈca odkurzacza nie
maleje.
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JednostkÚ centralnÈ montuje siÚ w miejscu suchym i oddalonym od pomieszczeñ
mieszkalnych

Akcesoria do centralnego
odkurzania

Montaĝ jednostki centralnej

Dlaczego usuwanie
z pomieszczeñ
caïego kurzu jest
tak waĝne?
Jest to istotne zwïaszcza w przypadku
alergików. Tradycyjny odkurzacz teĝ usuwa
kurz, ale nie jest w stanie wychwyciÊ najmniejszych jego drobinek oraz róĝnego rodzaju roztoczy. PrzedostajÈ siÚ one póěniej
do pïuc, draĝniÈc górne drogi oddechowe,
a nawet powodujÈc dolegliwoĂci astmatyczne. System centralnego odkurzania eliminuje je z pomieszczeñ, zasysajÈc do jednostki
centralnej, a nastÚpnie, jeĂli nie zostanÈ zatrzymane przez specjalistyczne filtry, ekspediuje na zewnÈtrz budynku.

Kaĝdy producent ma je w swej ofercie. SÈ to przewaĝnie róĝnej dïugoĂci rury, szczotki i turboszczotki
(do dywanów i tapicerek) z napÚdem powietrznym
lub elektrycznym, ssawki (szczelinowe i obrotowe),
koñcówki sïuĝÈce do czyszczenia trudno dostÚpnych
miejsc (np. kaloryferów), a takĝe specjalistyczne filtry, czyli separatory.

fot. aeroVac (Santech)

Jednostka centralna – w miarÚ moĝliwoĂci – powinna byÊ zainstalowana w najniĝej znajdujÈcym siÚ pomieszczeniu naszego
domu, aby wszystkie zasysane do niej zanieczyszczenia miaïy ïatwÈ, nieograniczanÈ przez grawitacjÚ, drogÚ dostÚpu. „Walec”
odkurzacza powinien znajdowaÊ siÚ jak najbliĝej Ăciany, abyĂmy nie musieli instalowaÊ
dïugiej rury wydechowej, ale jednoczeĂnie
w miejscu, w którym bÚdziemy mieli do niego ïatwy dostÚp. Gdyby jednak okazaïo siÚ
to niemoĝliwe i musielibyĂmy zainstalowaÊ
jednostkÚ centralnÈ np. na poddaszu, wów-

Zastosowanie odpowiedniego separatora umoĝliwia
równieĝ posprzÈtanie kominka

czas naleĝy kupiÊ odkurzacz o wiÚkszej sile
ssania niĝ wynika to z parametrów instalacji. JeĂli moc jednostki bÚdzie za niska, czÚĂÊ
Ămieci moĝe wracaÊ do gniazd ssÈcych.

Jak dbaÊ o odkurzacz
centralny?
Worki i pojemniki na Ămieci majÈ o wiele
wiÚkszÈ pojemnoĂÊ niĝ w tradycyjnym odkurzaczu. Teoretycznie moĝna nie zaglÈdaÊ
do nich nawet przez rok, jednak w praktyce dobrze jest opróĝniaÊ je lub wymieniaÊ
(worki papierowe) co 3–4 miesiÈce. Filtry
papierowe, piaskowe, elektrostatyczne, wÚglowe czy tekstylne stosowane w separatorach naleĝy co jakiĂ czas czyĂciÊ, praÊ lub
wymieniaÊ.
W silniku odkurzacza znajdujÈ siÚ tzw.
szczotki. Po 5–6 latach dobrze jest sprawdziÊ stan zuĝycia szczotek, a w razie potrzeby wymieniÊ je na nowe. Do instalacji
centralnego odkurzacza nie wolno zasysaÊ
wody (chyba ĝe wczeĂniej zaopatrzymy siÚ

w oddzielajÈcy jÈ separator), gorÈcego popioïu (jeĂli mamy kolejny specjalistyczny separator z filtrem odpornym na wysokie temperatury), ostrych przedmiotów, które mogÈ
porysowaÊ wnÚtrze rur i sprawiÊ, ĝe bÚdÈ
osadzaÊ siÚ w nich zanieczyszczenia.
Uwaga! Nie naleĝy obawiaÊ siÚ, ĝe w przewodach zagnieĝdĝÈ siÚ bakterie, roztocza
czy grzyby. Raz, ĝe wnÚtrze rur jest niezwykle gïadkie, a dwa, ĝe prÚdkoĂÊ powietrza
(ponad 100 km/h) uniemoĝliwia osadzanie
siÚ drobnoustrojów wewnÈtrz sieci.

Ile to kosztuje?
Przybliĝona kalkulacja dla domu o pow. 200 m2.
Koszt zakupu specjalnych rurek i kolanek
oraz rozïoĝenie instalacji: 1200–2500 zï
Koszt zakupu jednostki centralnej:
1500–6000 zï
Podstawowy osprzÚt (wÈĝ, rura teleskopowa,
szczotki, ssawki): 400–1000 zï
Uniwersalny separator do zbierania popioïu
gruzu i cieczy: 250–1200 zï

PRZYDATNE ADRESY
AEROVAC (SANTECH)
BEAM
COMFORT SYSTEM
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22 615 80 90
91 432 54 84
61 862 84 22
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www.santech.com.pl
www.beam.pl
www.comfortsystem.com.pl

HUSKY
SCANPOL
VACUFLO

48 363 31 94
89 527 80 43
066 684 75 69

www.husky.pl
www.scanpol.com.pl
www.vacuﬂo.pl
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