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centralny

Odkurzacz centralny
wbdomu alergika?
Tak, bo najlepiej radzi
sobie zbusuwaniem
wszechobecnych roztoczy
kurzu domowego. Nie
unosi go teĝ zbjeszcze
nieposprzÈtanych miejsc,
bo wessane powietrze
wydmuchuje na zewnÈtrz
domu.

Ich obecnoĂÊ jest najbardziej dokuczliwa jesieniÈ. LubiÈ niewietrzone pomieszczenia,
zïuszczony naskórek, wilgotne powietrze,
ciepïo. Roztocza kurzu domowego, bo obnich
mowa, to maleñkie, niewidoczne goïym
okiem pajÚczaki, obecne wbkaĝdym domu.
WystÚpujÈ praktycznie wszÚdzie, abich
szczÈtki ibodchody to jedne zbnajsilniejszych
alergenów.
Skoro sÈ wszechobecne ibnie sposób siÚ ich
pozbyÊ, czy warto zbnimi walczyÊ? Tak, bo
moĝna ibwarto zmniejszyÊ ich iloĂÊ.
Alergolodzy radzÈ, by przede wszystkim
utrzymywaÊ dom wbczystoĂci. UïatwiÊ to
moĝna, pozbywajÈc siÚ wszelkich przedmiotów, na których ïatwo osadza siÚ kurz. Nie naleĝy wiÚc wieszaÊ wbdomu grubych zasïon.
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Odkurzanie

fot. Comfort System

Aleksandra KuĂmierczyk

bez kurzenia

Kotary zastÈpiÊ lekkimi ibïatwymi do prania firankami, nie kupowaÊ tapicerowanych mebli,
nie gromadziÊ suszonych kwiatów, koszy wiklinowych, abwszelkie niepotrzebne przedmioty, których nie da siÚ odkurzyÊ lub przetrzeÊ wilgotnÈ ĂciereczkÈ, po prostu wyrzuciÊ.
Nie ze wszystkiego da siÚ zrezygnowaÊ, ale
regularne ibsystematyczne odkurzanie moĝna
wprowadziÊ do obowiÈzków domowych. Co
zrobiÊ, aby nie staïo siÚ ono uciÈĝliwe?
WyposaĝyÊ dom wbdobry odkurzacz. Wbdomu
alergika nie powinno siÚ uĝywaÊ tradycyjnego
odkurzacza zbpïóciennym workiem. WbgrÚ
wchodzÈ jedynie odkurzacze zbfiltrem wodnym
lub zbfiltrem HEPA, czyli obduĝej skutecznoĂci
zatrzymywania alergenów. Najlepszym jednak
rozwiÈzaniem jest odkurzacz centralny.

Budowa
Odkurzacz centralny to specjalna jednostka
zamontowana na staïe wbpomieszczeniu gospodarczym, garaĝu albo na strychu czy poddaszu. Èczy siÚ jÈ zbsieciÈ przewodów ukrytych wbĂcianach domu ibzakoñczonych gniazdami ssawnymi. Na kaĝdej kondygnacji montuje siÚ jedno lub dwa takie gniazda.
WsuniÚcie do niego koñcówki giÚtkiego wÚĝa
ssawnego uruchamia caïy system.
Jednostki centralne – przypominajÈ podïuĝny, walcowaty, nie za wielki kosz na Ămieci.
Podobnie jak tradycyjne odkurzacze, wytwarzajÈ podciĂnienie wbcaïej instalacji.
Wbodróĝnieniu jednak od nich oczyszczone zassane powietrze wydmuchujÈ na zewnÈtrz
domu. MieszczÈ wbsobie silnik zbwentylato-
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rem, zbiornik na kurz (obpojemnoĂci od 15 do 30 litrów, dlatego
wystarczy go opróĝniaÊ 4–5 razy
wbroku) ibfiltr. Jednostki centralne mogÈ mieÊ róĝnÈ konstrukcjÚ, wielkoĂÊ ibmoc. RóĝniÈ siÚ
teĝ metodÈ filtracji powietrza,
okresem gwarancji, abwbkonsekwencji – takĝe cenÈ.
Kompaktowe zwarte.
Najpopularniejsze. Wszystkie elementy majÈ umieszczone wbjednej obudowie. SÈ skuteczne, ale
trudny jest wbnich dostÚp do filtra (separatora).
WymagajÈ dodatkowego filtra wïosów, który
moĝe byÊ jednorazowy papierowy lub piankowy zbgÈbki: ten pierwszy trzeba wymieniaÊ, ten
drugi zbkolei – czyĂciÊ. MogÈ byÊ takĝe wyposaĝone wbzewnÚtrzne filtry wïosów. Takie odkurzacze sÈ droĝsze, ale polecane do domów,

Czy warto?

JednostkÚ centralnÈ umieszcza siÚ
wbpiwnicy, pomieszczeniu gospodarczym lub garaĝu, wbmiejscu suchym
iboddalonym od czÚĂci mieszkalnej, aby
děwiÚk silnika elektrycznego byï jak
najmniej sïyszalny

wbktórych sÈ zwierzÚta. Wbodkurzaczach kompaktowych stosuje siÚ róĝne sposoby filtracji zanieczyszczeñ
– od worków papierowych jednorazowego uĝytku (znanych zbodkurzaczy
przenoĂnych), przez worki odwrócone do separatorów cyklonicznych.
Moduïowe typu split. Wbjednej obudowie znajduje siÚ silnik, wbdrugiej filtry
ibzbiorniki na kurz. Taka konstrukcja gwarantuje wiÚcej miejsca na separator, abto sprawia, ĝe
moĝe on byÊ wiÚkszy ibskuteczniejszy wbdziaïaniu. WadÈ tych jednostek centralnych jest to,
ĝe nie radzÈ sobie zbduĝymi ibmaïymi zanieczyszczeniami, wbtym m.in. zbwïosami, dlatego
fot. aeroVac
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Cykloniczny. Utrzymuje podciĂnienie ibbez wzglÚdu na iloĂÊ zanieczyszczeñ wbzbiorniku na
kurz silnik pracuje zbjednakowÈ efektywnoĂciÈ. Do oddzielania zanieczyszczeñ wykorzystana jest
siïa odĂrodkowa: ciÚĝsze od powietrza czÈsteczki kurzu uderzajÈ obĂcianki ibzsuwajÈ siÚ wbdóï do
zbiornika. Czasami, by poprawiÊ skutecznoĂÊ filtracji powietrza wyrzucanego zbodkurzacza
montuje siÚ filtry papierowe, piankowe lub elektrostatyczne.
SamoczyszczÈcy siÚ worek odwrócony. To czÚĂciej spotykane rozwiÈzanie. Podczas odkurzania powietrze przepïywa przez worek ibwypeïnia go kurzem. Po wyïÈczeniu silnika worek opada
na znajdujÈcy siÚ poniĝej zbiornik, do którego wpada zebrany wbworku kurz. Wbten sposób worek
sam siÚ oczyszcza. Trzeba go jednak co jakiĂ czas dokïadnie wytrzepaÊ, bo oczyszcza siÚ skutecznie tylko zbwiÚkszych zanieczyszczeñ, pozostawiajÈc drobne czÈsteczki, które zbczasem go zapychajÈ. Odkurzacze zbworkami odwróconymi majÈ jednak waĝnÈ zaletÚ – sÈ ob10–20% tañsze od
separatorów cyklonicznych.
Worek papierowy jednorazowego uĝytku – najprostszy sposób separacji zanieczyszczeñ.
Taki separator jest jednoczeĂnie zbiornikiem na kurz (podobnie jak wbodkurzaczach tradycyjnych). Stosuje siÚ go gïównie wbodkurzaczach zbniewielkim silnikiem, przeznaczonych do
maïych domów letniskowych. Wbdomach jednorodzinnych raczej siÚ ich nie uĝywa.
przefiltrowane
powietrze

powietrze
zbzanieczyszczeniami
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powietrze
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jeĂli wbdomu sÈ czworonogi, odkurzacz typu
split trzeba wyposaĝyÊ wbseparator wïosów.
Wbodkurzaczach obkonstrukcji moduïowej stosuje siÚ przewaĝnie separatory cykloniczne.
Rury ssÈce. SÈ to przewody obĂrednicy
ok. 55 mm zbtworzywa sztucznego, które prowadzi siÚ od jednostki centralnej do gniazd.
Èczy siÚ je specjalnym klejem lub na wcisk.
Przewody moĝna poprowadziÊ prostoliniowo
albo po bardzo ïagodnym ïuku, pamiÚtajÈc, ĝe
kaĝda zmiana kierunku to dodatkowy opór,

Separatory zanieczyszczeñ

Producenci zachÚcajÈ nas hasïami obzdrowiu
ibhigienie, komforcie pracy, licznych zastosowaniach, uniwersalnoĂci ibfunkcjonalnoĂci...
Abjak uĝytkownicy oceniajÈ odkurzacze centralne?
Zdrowie ibhigiena
Odkurzacz nie wydmuchuje zassanego powietrza do pomieszczeñ, tylko na zewnÈtrz domu.
DziÚki temu kurz nie wznosi siÚ wbsprzÈtanych
miejscach. Nie czuÊ wbnich takĝe charakterystycznego zapachu znanego ze sprzÈtania tradycyjnym odkurzaczem.
Komfort pracy
CiÈgniemy za sobÈ jedynie wÈĝ, abodkurzacza
nie trzeba wïÈczaÊ ibwyïÈczaÊ, przechodzÈc do
kolejnych pomieszczeñ. Jest cichszy od tradycyjnego, bo urzÈdzenie, które wytwarza haïas,
jest umieszczone zbdala od miejsc, gdzie przebywajÈ domownicy. Wbdomu sïychaÊ tylko szum
zasysanego powietrza.
FunkcjonalnoĂÊ
Ma udogodnienia, których nie da siÚ zastosowaÊ
wbodkurzaczu tradycyjnym: automatycznÈ szufelkÚ, dïugi elastyczny wÈĝ, abjednostkÚ centralnÈ – wbpomieszczeniu gospodarczym.
UniwersalnoĂÊ
Moĝna go zamontowaÊ wbnowo budowanym
domu, ale moĝna teĝ
wbjuĝ wykoñczonym.
Bezpieczeñstwo
Instalacja jest 24-woltowa, abgniazda majÈ
klapki, które zamykajÈ
siÚ automatycznie.
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InstalacjÚ centralnego
odkurzacza najlepiej
zamontowaÊ wbtrakcie
budowy domu, poniewaĝ
ïatwo jest wtedy
wybraÊ optymalnÈ
trasÚ rur

zbiornik
na kurz

Separator zbsamoczyszczÈcym siÚ workiem
odwróconym
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fot. Beam

Aby posprzÈtaÊ popióï zbkominka, trzeba do odkurzacza centralnego podïÈczyÊ specjalny zbiornik na pyï – separator zanieczyszczeñ

fot. Beam

Wbodkurzaczu centralnym worki na kurz
wystarczy opróĝniÊ 3–4 razy do roku
który zmniejsza siïÚ ssania.
Wbmiejscach, wbktórych taka
zmiana jest konieczna, stosuje siÚ ïuki 30° ib40°. Jedynym
wyjÈtkiem od tej zasady sÈ
odcinki rur tuĝ za gniazdem
ssÈcym, gdzie stosuje siÚ kolanka lub trójniki 90°.
Zapobiega to wciÈganiu do systemu duĝych przedmiotów: tuĝ
za gniazdem ssÈcym zatrzymajÈ siÚ
kredki, klocki czy ogryzek wrzucony przez
dziecko.
Gniazda ssÈce. PrzypominajÈ wïÈczniki
instalacji elektrycznej. Ich liczbÚ ibrozmieszczenie planuje siÚ tak, by po podïÈczeniu do
nich wÚĝa (obdïugoĂci od 7 do 15 metrów)
moĝna byïo dotrzeÊ do kaĝdego miejsca
wbdomu. Powinny byÊ zlokalizowane wbjego
centralnym punkcie, np. wbkorytarzu lub
przedpokojach – tam, gdzie nie planuje siÚ
ustawienia mebli lub innego sprzÚtu, najlepiej

Gniazda ssÈce mogÈ byÊ wykonane zbtworzywa
sztucznego albo metalu. Plastikowe montuje siÚ
wbĂcianach ibstropach, abmetalowe
– gïównie wbpodïogach. Styki elektryczne
wbgniazdach sÈ zasilane bezpiecznym
napiÚciem 12 lub 24bV

przy drzwiach, tuĝ nad podïogÈ.
Zwykle na kondygnacjÚ wystarczy
jedno gniazdo ssÈce, bo wÚĝem standardowej dïugoĂci moĝna posprzÈtaÊ
100 m2 powierzchni. Jedno gniazdo
ssÈce warto zamontowaÊ wbgaraĝu,
by umoĝliwiÊ sprzÈtanie samochodu.
Dobrze jest je umieĂciÊ blisko wyjazdu, by
moĝna byïo siÚgnÈÊ do wnÚtrza auta stojÈcego
na podjeědzie.
Uwaga! Im mniej gniazd, tym system jest wydajniejszy ibtañszy.
Gniazda wylotowe, czyli wyrzutnia powietrza. NajczÚĂciej wystarczy jedna. To
przez niÈ przefiltrowane powietrze wydostaje
siÚ na zewnÈtrz budynku. Umieszcza siÚ jÈ
na tylnej lub bocznej Ăcianie domu, wbmiej-

fot. Scanpol

NajczÚĂciej odkurzacz centralny wïÈcza siÚ,
otwierajÈc gniazdo ibwkïadajÈc do niego wÈĝ
ssawny

fot. Husky

Odkurzanie centralne

DziÚki wygodnym rÈczkom ibwymienialnym koñcówkom, za pomocÈ odkurzacza moĝna sprzÈtaÊ
równieĝ trudno dostÚpne miejsca

scu maïo widocznym, najlepiej nie wyĝej niĝ
40 cm nad poziomem terenu. Im jest ona wyĝej zlokalizowana, tym bardziej sïyszalny jest
haïas zwiÈzany zbdziaïaniem odkurzacza.
Akcesoria. Odkurzaczem centralnym
moĝna skutecznie oczyĂciÊ nie tylko dywan
czy firanki, ale takĝe klawiaturÚ komputera,
ĝaluzje, grzejniki lub meble. SïuĝÈ do tego
szczotki obróĝnym ksztaïcie ibdïugoĂci wïosia,
ssawki, turboszczotki (zbelementem obrotowym, na który nawijajÈ siÚ nici ibwïosy).
Niektórzy producenci oferujÈ nawet specjalne zgrzebïa zbtworzywa do dïugiej ibkrótkiej
sierĂci. Jest wbczym wybieraÊ:
– separator wody ibpopioïu – pomocny
przy czyszczeniu kominka oraz praniu dywanów ibmyciu okien;
– wÈĝ zbregulatorem wbrÚkojeĂci – umoĝliwia regulacjÚ siïy ssÈcej odkurzacza;
– wÈĝ chowany do instalacji – nie wymaga
przenoszenia zbpiÚtra na piÚtro; niestety jest
droĝszy ob20% od tradycyjnego;
REKLAMA
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– rura teleskopowa zbregulacjÈ dïugoĂci –
dziÚki teleskopowemu podïÈczeniu rury
moĝna schowaÊ jednÈ wbdrugÈ albo wysunÈÊ
na caïÈ dïugoĂÊ;
– automatyczna szufelka – zamykany
otwór, który po naciĂniÚciu odpowiedniej
děwigni wsysa bezpoĂrednio do instalacji
drobne Ămieci (piasek, okruszki) zmiecione
tradycyjnÈ szczotkÈ do zamiatania. Montuje
siÚ jÈ tuĝ nad podïogÈ – wbkuchni lub holu.

Instalacja odkurzania centralnego wbdwóch
etapach
Najdroĝszym elementem instalacji odkurzania centralnego jest jednostka centralna, która
zaleĝnie od modelu kosztuje od kilku do kilkunastu tysiÚcy zïotych. Dlatego czasem korzystnie
jest rozïoĝyÊ wydatki na dwie raty.
Najpierw uïoĝyÊ wbĂcianach rury zbPVC zakoñczone gniazdami ssÈcymi, abwbĂcianie zewnÚtrznej – urzÈdzenie, które odprowadza przefiltrowane powietrze zbjednostki centralnej na zewnÈtrz.
Èczny koszt inwestycji tego etapu: okoïo 1000 zï.
Póěniej zamontowaÊ jednostkÚ centralnÈ (najdroĝszy element instalacji) oraz akcesoria,
których ceny zaleĝÈ od producenta. Koszt: od 3000 do 6000 zï.

Montaĝ
Montaĝ instalacji odkurzania centralnego
moĝe nie jest skomplikowany, ale ibtak nie
warto wykonywaÊ go samodzielnie: straci siÚ
wtedy moĝliwoĂÊ reklamacji (gwarancja od
roku do dziesiÚciu lat), abszkody ibkïopoty
wynikajÈce zbtego bÚdÈ znacznie kosztowniejsze niĝ oszczÚdnoĂci.
Montaĝ wbnowo budowanym domu.
Najwygodniej wykonaÊ jeszcze na etapie stanu surowego – przed uïoĝeniem instalacji
elektrycznej, wodociÈgowej ibkanalizacyjnej,
abtakĝe przed wykonaniem ogrzewania podïogowego, wtedy bowiem najïatwiej wybraÊ
optymalnÈ trasÚ rur.

INFO RYNEK

Montaĝ wbdomu istniejÈcym. Wbtakiej sytuacji trzeba siÚ liczyÊ zbkoniecznoĂciÈ kucia Ăcian,
choÊ nie zawsze bÚdzie to jednakowo uciÈĝliwe:
zaleĝy to od rozplanowania domu, jego powierzchni, przebiegu innych instalacji oraz liczby projektowanych gniazd ssÈcych ibsposobu
prowadzenia rur. Rury instalacji odkurzania
centralnego moĝna na przykïad poprowadziÊ
wbpionach instalacyjnych lub przez kanaïy wentylacyjne, jeĂli te sÈ wystarczajÈco szerokie.
Czasem instalacjÚ moĝna ukryÊ wbsufitach podwieszanych lub za szafkami kuchennymi ibelementami staïej zabudowy. Aboto kilka zasad
montaĝu instalacji odkurzania centralnego:

1. rury – odkurzacz centralny dziaïa tym
sprawniej, im krótszy jest rurociÈg ibim mniej
wbnim zaïamañ;
2. gniazda ssawne powinny byÊ zlokalizowane wbtakim miejscu, by moĝna byïo swobodnie sprzÈtaÊ caïy dom, wbtym takĝe garaĝ ibtaras;
3. przewód wydechowy obstandardowej Ărednicy (52 mm) nie powinien mieÊ wiÚcej niĝ
6bm, dïuĝsze mogÈ byÊ tylko przewody obniestandardowej Ărednicy 75 mm;
4. wyrzutnia powietrza nie powinna byÊ
umieszczona wyĝej niĝ 40 cm nad poziomem
terenu.

Ile kosztuje centralne odkurzanie?

Na odkurzacz centralny trzeba wydaÊ od 2500 do 7000 zï, na co wbdomu
parterowym zbpoddaszem mieszkalnym (2 kondygnacje) obïÈcznej powierzchni 150 m2 skïadajÈ siÚ nastÚpujÈce koszty:
instalacja (materiaïy ibrobocizna) – 1000 zï;
Allegro, Comfort System
jednostka
centralna:
MUA47E
cena
jednostki:
2100 zï
zestaw do
sprzÈtania:
wÈĝ ssÈcy 9
m zbregulacjÈ
podciĂnienia,
rura ssÈca
teleskopowa,
ssawka 30 cm
uniwersalna
zbwïosiem
syntetycznym,
ssawka
szczelinowa,
ssawka do
tapicerki,
ssawka okrÈgïa zbwïosiem, hak na
wÈĝ, wieszak do rury ssÈcej
cena zestawu: 465 zï
gwarancja: 5 lat
ïÈczna cena: 2565 zï

aeroVac
a
jednostka
centralna::
acu-Maid
aeroVac Vacu-Maid
it
S1570 Split
ostki:
cena jednostki:
2899 zï
o sprzÈzestaw do
tania: wÈĝĝ 9 m
kiem
zbwyïÈcznikiem
ie,
wbuchwycie,
odssawka podstawowa
dwuklawiszowa,
ssawka
zbdïugim
wïosiem,
ssawka
do sprzÈtania podïóg ze zdejmowanÈ nakïadkÈ zbkrótkim wïosiem oraz ssawka szczelinowa
obdïugoĂci 35 cm
cena zestawu: 499 zï
gwarancja: 5 lat
ïÈczna cena: 3398 zï

jednostka centralna – od 2000 do 3000 zï;
akcesoria – 400–1000 zï (szczotki mogÈ kosztowaÊ od 800 do 1800 zï,
separator 200––300 zï);
montaĝ jednostki centralnej ibgniazd – od 100 do 200 zï.
RAM Marcin Górnik HUSKY
jednostka
centralna:
Q Air Cyklon
cena
jednostki:
3006 zï
zestaw do
sprzÈtania:
szczotka
podïogowa,
szczotka
podïogowa
szeroka,
szczotka
do mebli,
szczotka
okrÈgïa,
ssawka
szczelinowa,
wieszak
na wÈĝ,
uchwyt na
trzy szczotki, aluminiowa rura
teleskopowa
cena zestawu: 395 zï
gwarancja: 5 lat
ïÈczna cena: 3401 zï

Beam
jednostka
centralna:
model SC335
cena
jednostki:
2362 zï
zestaw do
sprzÈtania:
wÈĝ ssÈcy 9 m
zbwïÈcznikiem
wbrÈczce,
wieszak
plastikowy
na wÈĝ
ssÈcy, rurka
teleskopowa
metalowa
zbklipsem,
szczotka
uniwersalna,
szczotka maïa
a
okrÈgïa, szczotka
ki,
maïa do tapicerki,
ssawka szczelinowa
cena zestawu: 754 zï
gwarancja: 5 lat
ïÈczna cena: 7916 zï

PRZYDATNE ADRESY
AEROVAC
BEAM POLSKA
COMFORT SYSTEM
HUSKY

022 615 80 90
091 432 54 84
061 862 84 22
048 363 31 94

www.santech.com.pl
www.beam.pl
www.comfortsystem.com.pl
www.husky.pl

SCANPOL
SMART ARROWS
VACUFLO

089 527 80 43
022 613 06 89
066 684 75 69

www.scanpol.com.pl
www.smart.info.pl
www.vacuﬂo.pl

– c e ny b r u t to –
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