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Odkurzanie
Joanna DÈbrowska

W domu o powierzchni
150-200 m2 powstaje
rocznie ok. 20 kg
kurzu, siedliska
niebezpiecznych dla
alergika roztoczy. Dobry
odkurzacz jest wiÚc
niezbÚdny, powinien nie
tylko zbieraÊ brud i kurz
z kaĝdej powierzchni,
ale skutecznie
przefiltrowywaÊ
wyrzucane powietrze.
Oczekiwania takie
speïniajÈ niektóre
modele tradycyjnych
odkurzaczy oraz
instalacja centralnego
odkurzania

Dom
bez
kurzu

Kurz domowy to mieszanka silnych alergenów, wĂród których najsilniejszymi sÈ
roztocza kurzu domowego. W czasie porzÈdków – odkurzania podïóg i trzepania
poĂcieli – alergeny roztoczy unoszÈ siÚ w powietrzu. Uĝywanie tradycyjnego odkurzacza wyposaĝonego tylko w pïócienny worek zwiÚksza ich iloĂÊ w powietrzu
aĝ piÚciokrotnie! Dlatego w domu alergika powinno siÚ uĝywaÊ odkurzacza z filtrem o wysokiej skutecznoĂci zatrzymywania alergenów (HEPA) lub filtrem wodnym, a jeszcze lepiej – wyposaĝyÊ dom w system centralnego odkurzania.
Aby ograniczyÊ iloĂÊ alergenów naleĝy codziennie odkurzaÊ podïogi, a przynajmniej raz w tygodniu – tapicerowane meble. Najlepiej sprzÈtaÊ przy otwartym
oknie, kiedy osoby wraĝliwej na kurz nie ma w domu. W sypialni alergika nie powinno byÊ dywanów, wykïadzin dywanowych ani innych przedmiotów chïonÈcych kurz, takich jak zasïony, suszone kwiaty. Uczulonemu maluchowi lepiej teĝ
nie kupowaÊ pluszowych zabawek.
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Odkurzacz tradycyjny
Z filtrem HEPA (z ang. High Efficiency
Particulate Arresting – co oznacza wysokÈ wydajnoĂÊ w zatrzymywaniu czÈsteczek). W ramce umieszczony jest porowaty materiaï przypominajÈcy wïóknisty
papier, który dziaïa jak bibuïa – wchïania
z powietrza czÈstki Ărednicy od 0,01 mikrona (moĝe równieĝ pochïaniaÊ gazy
i opary). SkutecznoĂÊ tych filtrów siÚga
niemal 100%.
Z filtrem wodnym. Odkurzacz taki ma
zbiornik, w którym Ămieci sÈ zraszane lub
wpadajÈ do nalanej tam wczeĂniej wody.
Woda wiÈĝe kurz, dlatego mniejsza jest iloĂÊ
zanieczyszczeñ w wyrzucanym powietrzu,
a samo powietrze jest dodatkowo nawilĝane
oraz ujemnie jonizowane, co poprawia mikroklimat pomieszczenia. ZaletÈ tych odkurzaczy jest to, ĝe nie potrzeba do nich
worków – brud wylewa siÚ do kanalizacji,
a pojemnik myje.
Odkurzacz piorÈcy z filtrem. Pracuje etapowo. Najpierw jest etap trzepania na sucho,
podczas którego powietrze jest silnie wdmuchiwane w czyszczonÈ powierzchniÚ i natychmiast zasysane z powrotem. Podczas
tego etapu usuwane sÈ tylko luěne czÈstki
brudu. Lepkie osady z tïuszczu, dymu, olejów, czyli wszystkie czÈstki na staïe zwiÈzane z powierzchniÈ, zostanÈ usuniÚte w trakcie etapu „mokrego”. Polega on na tym, ĝe na
czyszczonÈ powierzchniÚ urzÈdzenie nakïada aktywnÈ pianÚ (zazwyczaj zawierajÈcÈ
detergenty), która jest niemal równoczeĂnie
zbierana razem z rozpuszczonym brudem.
Wszystko odbywa siÚ na tyle szybko, ĝe
czyszczona powierzchnia nie zdÈĝy namoknÈÊ. Odkurzacze sÈ wyposaĝane w koñcówki, które umoĝliwiajÈ czyszczenie na mokro
nie tylko dywanów, wykïadzin i mebli taFiltr HEPA
zbudowany jest
z bardzo cieniutkich
nitek wïókna
szklanego, które
po sprasowaniu
swÈ strukturÈ
przypominajÈ bibuïÚ

Zasada dziaïania filtra cyklonowego (a) i tzw. odwróconego worka (b)

nie najlepszy filtr, wraz z tym powietrzem
do pokoju trafiÈ z powrotem zebrane wczeĂniej drobne zanieczyszczenia. Niezaleĝnie
od klasy takiego urzÈdzenia, kaĝde ma tÚ
samÈ wadÚ: silny strumieñ wydmuchiwanego powietrza powoduje poderwanie siÚ
kurzu i miesza go z powietrzem, powodujÈc
w ten sposób wtórne zanieczyszczenie odkurzanego pomieszczenia. Za te same lub
nieco wiÚksze pieniÈdze moĝna sobie zapewniÊ zupeïnie innÈ jakoĂÊ sprzÈtania, jeĂli siÚ zainstaluje w domu odkurzacz centralny. ZaletÈ tradycyjnego jest jednak to, ĝe
moĝna go mieÊ w kaĝdym domu, natomiast
o centralnym najlepiej pomyĂleÊ przed
budowÈ.

picerskich, ale teĝ innych, w tym twardych
powierzchni. SkutecznoĂÊ takiego urzÈdzenia w usuwaniu kurzu wynosi 97-99%.
Odkurzacz parowy. Wytwarza on parÚ,
którÈ pod wysokim ciĂnieniem kieruje siÚ
na czyszczonÈ powierzchniÚ. Para wnika
gïÚboko, rozpuszcza brud, a nastÚpnie jest
wciÈgana przez aparat. Tym sposobem usuwa siÚ wszelkie zanieczyszczenia pochodzenia organicznego oraz nieorganicznego,
a dodatkowo dezynfekuje i zabija roztocza
oraz zarodki pleĂni. Dla alergików uczulonych na Ărodki chemiczne waĝna jest informacja, ĝe para nie zawiera ĝadnych Ărodków czyszczÈcych, zatem nawilĝone niÈ
pomieszczenia sÈ wyjÈtkowo przyjazne.
EfektywnoĂÊ agregatów parowych jest taka
sama jak odkurzaczy piorÈcych z filtrem.
Nawet najlepszy odkurzacz tradycyjny,
który kosztuje kilka tysiÚcy zïotych i bardzo skutecznie oczyszcza wydmuchiwane
powietrze, pozostanie urzÈdzeniem, które
wydmuchuje je do pomieszczenia. JeĂli ma

Odkurzacz centralny
Nie podrywa kurzu i w ĝaden sposób nie
zanieczyszcza atmosfery w sprzÈtanym pomieszczeniu, bo kurz i zuĝyte podczas
sprzÈtania powietrze usuwa zawsze na zewnÈtrz budynku. W domu wysprzÈtanym

fot. Kärcher

fot. Panasonic

W zaleĝnoĂci od zamontowanej koñcówki, odkurzacz parowy wyczyĂci kaĝdÈ powierzchniÚ, np. lustro,
glazurÚ, posadzkÚ, kaĝdy zakÈtek, a nawet grzejnik
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odkurzaczem centralnym powietrze jest
czyste, bez kurzu, drobnoustrojów i roztoczy. PrÚdkoĂÊ powietrza pïynÈcego przez
rury ssÈce jest na tyle duĝa (do 130 km/h),
ĝe uniemoĝliwia osiadanie kurzu i roztoczy
takĝe wewnÈtrz instalacji. Takiego komfortu nie zapewni ĝaden tradycyjny odkurzacz, nawet ten z filtrem HEPA czy wodnym. Ponadto, duĝa siïa ssania urzÈdzenia
usuwa zanieczyszczenia nie tylko z powierzchni wykïadzin lub dywanów, ale
równieĝ z gïÚbszych warstw, np. tapicerowanych mebli. Dïugi, lekki elastyczny wÈĝ
ssÈcy oraz zróĝnicowane koñcówki umoĝliwiajÈ dotarcie do kaĝdego, nawet trudno dostÚpnego miejsca w domu, jak równieĝ

1000zï

ok.

kosztuje uïoĝenie rur
do centralnego odkurzania

poza nim (np. na tarasie). Podczas odkurzania nie zakïóca siÚ domownikom oglÈdania telewizji czy sïuchania muzyki, poniewaĝ jednostka centralna (najwaĝniejsze
ěródïo haïasu) zainstalowana jest w oddzielnym pomieszczeniu. W sprzÈtanym
pokoju nie sïychaÊ wiÚc pracy silnika odkurzacza, jedynie szum zasysanego powietrza.
SprzÈtanie mniej mÚczy, bo nie trzeba ciÈgnÈÊ za sobÈ urzÈdzenia czy děwigaÊ go po
schodach, a kabel elektryczny nie plÈcze siÚ
pod nogami. Nie trzeba teĝ tak czÚsto, jak
w tradycyjnych odkurzaczach, opróĝniaÊ
worka na Ămieci.
Elementy systemu
Centralny odkurzacz skïada siÚ z trzech
podstawowych elementów: gniazd ssÈcych,
jednostki centralnej i ïÈczÈcych je rur.
Gniazda montuje siÚ w kilku wybranych miejscach w domu i ïÈczy je z jednostkÈ centralnÈ, która stanowi „serce” odkurzacza. Do gniazd podïÈcza siÚ wÈĝ ssÈcy
z koñcówkÈ ssÈcÈ. Podczas pracy jednostka centralna wytwarza podciĂnienie w instalacji i zasysa brud i kurz z pomieszczeñ. InstalacjÚ tÚ tworzÈ rury umieszczone
w Ăcianach i prowadzÈce od gniazd do wnÚtrza jednostki centralnej, gdzie znajdujÈ siÚ:
filtr, który oczyszcza powietrze, oraz separator, w którym zbiera siÚ kurz. W ten sposób oczyszczone powietrze usuwane jest na
zewnÈtrz domu.
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Same plusy
+ Odkurzacz centralny usuwa oczyszczone powietrze na zewnÈtrz budynku. DziÚki temu

+
+

+
+

nie rozprzestrzenia bakterii i nie wzbija kurzu w sprzÈtanych pomieszczeniach – w przeciwieñstwie do tradycyjnych odkurzaczy przenoĂnych, które wprawdzie oczyszczajÈ
wyrzucane powietrze, ale spowodowany tym ruch podrywa kurz z jeszcze nieodkurzonych powierzchni.
Lokalizacja jednostki ssÈcej odkurzacza centralnego w pomieszczeniu oddalonym od
sprzÈtanego sprawia, ĝe domownicy nie sÈ naraĝeni na haïas. SprzÈtanie prawie nie przeszkadza w sïuchaniu radia, oglÈdaniu telewizji czy odpoczynku innych wspóïmieszkañców.
W trakcie sprzÈtania przenoszenia wymaga tylko lekki wÈĝ – odkurzacza nie trzeba
děwigaÊ do kolejnych pomieszczeñ. ZnajdujÈcy siÚ w jednostce centralnej pojemnik na
kurz wystarczy opróĝniaÊ dwa lub trzy razy w ciÈgu roku, a jego stopniowe napeïnianie nie zmniejsza skutecznoĂci odkurzania. SprzÈtanie trwa krócej i jest mniej mÚczÈce niĝ tradycyjne.
W zaleĝnoĂci od modelu jednostki centralnej moĝliwe jest czyszczenie na sucho lub na
mokro, czyli np. pranie dywanów i obiÊ mebli.
Wyposaĝenie domu w instalacjÚ centralnego odkurzania podnosi standard budynku,
a wiÚc i jego wartoĂÊ przy sprzedaĝy lub wynajmie.

Kiedy wykonaÊ instalacjÚ
Kaĝdy budynek moĝna wyposaĝyÊ w system
centralnego odkurzania, najlepiej jednak
zaplanowaÊ to juĝ podczas projektowania
domu. DziÚki temu bÚdzie moĝna najkorzystniej rozmieĂciÊ gniazda ssÈce i bezkolizyjnie poprowadziÊ przewody. Pozwoli to
równieĝ zredukowaÊ do minimum niezbÚdne prace budowlane, takie jak wykonanie
przebiÊ i bruzd w Ăcianach i stropach czy
ekranów osïaniajÈcych itd.

InstalacjÚ centralnego odkurzania moĝna zamontowaÊ równieĝ w domu juĝ zamieszkanym, w kanaïach wentylacyjnych
(muszÈ byÊ jednak wystarczajÈco szerokie, aby nie przestaïy speïniaÊ swych
podstawowych funkcji), w przestrzeniach
miÚdzy Ăcianami i nad sufitami podwieszanymi. Trzeba siÚ jednak liczyÊ z tym,
ĝe czasem nieuniknione bÚdzie rozkuwanie Ăcian, by moĝna byïo umieĂciÊ
w nich rury.

Odkurzacz
nie
Zdaniemcentralny
eksperta
podrywa kurzu i w ĝaden
sposób nie
zanieczyszcza
Czym
siÚ róĝniÈ poszczególne metody separacji zanieczyszczeñ?
Odkurzacze
z workami (filtrami) odwróconymi wymagajÈ ich okresowego
atmosfery
w sprzÈtanym
czyszczenia
pomimo
deklarowanej zdolnoĂci do samooczyszczania. Wynika
pomieszczeniu, bo
to z faktu zapychania siÚ porów materiaïu peïniÈcego funkcje filtra. Dziaïanie
kurz i zuĝyte
podczas
worka (filtra) odwróconego polega na jego podrywaniu przez ciÈg zasysanesprzÈtania
powietrze
go powietrza
przez silnik odkurzacza w czasie pracy jednostki, a nastÚpnie
Artur Furtak,
usuwa
zawsze
na pod wpïywem grawitacji po zatrzymaniu silnika. W czasie,
jego opadaniu
specjalista
firmy
aeroVac
worek opada teoretycznie nastÚpuje jego samooczyszczenie, w praktyzewnÈtrzgdy
budynku

”

ce worek opada powoli, wiÚc oczyszczenie nastÚpuje tylko z wiÚkszych frakcji. Niewielkie
drobinki kurzu, które utkwiïy w porach filtra niestety go zapychajÈ powodujÈc spadek wydajnoĂci odkurzacza, dlatego filtr wymaga rÚcznego oczyszczenia.
Odkurzacze cykloniczne wymagajÈ czyszczenia lub wymiany filtrów papierowych lub
elektrostatycznych zabezpieczajÈcych silnik. Niestety we wszystkich tych rozwiÈzaniach
oczyszczanie filtrów, pomimo ĝe jest ïatwe, nie naleĝy do przyjemnoĂci.
WyjÈtkiem sÈ jednostki o konstrukcji rozdzielonej, tzw. splity. DziÚki rozdzieleniu separatora zanieczyszczeñ od silnika wygospodarowano wiÚkszÈ komorÚ cyklonicznÈ, dodatkowy filtr wïosów oraz bardzo ïatwy dostÚp do filtra elektrostatycznego. Nie jest on zasïoniÚty przez silnik, który zostaï zamontowany w osobnej obudowie. atwoĂÊ obsïugi odkurzaczy
typu split jest ich najwiÚkszÈ zaletÈ i pozwala na utrzymanie w czystoĂci filtrów, dziÚki czemu urzÈdzenia charakteryzujÈ siÚ lepszÈ wydajnoĂciÈ oraz skutecznoĂciÈ filtracji.

Odkurzanie

Jak rozmieĂciÊ gniazda

Rury i ksztaïtki
instalacji
centralnego
odkurzania
ïÈczy siÚ klejem
lub jedynie na
wcisk (rury ze
specjalnymi
uszczelkami)

fot. Husky

Na planach wszystkich kondygnacji budynku (np. w skali 1:100) zaznacza siÚ miejsca planowanych gniazd, ustawia w nich nóĝkÚ cyrkla i zakreĂla okrÚgi o Ărednicy odpowiadajÈcej
dïugoĂci wÚĝa, pamiÚtajÈc o zachowaniu tej samej skali jak wymiary na planach. ZakreĂlone
okrÚgi pokaĝÈ, czy wÈĝ dotrze do wszystkich zakamarków. Naleĝy pamiÚtaÊ o wiÚkszych meblach – ich ustawienie równieĝ warto uwzglÚdniÊ na etapie projektowania instalacji.

juĝ

2000zï

wystarczy na zakup i montaĝ jednostki
centralnej z podstawowymi akcesoriami

Inwestycja na raty
Kompletny system centralnego odkurzania
wraz z montaĝem to wydatek kilku tysiÚcy
zïotych. Koszt zaleĝy od powierzchni domu,
mocy i ceny jednostki centralnej oraz od
stopnia skomplikowania caïej instalacji. JeĂli
nie chcemy takich wydatków ponosiÊ jednorazowo, caïÈ inwestycjÚ, a wiÚc i koszty z niÈ
zwiÈzane, moĝna rozïoĝyÊ na dwa etapy.
Etap pierwszy. Na tym etapie ukïada siÚ
w Ăcianach instalacjÚ podciĂnieniowÈ z rur
PVC zakoñczonych gniazdami ssÈcymi. Na
wykonanie tych prac wydamy ok. 1000 zï.

W tym czasie projektuje siÚ teĝ odprowadzenie powietrza na zewnÈtrz. Najlepiej umieĂciÊ je w pobliĝu centralnego odkurzacza
(rura wydechowa nie powinna byÊ dïuĝsza
niĝ 6 m), aby niepotrzebnie nie zwiÚkszaÊ
oporów przepïywu w instalacji. Wyrzutnia
powietrza powinna znajdowaÊ siÚ na wysokoĂci co najmniej 30 cm od poziomu gruntu,
z dala od okien i drzwi.
Etap drugi. Zakup i montaĝ jednostki centralnej oraz pozostaïych akcesoriów – ïÈcznie min. 2 tysiÈce zï. W stosunku do ogólnych kosztów budowy domu, sfinansowanie
pierwszego etapu nie powinno byÊ kïopotliwe. Warto wiÚc zamontowaÊ same rury, nawet gdy zakup centralnego odkurzacza trzeba odïoĝyÊ na póěniej.
Projekt instalacji
Korzystanie z odkurzacza centralnego powinno byÊ wygodne, dlatego naleĝy tak roz-

Gniazda ssÈce
mogÈ byÊ wykonane
z tworzywa
sztucznego albo
metalu. Gniazda
plastikowe montuje
siÚ w Ăcianach
i stropach,
a metalowe
– gïównie
w podïogach

mieĂciÊ gniazda ssÈce, by okreĂlonej dïugoĂci wÚĝem moĝna byïo siÚgnÈÊ w kaĝdy
zakÈtek domu. Firma, której ofertÚ wybierzemy, powinna okreĂliÊ optymalne poïoĝenie gniazd i jednostki centralnej oraz zaplanowaÊ trasy rur.
Rury ssÈce
Najïatwiej rozprowadziÊ je pod podïogÈ
(pod sufitem piwnicy), w kanaïach wentylacyjnych, w kanaïach instalacji centralnego
ogrzewania, w kanaïach instalacji wodno-kanalizacyjnej, pod schodami, we wnÚkach
szaf lub skryÊ je za pïytÈ gipsowo-kartonowÈ, panelem sufitowym bÈdě w bruědzie
Ăciennej. Trasa rur powinna biec równolegle
i prostopadle do powierzchni Ăcian. Rury
mogÈ byÊ ukïadane bez ĝadnego spadku.
Naleĝy siÚ staraÊ, aby instalacja byïa moĝliwie jak najkrótsza i miaïa jak najmniej kolanek (zagiÚÊ), a te, które sÈ konieczne, byïy

Zdaniem eksperta
fot. Husky

Gniazdo
garaĝowe

Gniazdo
naĂcienne

fot. Comfort System

Jak dobiera siÚ moc jednostki centralnej?
JednostkÚ centralnÈ dobieramy do wielkoĂci instalacji ssÈcej, a co za tym idzie, poĂrednio równieĝ do powierzchni domu. Posïugujemy siÚ dwoma najwaĝniejszymi parametrami doboru, czyli: iloĂciÈ gniazd ssÈcych oraz dïugoĂciÈ rurociÈgu (suma wszystkich rur zuĝytych do wykonania
instalacji). U wiÚkszoĂci producentów znajdziemy w opisie technicznym produktu informacjÚ
o przeznaczeniu jednostki centralnej, przykïadowo: model przeznaczony do instalacji z 5 gniazdami ssÈcymi i 45 m rurociÈgu. Prawidïowo dobrany odkurzacz „mieĂci siÚ” w podanym przedziale.
Uwaga! U róĝnych producentów mogÈ wystÚpowaÊ inne sposoby obliczania wielkoĂci instalacji. Przed ostatecznym zakupem polecam skontaktowaÊ siÚ ze specjalistÈ.
Monika Stypiñska, specjalista ds. sprzedaĝy, Beam Polska
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fot. Santech

PamiÚtaj

Jednostka centralna typu split

Odkurzacz uruchamia siÚ wkïadajÈc przewód
ssÈcy do gniazda (a) lub za pomocÈ teleskopowej
rÈczki pracujÈcej w systemie push/pull (b)

fot. Wirexim

a

fot. www.axpir.pl

b
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Przed i po zabetonowaniu uïoĝonych w podïodze rur (wylaniu wylewki podïogowej), zakryciu instalacji prowadzonej w bruzdach Ăciennych pïytami g-k naleĝy koniecznie zrobiÊ próbÚ ciĂnieniowÈ i elektrycznÈ. CiĂnieniowa wymaga zamkniÚcia rurociÈgu (np. gniazdkami
w pïytkach montaĝowych) i podïÈczenia dowolnego odkurzacza w miejscu, gdzie ma pracowaÊ jednostka centralna. Na ostatnim gniazdku przykïada siÚ miernik podciĂnienia. JeĂli
podciĂnienie przy odkurzaczu jest do 5-15% wyĝsze niĝ na najdalej poïoĝonym gniazdku – system jest sprawny. Aby uchroniÊ go przed uszkodzeniem podczas dalszych prac budowlano-wykoñczeniowych, koñcówki rur zamyka siÚ specjalnymi pïytkami lub okleja szczelnie grubÈ taĂmÈ montaĝowÈ. JeĂli próba ciĂnieniowa wykaĝe wiÚkszÈ róĝnicÚ ciĂnienia, to znaczy,
ĝe instalacja jest nieszczelna, np. na ïÈczeniach rur i trzeba nieszczelnoĂci te usunÈÊ.
Odkurzacza nie wolno uĝywaÊ do usuwania pyïu budowlanego (powstajÈcego np. podczas tynkowania, szlifowania, malowania). Pyï moĝe osiÈĂÊ na ïopatkach turbiny ssÈcej
i spowodowaÊ jej uszkodzenie. By tego uniknÈÊ jednostkÚ centralnÈ naleĝy montowaÊ jako
ostatniÈ w nowym domu, a do odpylania uĝywaÊ urzÈdzeñ do tego przystosowanych, dostÚpnych w wypoĝyczalniach sprzÚtu budowlanego. To samo zastrzeĝenie dotyczy popioïu z kominka. Kto chce go sprzÈtaÊ odkurzaczem, powinien siÚ zaopatrzyÊ w specjalny separator.
ChoÊ moĝliwe jest poïÈczenie orurowania z jednej firmy z jednostkÈ centralnÈ z innej, to zdecydowanie rozwiÈzanie to nie jest godne polecenia, bo w razie niesprawnego
dziaïania systemu nie bÚdzie wiadomo, kto za to odpowiada i kto usterki ma naprawiÊ (wykonawca orurowania czy dostawca odkurzacza). Znacznie bezpieczniej wiÚc jest zamówiÊ
Instalacja
centralnego
odkurzania
moĝeusïugÚ
wydawaÊ
caïy system jako
kompleksowÈ (choÊ
np. dwuetapowÈ)
z zapisem siÚ
w umowie, ĝe za
nieskomplikowana,
ale
jej montaĝu
nie
naleĝy uszkodzenia,
wykonywaÊ
sprawne dziaïanie systemu
odpowiada
wykonawca
i ewentualne
jakie mogÈ
powstaÊ podczas instalacji,
ów wykonawca
naprawi nanie
wïasny
koszt,straciÊ
a my zapïacimy za casamodzielnie.
Moĝemy
w ten sposób
tylko
ïoĂÊ, tylko po na
sprawdzeniu
dziaïania
systemu.
gwarancjÚ
sprzÚt,
ale równieĝ
moĝliwoĂÊ egzekwowania
Naleĝy unikaÊ „fachowców”, którzy oferujÈ wykonanie systemu z rur kanalizacyjnych.
naprawy
ewentualnych usterek, które mogÈ pojawiÊ siÚ
Nie nadajÈ siÚ one do odkurzania centralnego, poniewaĝ ïÈczy siÚ je za pomocÈ uszczelek,
poktóre
niefachowym
(samodzielnym)
montaĝu.
ZaoszczÚdzimy
z czasem mogÈ siÚ
staÊ nieszczelne, a ponadto
na ich wewnÚtrznej
powierzchni moĝe
niewiele
ale skuteczne i dïugie dziaïanie sytemu
gromadziÊpieniÚdzy,
siÚ kurz.
WybierajÈc
firmÚ
zapytaÊ o a
okres
i warunki naprawy
gwarancji oraz
serwis pogwaranmoĝe
okazaÊ
siÚnaleĝy
wÈtpliwe,
wszelkie
bardzo
trudne
cyjny.
Producenci
udzielajÈ
zazwyczaj
5-letniej
gwarancji
na
jednostkÚ
centralnÈ,
a wykokosztowne (np. kucie podïóg)
nawca – od 1 do 10 lat na wykonanÈ instalacjÚ. Warto korzystaÊ z ofert wyspecjalizowanych
firm, które oferujÈ kompleksowÈ usïugÚ, bezpïatny projekt, konsultacje fachowca na miejscu, dobór odpowiedniej jednostki centralnej, kosztorys oraz montaĝ, a takĝe serwis podczas eksploatacji.

jak najïagodniejsze. Kaĝde zaïamanie trasy
wprowadza bowiem dodatkowy opór przepïywu powietrza.
WewnÚtrzna powierzchnia rur jest gïadka. DziÚki temu, oraz dziÚki duĝej prÚdkoĂci
zasysanego powietrza wewnÈtrz przewodów nie gromadzi siÚ kurz, nie rozwijajÈ siÚ
teĝ bakterie, roztocza ani pleĂnie.
Pion (ewentualnie piony) naleĝy zlokalizowaÊ w centrum budynku lub jak najbliĝej
od niego. Gniazda ssÈce dobrze jest poïÈczyÊ
z instalacjÈ krótkim kolanem i dodatkowym
odcinkiem poziomym lub pionowym.
Podczas odkurzania do instalacji mogÈ
zostaÊ przypadkowo wciÈgniÚte drobne
przedmioty. Aby w niej nie utkwiïy, tuĝ za
gniazdem ssÈcym montuje siÚ kolanka lub
trójniki 90°, w których zbyt duĝe zanieczyszczenia (np. dïugopisy i kredki) bÚdÚ

i

siÚ zatrzymywaÊ i skÈd ïatwo bÚdzie moĝna je wyjÈÊ.
Gniazda
Naleĝy umieszczaÊ w miarÚ moĝliwoĂci
w centralnej czÚĂci kaĝdej kondygnacji, w ïatwo dostÚpnym miejscu (np. w korytarzu).
Dobrze jest teĝ przewidzieÊ po jednym gnieědzie w garaĝu, w pobliĝu tarasu czy wejĂcia do domu. Pojedyncze gniazdo powinno
umoĝliwiÊ sprzÈtniÚcie 50-100 m2 powierzchni. Gniazdo skïada siÚ z obudowy, ruchomej
klapki i uszczelki z gumy. Jest do niego doprowadzona niskonapiÚciowa instalacja elektryczna. PraktycznÈ odmianÈ gniazda jest
tzw. automatyczna szufelka, którÈ warto
mieÊ w miejscu, skÈd wygodnie bÚdzie zbieraÊ zmiecione szczotkÈ Ămieci, a wiÚc np.
w kuchni czy w holu obok wycieraczki.

Odkurzanie

separatory – wody i popioïu. Pierwszy
umoĝliwia zbieranie przez odkurzacz pïynu oraz pranie dywanów i mycie okien.
Drugi jest bardzo pomocny przy czyszczeniu kominka;

Zestawy do sprzÈtania
Wk¿ SSkCY
GiÚtki przewód elastyczny dïugoĂci zazwyczaj 7-9 m. WÚĝe dostÚpne sÈ w nastÚpujÈcych
wersjach:
najprostszy – przeznaczony do systemu uruchamianego w chwili otwarcia gniazda;
z wïÈcznikiem w rÈczce;
z wïÈcznikiem w rÈczce i z elektronicznÈ regulacjÈ mocy ssÈcej.

KOCÓWKI SSkCE
turboszczotki – o napÚdzie powietrznym
lub elektrycznym, stosowane do czyszczenia dywanów i tapicerki;

fot. Beam

szczotki i ssawki przeznaczone do
wszystkich typów podïóg – zarówno
twardych, jak i wykïadzin;

fot. Santech

fot. Santech

kosze, wózki, uchwyty, pokrowce
– do przechowywania wszystkich elementów zestawu;

fot. Beam

automatyczne szufelki – zamykane szczeliny montowane tuĝ przy podïodze, umoĝliwiajÈce wmiatanie zanieczyszczeñ do instalacji – po naciĂniÚciu děwigni otwierajÈcej
przysïonÚ szczeliny gniazdo zasysa Ămieci
bezpoĂrednio z podïogi;

fot. Comfort System

fot. Beam

fot. Beam

fot. Santech

fot. Borysowski

koñcówki specjalne – do czyszczenia mebli, odkurzania naroĝników, do grzejników,
ubrañ, materaców i mebli tapicerowanych,
a takĝe klawiatury czy pianina;
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Jednostka centralna
Ze wzglÚdu na haïas pracujÈcego silnika, jednostkÚ centralnÈ naleĝy lokalizowaÊ
w dostatecznej odlegïoĂci od pomieszczeñ
mieszkalnych, najlepiej w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, takim jak garaĝ,
wentylowana piwnica. PamiÚtajmy o tym,
ĝe w trakcie eksploatacji bÚdziemy czyĂciÊ
urzÈdzenie z nagromadzonego kurzu, dlatego wybierzmy takie miejsce, w którym bÚdziemy mogli to robiÊ bez trudnoĂci. Aby
ciÚĝsze zanieczyszczenia ïatwo przepïywaïy rurami ssÈcymi, odkurzacz powinien
byÊ zamontowany w moĝliwie najniĝszym
punkcie instalacji. JeĂli jednostkÚ centralnÈ, ze wzglÚdu na ukïad pomieszczeñ, trzeba umieĂciÊ wyĝej niĝ 3 m ponad najniĝszym punktem instalacji (np. na poddaszu),

INFO RYNEK

naleĝy zastosowaÊ urzÈdzenie wiÚkszej
mocy. W najniĝszym punkcie pionu, w którym powietrze jest transportowane do góry,
umieszcza siÚ korek rewizyjny.
OdlegïoĂÊ jednostki centralnej od zewnÚtrznej Ăciany domu (od wyrzutni powietrza) nie powinna przekraczaÊ 6 m, inaczej
prowadziïoby to do wzrostu oporów przepïywu powietrza w instalacji. JeĂli nie da
siÚ tej odlegïoĂci zachowaÊ, zwiÚksza siÚ
ĂrednicÚ rury wyrzutowej, usuwajÈcej powietrze na zewnÈtrz.
Moc. Zaleĝy ona od odlegïoĂci miÚdzy
jednostkÈ a najbardziej oddalonym gniazdem ssÈcym (jest to maksymalna dïugoĂÊ
rurociÈgu) oraz od caïkowitej sprzÈtanej powierzchni, co zazwyczaj przelicza siÚ na
liczbÚ gniazd ssÈcych. UrzÈdzenia przezna-

Ile kosztuje instalacja odkurzania centralnego?

czone do domów jednorodzinnych sÈ zwykle zasilane prÈdem jednofazowym, a moc
silników mieĂci siÚ w przedziale 1000-2000 W.
Sterowanie. JednÈ z waĝnych zalet centralnego odkurzania jest prostota obsïugi:
urzÈdzenie uruchamia siÚ albo przez samo
wsuniÚcie wÚĝa do gniazda (wÈĝ standardowy), albo przez wciĂniÚcie przeïÈcznika
w rÈczce. Niektóre modele sÈ wyposaĝone
w elektroniczny regulator mocy na rÈczce
wÚĝa ssÈcego, co umoĝliwia dostosowanie
jej do konkretnych potrzeb i oszczÚdza energiÚ. W systemie push/pull wïÈczanie i wyïÈczanie jednostki centralnej odbywa siÚ
przez wydïuĝanie i skracanie teleskopowej
rÈczki.

– ceny brut to –

Zaïoĝenia: dom parterowy, o powierzchni 150 m2, 4 gniazda ssÈce, wycena z robociznÈ

wycena wg firmy
Comfort System
I ETAP
(przed otynkowaniem)
rura PCV, ksztaïtki, klej,
przewód sterujÈcy
– 1 049 zï
II ETAP (po tynkowaniu)
4 gniazda ssÈce, jednostka
centralna Venton VN160,
wÈĝ ssÈcy, rura ssÈca skïadana, chromowana szczotka uniwersalna, ssawka
szczelinowa, ssawka okrÈgïa z wïosiem, ssawka do
tapicerki – 2 200 zï
caïkowity koszt
instalacji: 3 249 zï

wycena wg firmy
Elektra
I ETAP
(przed otynkowaniem)
rury PCV, uchwyty do
rur i ksztaïtek, zïÈczki,
kolana, trójniki, podejĂcia do gniazd, pïyty
montaĝowe, klej, przewody – 1 100 zï
II ETAP
(po tynkowaniu)
4 gniazda ssÈce, jednostka centralna, automatyczna szufelka, wyrzutnia powietrza z tïumikiem haïasu,
rura elastyczna i teleskopowa, ssawki: podïogowa,
szczelinowa, ze szczotka i do mebli, jako wyposaĝenie dodatkowe ssawko-szczota z kóïkami i szczotka
turbo oraz wieszak na wÈĝ elastyczny – 3 050 zï
caïkowity koszt instalacji: 4 150 zï

wycena wg firmy Santech
I ETAP
(przed otynkowaniem)
rury, ksztaïtki, wÈĝ giÚtki, klej,
pïytki montaĝowe, podejĂcia
do gniazd, zïÈczki, kolana
– 1 464-1 830 zï
II ETAP
(po tynkowaniu)
4 gniazda, szufelka automatyczna, jednostka centralna
S1570 Split, zestaw do sprzÈtania ElektroComfort 9 m
z wïÈcznikiem w rÈczce, komplet 4 ssawek, wieszak na
wÈĝ, torba na ssawki, tïumik
haïasu, wyrzutnia powietrza,
ksztaïtki – 3 782 zï
caïkowity koszt instalacji:
5 246-5 612 zï

wycena wg firmy Aereco
I ETAP
(przed otynkowaniem)
rury, koïnierze, kolanka, trójniki, zïÈczki, klej – 975 zï
II ETAP (po tynkowaniu)
4 gniazda typu Living, jednostka centralna Axpir Family, zestaw akcesoriów do czyszczenia skïadajÈcy siÚ z:
elastycznego wÚĝa, wieszaka do wÚĝa, rÈczki sterujÈcej, szczotki, koñcówki szczelinowej, szczotki obrotowej,
zïÈczki, torby filtrujÈcej o pojemnoĂci 30 litrów, filtrów do
silnika, gniazda serwisowego
– 5 928 zï
caïkowity koszt instalacji:
6 903 zï
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PRZYDATNE ADRESY
Odkurzacze centralne
AERECO
022 632 79 34 www.axpir.pl
BEAM 091 432 54 84 www.beam.pl
BORYSOWSKI
0800 120 232 www.borysowski.com.pl
COMFORT SYSTEM
061 862 84 22 www.comfortsystem.com.pl
ELEKTRA
022 843 32 82 www.elektra.pl
FAWAS 061 815 31 66 www.fawas.pl
HUSKY
048 363 31 94 www.husky.pl
KLIMAWENT
058 629 64 80 www.klimawent.com.pl
REHAU 061 849 84 00 www.rehau.pl
SANTECH
022 615 80 90 www.santech.com.pl
SCANPOL
089 527 80 43 www.scanpol.com.pl
SMART ARROWS
022 812 73 45 www.smart.info.pl
UNIVAC
0801 600 858 www.odkurzacze-centralne.com.pl
WIREXIM
061 662 07 77 www.wirexim.com.pl
Odkurzacze zwykïe
zwyk
AGED 022 738 31 23 www.aged.com.pl
CANDY 022 335 26 20 www.hoover.pl
ELECTROLUX
022 434 73 00 www.electrolux.com.pl
ÄRCHER
KÄ
012 639 72 22 www.karcher.pl
LFM
042 681 31 77 www.akcesoriakirby.pl
LG ELECTRONICS
022 481 71 51 www.lge.pl
MPM PRODUCT
022 758 32 19 www.mpmproduct.com.pl
PANASONIC
022 338 11 00 www.panasonic.pl
PHILIPS
022 349 15 04 www.philips.pl
WIREXIM
061 662 07 77 www.wirexim.com.pl
ZELMER
017 865 81 02 www.zelmer.com.pl

1–2/2008
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