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Odkurzacz centralny
Katarzyna Sendal

Alergia to choroba cywilizacyjna.
W kolejkach do alergologów ustawiajÈ siÚ
z roku na rok coraz liczniej, pociÈgajÈcy nosem pacjenci z ïzawiÈcymi oczami. Wielu z nich jest uczulonych na kurz,
a dokïadniej – na zawarte w nim mikroskopijnej wielkoĂci pajÚczaki – roztocza.
Odchody tych ĝyjÈtek sÈ jednym z najsilniejszych alergenów wystÚpujÈcych w naszym otoczeniu. Uczulone na nie osoby cierpiÈ niestety przez caïy rok, gdyĝ roztocza sÈ
obecne w naszych domach. Najlepszym na
nie sposobem jest systematyczne i dokïadne
sprzÈtanie domu, a takĝe usuniÚcie wszystkiego, w czym gromadzi siÚ kurz – zasïon,
suchych kwiatów, bibelotów.
Niestety podczas porzÈdków znaczna
czÚĂÊ kurzu zaczyna unosiÊ siÚ w powietrzu. Jak zatem sprzÈtaÊ, by nie wzbijaÊ
wszechobecnego szarego pyïu, i co zrobiÊ,
by nie powracaï jak bumerang? Jaki powinien byÊ odkurzacz w domu alergika?
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WykurzyÊ
kurz
fot. Electrolux

Kurz zbiera siÚ w kaĝdym
domu i nie doĂÊ, ĝe szpeci, to
jest jeszcze siedliskiem
groěnych dla alergika roztoczy.
Sposobem na to by siÚ go
pozbyÊ jest odkurzacz
centralny – urzÈdzenie, które
usuwa roztocza z brudem
i kurzem, ale nie wdmuchuje
z powrotem do wnÚtrz
wessanego powietrza.

Na pewno nie powinno to byÊ tradycyjne
urzÈdzenie z workiem pïóciennym, gdyĝ takie jednym koñcem odkurza, a drugim wydmuchuje do pomieszczenia powietrze i aĝ
piÚciokrotnie zwiÚksza w ten sposób iloĂÊ
unoszÈcych siÚ w nim roztoczy.
W domu alergika lepiej uĝywaÊ odkurzacza z filtrem o duĝej skutecznoĂci zatrzymywania alergenów (HEPA) bÈdě z filtrem
wodnym. Najlepszym jednak rozwiÈzaniem
jest zainstalowanie w domu systemu centralnego odkurzania.

siïa ssania odkurzacza centralnego jest
wiÚksza niĝ tradycyjnego (majÈ duĝo wiÚkszy silnik), dziÚki temu skuteczniej zbiera
wszelkie zanieczyszczenia;
nie ma najwiÚkszej wady tradycyjnych
odkurzaczy – nie unosi kurzu, bo nie
wdmuchuje zassanego powietrza z powrotem do pomieszczeñ, lecz wyrzuca je rurÈ
wylotowÈ poza budynek. Sprawia to, ĝe
niebezpieczne dla alergików roztocza, raz
wessane przez taki odkurzacz, nie wracajÈ
juĝ do wnÚtrz.

Nie tylko dla alergików

Jak to dziaïa?

Dlaczego odkurzacz centralny jest lepszy od
tradycyjnego? Powodów jest co najmniej kilka:
nie trzeba go nosiÊ po schodach ani za
sobÈ ciÈgnÈÊ;
nie warczy jak tradycyjny odkurzacz, gdyĝ
jego najgïoĂniejszy element, silnik, znajduje
siÚ poza czÚĂciÈ mieszkalnÈ – w piwnicy, garaĝu bÈdě pomieszczeniu gospodarczym;

Dla niewtajemniczonych wyglÈda to tak,
jakby odkurzacz skïadaï siÚ jedynie z wÚĝa.
Korpusu z silnikiem nie widaÊ i prawie nie
sïychaÊ, a rura ssÈca podïÈczona jest do
gniazda w Ăcianie. W rzeczywistoĂci odkurzacz centralny to instalacja skïadajÈca siÚ
z nastÚpujÈcych elementów:
jednostki centralnej,
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Odkurzacz centralny

fot. Electrolux

rur uïoĝonych w Ăcianach i zakoñczonych
gniazdami ssÈcymi,
dïugiego elastycznego
wÚĝa (7,5–15 m) oraz zestawu koñcówek i szczotek.
Jednostka centralna ma
zazwyczaj ksztaït walca,
wewnÈtrz którego znajdujÈ siÚ: silnik
z turbinÈ, zbiornik na
kurz oraz filtr. Jednostki
róĝniÈ siÚ mocÈ, wielkoĂciÈ i sposobem filtraJednostka
centralna
cji powietrza; mogÈ byÊ
kompaktowa
kompaktowe lub typu
split. Kompaktowe majÈ wszystkie elementy w jednym pojemniku; w urzÈdzeniach
typu split separator zanieczyszczeñ wraz
ze zbiornikiem na kurz oddzielone sÈ od
silnika i umieszczone w innej obudowie.

szkadzaï domownikom. Jednostka powinna byÊ zainstalowana w taki sposób, by
dostÚp do niej byï swobodny i aby moĝna
byïo bez problemu usuwaÊ nagromadzone
w niej zanieczyszczenia. Obok urzÈdzenia powinno byÊ gniazdo instalacji elektrycznej.
Zaleĝnie od jednostki filtry mogÈ mieÊ
postaÊ worka papierowego lub wykonanego z tkaniny. Filtry papierowe sÈ jednorazowego uĝytku, natomiast tkaninowe,
po uprzednim wypraniu lub wytrzepaniu,
mogÈ byÊ stosowane wielokrotnie.
InnÈ metodÈ filtracji stosowanÈ w odkurzaczach centralnych jest separacja cykloniczna. W urzÈdzeniu nie ma filtra
workowego. Zassane do jednostki powietrze wprowadzane jest w ruch obrotowy.
Powoduje to wytworzenie siïy odĂrodkowej, która dziaïa na czÈsteczki ciÚĝsze od
powietrza, czyli na drobinki kurzu i pia-

DziÚki umieszczeniu jednostki centralnej z dala od
pomieszczeñ mieszkalnych domownicy nie sÈ naraĝeni na
haïas podczas odkurzania
JednostkÚ centralnÈ zazwyczaj umieszcza siÚ w piwnicy, pomieszczeniu gospodarczym lub garaĝu, jak najdalej od
pomieszczeñ mieszkalnych, aby haïas
zwiÈzany z pracÈ urzÈdzenia nie prze-

sku. OsiadajÈ one na Ăciankach separatora,
a nastÚpnie opadajÈ do zbiornika na kurz.
Powietrze oczyszczone w ten sposób wyprowadzone zostaje z jednostki centralnej,
a nastÚpnie usuniÚte na zewnÈtrz budynku.

JeĂli odkurzacz
centralny...
Decyzja. O zainstalowaniu odkurzacza centralnego naleĝy zdecydowaÊ na etapie stanu
surowego, przed wykoñczeniem domu.
Inwestycja na raty. InstalacjÚ urzÈdzenia
moĝna podzieliÊ na dwa etapy. W pierwszym
ukïada siÚ w Ăcianach instalacjÚ z rur PVC zakoñczonych gniazdami ssÈcymi. Etap drugi
to zakup i montaĝ jednostki centralnej oraz
pozostaïych akcesoriów.
Kto zainstaluje. Naleĝy to zleciÊ wyspecjalizowanej firmie, która udzieli kilkuletniej
gwarancji na wykonanÈ usïugÚ. W razie jakiejkolwiek usterki wiadomo bÚdzie, do kogo
siÚ zwróciÊ z reklamacjÈ.
„Ja to pañstwu zrobiÚ taniej”. Naleĝy unikaÊ „fachowców” oferujÈcych wykonanie systemu z rur kanalizacyjnych, które do tego siÚ
nie nadajÈ, poniewaĝ ïÈczy siÚ je na uszczelki, które z czasem mogÈ straciÊ szczelnoĂÊ.
Instalacja odkurzania centralnego powinna
byÊ uïoĝona z rur przeznaczonych wïaĂnie
do takiego celu.

Zbiorniki na kurz i Ămieci, w zaleĝnoĂci od modelu jednostki centralnej, majÈ pojemnoĂÊ od 12 do 40 l. W niektórych urzÈdzeniach do pojemników na kurz wkïadaÊ
moĝna zwykïe, jednorazowe worki foliowe.

Szczotki do wszystkich typów
podïóg twardych oraz wykïadzin

a

b

fot. Comfort System

fot. Beam
fot. Comfort System

Separator wody umoĝliwia zbieranie wody,
pranie dywanów, natomiast separator popioïu
stosuje siÚ do czyszczenia kominka

fot. Beam

fot. Beam

fot. Scanpol

Automatyczna szufelka – zamykana
szczelina montowana przy podïodze umoĝliwia
zmiatanie Ămieci wprost do instalacji

fot. Scanpol

fot. Aereco

fot. Scanpol

Akcesoria

c

Koñcówki specjalne do czyszczenia mebli (a),
ubrañ (b), grzejników (c)

BUDUJEMY DOM

BD 1_2_09_ODKURZANIE CENTRALNE 2.indd 73

1–2/2009

73

2008-12-18 15:13:38

TEMAT NUMERU

Dom przyjazny alergikowi

Zbiorniki na kurz powinno siÚ opróĝniaÊ
dwa, trzy razy do roku, nawet jeĝeli pojemnik nie jest do koñca napeïniony.
Inaczej niĝ w tradycyjnych odkurzaczach,
stopieñ zapeïnienia zbiornika na kurz nie
wpïywa na siïÚ ssÈcÈ.

Rury w Ăcianach

SÈ jedynym widocznym w pomieszczeniach
elementem instalacji centralnego odkurzania.
Z wyglÈdu przypominajÈ gniazda elektryczne
osïoniÚte klapkÈ.
MogÈ byÊ plastikowe lub metalowe
i mieÊ róĝne ksztaïty i kolory. Naleĝy
zamontowaÊ ich
tyle, aby po podïÈczeniu wÚĝa moĝna byïo dotrzeÊ do
kaĝdego zakamarka w domu. Nie powinno ich byÊ ani
Gniazdo ssÈce
za duĝo, bo wpïywa to na zwiÚkszenie kosztu instalacji, ani zbyt maïo, bo wtedy
wÈĝ musi byÊ bardzo dïugi, co powoduje, ĝe
sprzÈtanie jest niewygodne.
Gniazda trzeba umieszczaÊ w ïatwo dostÚpnym miejscu, najlepiej w centralnej czÚĂci
kaĝdego piÚtra, np. w korytarzu. Jedno gniazdo powinno umoĝliwiÊ sprzÈtniÚcie od 50 do
100 m2 powierzchni. Warto zaplanowaÊ takĝe dodatkowe gniazdo w garaĝu, które uïatwi
sprzÈtanie samochodu oraz zamontowaÊ tzw.
automatycznÈ szufelkÚ. To odmiana gniazda
ssÈcego, które wciÈga Ămieci zmiecione w jego
pobliĝe tradycyjnÈ szczotkÈ. Moĝna je uruchomiÊ bez schylania siÚ. Warto je zamontowaÊ np. w kuchni lub w holu.
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rys. Beam

WÈĝ

i 45 stopni. Naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe kaĝde zaïamanie to dodatkowy opór przepïywu powietrza.
Nie ma potrzeby prowadzenia instalacji
ze spadkiem, gdyĝ ruch zanieczyszczeñ nie
odbywa siÚ grawitacyjnie, lecz jest wymuszony pracÈ silnika.
Pion naleĝy zlokalizowaÊ w centralnej
czÚĂci domu bÈdě w jej pobliĝu.
Natomiast rura wyprowadzajÈca zanieczyszczone powietrze z budynku powinna
byÊ jak najkrótsza (nie dïuĝsza niĝ szeĂciome-

Stosowany w instalacji centralnego odkurzania podobny jest do tych w tradycyjnych odkurzaczach. Jest on jednak znacznie dïuĝszy, gdyĝ ma od 7,5 do 15 m. Moĝe
byÊ bez przeïÈcznika na rÈczce (system uruchamia siÚ wtedy przez podïÈczenie wÚĝa
do gniazda ssÈcego) bÈdě zostaÊ wyposaĝony w przeïÈcznik albo w przeïÈcznik i elektronicznÈ regulacjÚ mocy ssania.

Fakty i mity

fot. Beam

fot. Husky

Gniazda ssÈce

Przykïadowy
schemat
rozprowadzenia
instalacji centralnego
odkurzania w domu
jednorodzinnym.
Umieszczenie gniazd ssÈcych
w centralnej czÚĂci kaĝdego piÚtra
znacznie uïatwia sprzÈtanie

WÈĝ elastyczny do instalacji centralnego
odkurzania. Optymalna dïugoĂÊ wÚĝa to 7 – 9 m

Teleskopowa rÈczka push&pull

Instalacja
Rury, które ukïada siÚ w Ăcianach, majÈ zazwyczaj ĂrednicÚ 50 mm. Powinno siÚ je
prowadziÊ jak najkrótszÈ i najprostszÈ drogÈ, od jednostki centralnej do gniazd ssÈcych. Zazwyczaj ukïada siÚ je prostopadle
i równolegle do powierzchni Ăcian. Waĝne
jest, by instalacja miaïa jak najmniej zaïamañ. Te, których nie da siÚ uniknÈÊ, naleĝy
wykonaÊ jako ïagodne ïuki o kÈcie 30

fot. Aereco

Aby caïoĂÊ systemu dziaïaïa prawidïowo, naleĝy uïoĝyÊ instalacjÚ ïÈczÈcÈ jednostkÚ centralnÈ z gniazdami ssÈcymi. Wykonuje siÚ jÈ
ze specjalnie do tego przeznaczonych gïadkich rur z PVC. PrÚdkoĂÊ powietrza pïynÈcego w systemie jest na tyle duĝa, (moĝe dochodziÊ nawet do 130 km/h), ĝe gwarantuje,
w prawidïowo eksploatowanej instalacji, iĝ
zanieczyszczenia nie bÚdÈ osadzaÊ siÚ na
Ăciankach rur. W takich warunkach drobnoustroje nie majÈ korzystnych warunków do
rozwoju, wiÚc wbrew obawom, ukryte w Ăcianach rury nie stanÈ siÚ siedliskiem bakterii.
Wraz z rurami kïadzie siÚ kable elektryczne, aby z kaĝdego miejsca w domu
móc sterowaÊ odkurzaczem.

W instalacji odkurzacza centralnego
gromadzÈ siÚ roztocza i inne mikroorganizmy.
Nieprawda. PrÚdkoĂÊ przepïywu powietrza
w rurach przekracza 100 km/h. Siïa porywania jest tak duĝa, ĝe ĝadne zanieczyszczenia
nie sÈ w stanie osiÈĂÊ na Ăciankach przewodów instalacyjnych.
Cofanie siÚ zanieczyszczeñ do domu.
Nieprawda. Zanieczyszczenia nie mogÈ cofaÊ
siÚ do domu, gdyĝ po wyïÈczeniu odkurzacza
w instalacji nie powstaje podciĂnienie.
Znane sÈ przypadki skaĝenia instalacji
klimatyzacyjnej lub wentylacyjnej. Czy
moĝliwa jest podobna sytuacja w instalacji odkurzania centralnego?
Nie, nie ma takiej moĝliwoĂci. SÈ to zupeïnie
inne instalacje, inne sÈ ěródïa ich zanieczyszczeñ i inny kontakt z powietrzem wewnÚtrznym. Instalacja klimatyzacyjna i wentylacyjna
dostarczajÈ do pomieszczeñ powietrze, którym potem oddychamy. Instalacja odkurzacza
jedynie wciÈga powietrze wraz z zanieczyszczeniami i wydmuchuje je na zewnÈtrz. Nie
moĝe zatem stwarzaÊ takiego zagroĝenia.

1–2/2009

BD 1_2_09_ODKURZANIE CENTRALNE 2.indd 74

2008-12-18 15:13:56

TEMAT NUMERU

Dom przyjazny alergikowi

trowa), poniewaĝ zbyt dïuga moĝe zmniejszyÊ
wydajnoĂÊ odkurzacza. Wylot rury powinien
znajdowaÊ siÚ na wysokoĂci okoïo 30 cm od
poziomu gruntu – jak najdalej od okien
i drzwi oraz byÊ zamkniÚty automatycznÈ
klapkÈ otwierajÈcÈ siÚ tylko wtedy, gdy odkurzacz jest wïÈczony. W przeciwnym razie do
instalacji mogïyby dostaÊ siÚ gryzonie.

i oszczÚdza energiÚ. Do kaĝdego gniazda
trzeba doprowadziÊ kabel elektryczny.
JeĂli nie chcemy ukïadaÊ kabli i zdecydujemy siÚ na odkurzacz z tzw. systemem
push&pull, to uruchomienie i wyïÈczenie
urzÈdzenia nastÚpowaÊ bÚdzie przez falÚ
powietrza wytworzonÈ przez wydïuĝenie
i skrócenie rÈczki teleskopowej.

Obsïuga systemu

Ile to kosztuje?

JednÈ z zalet centralnego odkurzania jest
nieskomplikowana obsïuga. System uruchamia siÚ przez wsuniÚcie wÚĝa do gniazda
(wersja standardowa) albo przez wïÈczenie

Caïy system centralnego odkurzania wraz
z montaĝem to wydatek kilku tysiÚcy zïotych. Koszt ten zaleĝy od mocy i ceny jednostki centralnej, powierzchni domu, liczby

Dziaïanie wszystkich odkurzaczy tradycyjnych, choÊby
miaïy one najskuteczniejsze filtry oczyszczajÈce
wydmuchiwane powietrze, zwiÈzane jest z tym samym
niepoĝÈdanym zjawiskiem: podrywaniem kurzu, co powoduje
wtórne zanieczyszczenie pomieszczenia
przeïÈcznika na rÈczce. Niektóre droĝsze
urzÈdzenia majÈ na rÈczce wÚĝa elektroniczny regulator mocy; umoĝliwia to dostosowanie siïy ssania do potrzeb

INFO RYNEK

gniazd ssÈcych oraz od stopnia skomplikowania caïej instalacji. JeĂli nie chcemy ponosiÊ takiego wydatku jednorazowo, moĝemy caïÈ inwestycjÚ podzieliÊ na dwa etapy.

Kïopotliwe Ămieci
Czy odkurzaczem centralnym moĝna zbieraÊ
popióï z kominka, pyï budowlany, szkïo lub
rozlanÈ wodÚ? Owszem, ale nie bezpoĂrednio,
bo w ten sposób moĝna uszkodziÊ jednostkÚ
centralnÈ. Do tego celu naleĝy uĝywaÊ specjalnego separatora.

Etap pierwszy (okoïo 1000 zï) – uïoĝenie
w Ăcianach instalacji z rur PVC zakoñczonych
gniazdami ssÈcymi oraz zaprojektowanie odprowadzenia powietrza na zewnÈtrz budynku.
Etap drugi (od 2200 zï) – zakup jednostki centralnej i akcesoriów oraz montaĝ urzÈdzenia.
System odkurzania centralnego sam za nas
nie posprzÈta. Moĝe jednak sprawiÊ, ĝe ta nielubiana czynnoĂÊ stanie siÚ ïatwiejsza, mniej
uciÈĝliwa i bardziej skuteczna. Odpocznie
nasz krÚgosïup, nieobciÈĝony noszeniem dodatkowego ciÚĝaru w postaci odkurzacza,
a pïuca, nie tylko alergika, odetchnÈ wolnym
od kurzu i roztoczy czystym powietrzem.

Ile kosztuje instalacja centralnego odkurzania?
Zaïoĝenia: dom parterowy, powierzchnia 150 m2, 4 gniazda ssÈce

BEAM
I ETAP – w czasie budowy domu
wykonanie instalacji ssÈcej
(materiaïy + robocizna)
koszt: 976 zï

COMFORT SYSTEM
I ETAP – w czasie budowy domu
wykonanie instalacji ssÈcej
(materiaïy + robocizna)
koszt: ok. 1049 zï

AERECO
I ETAP – w czasie budowy domu
wykonanie instalacji ssÈcej
(materiaïy + robocizna)
koszt: 975 zï

II ETAP – przed zamieszkaniem
zakup jednostki centralnej wraz
z akcesoriami do sprzÈtania
w wersji standard:
- wÈĝ 9 m
- wieszak na wÈĝ
- metalowa rura teleskopowa
- szczotka uniwersalna do
wykïadzin i podïóg
- maïa szczotka do tapicerki
- maïa okrÈgïa szczotka
- ssawka szczelinowa
4 gniazda ssÈce
koszt: 1220 zï

II ETAP – przed zamieszkaniem
zakup jednostki centralnej
Venton VN250 z ﬁltrem
cyklonicznym, celulozowym
wkïadem ﬁltracyjnym, gniazd
i akcesoriów w podstawowym
zestawie:
- wÈĝ ssÈcy 9 m
- rura ssÈca skïadana,
chromowana
- szczotka uniwersalna 30 cm
- ssawka szczelinowa
- okrÈgïa ssawka z wïosiem
- ssawka do tapicerki
4 gniazda Standard
koszt: ok. 2200 zï

II ETAP – przed zamieszkaniem
zakup jednostki centralnej Axpir
Family i zestawu akcesoriów:
- wÈĝ elastyczny
- wieszak do wÚĝa
- rÈczka sterujÈca
- szczotka
- koñcówka szczelinowa
- szczotka obrotowa
- zïÈczka
- torba ﬁltrujÈca o pojemnoĂci
30 litrów
- ﬁltry do silnika
- gniazdo serwisowe
4 gniazda ssÈce typu Living
koszt: 5928 zï

KOSZT
CAKOWITY
(materiaïy
z montaĝem):
ok. 3249 zï

KOSZT
CAKOWITY
(materiaïy
z montaĝem):
6903 zï

KOSZT CAKOWITY
(materiaïy
z montaĝem):
2196 zï

SCANPOL [FOMA – NORWAY]
I ETAP – w czasie budowy domu
wykonanie instalacji ssÈcej (materiaïy
+ robocizna)
koszt: 1000 – 1100 zï
(po wykonaniu instalacji przeprowadza siÚ
próbÚ szczelnoĂci i ciÈgïoĂci obwodów oraz
dokumentacjÚ fotograﬁcznÈ)
II ETAP – przed zamieszkaniem
zakup jednostki centralnej Foma CV 1730
i zestawu do sprzÈtania „Manual”:
- wÈĝ ssÈcy standardowy 9 m
- wieszak na wÈĝ
- aluminiowa rura teleskopowa
- dwuklawiszowa szczotka lux do wykïadzin
- maïa szczotka do tapicerki
- szczotka szczelinowa
- miÚkka, okrÈgïa szczotka z naturalnym
wïosiem
- torba materiaïowa na akcesoria
- zaczep na rurÚ
4 gniazda ssÈce
koszt: 2190 zï
KOSZT CAKOWITY
(materiaïy z montaĝem):
ok. 3190 – 3290 zï

– c e ny b r u t to –

PRZYDATNE ADRESY
AERECO
022 380 30 00
AEROVAC
022 615 80 90
BEAM POLSKA
091 432 54 84
COMFORT SYSTEM 061 862 84 22
ELECTROLUX CVS 091 483 46 75
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pl

www.aereco.com.pl
www.santech.com.pl
www.beam.pl
www.comfortsystem.com.pl
www.electroluxonline.pl

FAWAS
HUSKY
SCANPOL
SMART ARROWS

022 435 91 02
048 363 31 94
089 527 80 43
022 613 06 89

www.fawas.pl
www.husky.pl
www.scanpol.com.pl
www.smart.info.pl

i Ú c e j . . . c e n y, f i r m y, p r o d u k t y, k a l k u l a t o r y, a r t y k u ï y. K l i k n i j n a w w w . b u d u j e m y d o m . p l
BUDUJEMY DOM W1–2/2009
Jako jedyni publikujemy aktualne RANKINGI PRODUKTÓW!
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