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CO KRYJE W SOBIE 
Centralny odkurzacz sk³ada siê z trzech

podstawowych elementów: gniazd ss¹-

cych, jednostki centralnej i ³¹cz¹cych je

rur. Gniazda montuje siê w kilku wybra-

nych miejscach w domu i ³¹czy je z jed-

nostk¹ centraln¹, czyli urz¹dzeniem, któ-

re stanowi „serce” odkurzacza. Do gniaz-

da pod³¹cza siê w¹¿ ss¹cy z koñcówk¹ ss¹-

c¹. Podczas pracy jednostka centralna wy-

twarza podciœnienie w instalacji i zasysa

brud i kurz z pomieszczeñ. Przedostaj¹

siê one umieszczonymi w œcianie przewo-

dami do wnêtrza jednostki centralnej,

gdzie znajduje siê filtr, który oczyszcza

powietrze i separator, w którym zbiera siê

kurz. W ten sposób oczyszczone powie-

trze usuwane jest przewodem na zewn¹trz

domu.

KIEDY WYKONAÆ
INSTALACJÊ
Budynek mo¿e zostaæ wyposa¿ony

w system centralnego odkurzania

w ka¿dym momencie budowy. Najlepiej

jednak przewidzieæ tak¹ instalacjê ju¿

podczas projektowania domu. Dziêki

temu bêdzie mo¿na optymalnie rozmie-

œciæ gniazda ss¹ce i bezkolizyjnie po-

prowadziæ przewody. Pozwoli to rów-

nie¿ zredukowaæ do minimum niezbêd-

ne do przeprowadzenia prace budowla-

ne, takie jak przebicia w œcianach i stro-

pach, wykonanie bruzd oraz ekranów

os³aniaj¹cych itd. Instalacjê centralnego

odkurzania mo¿na zamontowaæ równie¿

w domu ju¿ zamieszka³ym, w kana³ach

wentylacyjnych (musz¹ byæ jednak wy-

starczaj¹co szerokie, aby nie przesta³y

spe³niaæ swych podstawowych funkcji),

w przestrzeniach miêdzy œcianami i nad

sufitami podwieszanymi. Trzeba siê jed-

nak liczyæ z tym, ¿e czasem nieuniknio-

ne bêdzie rozkuwanie œcian, by umie-

œciæ w nich rury. 

PROJEKTOWANIE
INSTALACJI
Nale¿y optymalnie rozmieœciæ gniazda

ss¹ce, okreœliæ umieszczenie jednostki

centralnej oraz przewidzieæ trasy pro-

wadzenia instalacji. Przemyœlana lokali-

zacja gniazd ss¹cych zwiêkszy funkcjo-

nalnoœæ i wygodê korzystania z syste-

mu. Powinniœmy mieæ mo¿liwoœæ

sprz¹tniêcia nawet najdalszych zaka-

marków domu. 

CENTRALNE ODKURZANIE

fo
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W ciszy
i bez kurzu

JOANNA DD¥BROWSKA

Sprz¹tniêcie du¿ego, piêtrowego domu stanowi 

powa¿ne wyzwanie. Trzeba za sob¹ wszêdzie ci¹gn¹æ

odkurzacz, zmieniaæ gniazdka, czêsto wymieniaæ 

worek. Sprz¹tanie to du¿o ha³asu i kurzu. Alternatyw¹

jest centralne odkurzanie: skuteczne, ciche, wygodne

i mniej mêcz¹ce. A na dodatek w zasiêgu finansów

ka¿dego inwestora.

PRZEGL¥D RYNKU
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GNIAZDA 
Nale¿y umieszczaæ w miarê mo¿liwoœci

w centralnej czêœci ka¿dej kondygnacji,

w ³atwo dostêpnym miejscu (np. w kory-

tarzu). Dobrze jest te¿ przewidzieæ po jed-

nym gnieŸdzie w gara¿u, w pobli¿u tarasu

czy wejœcia do domu. Pojedyncze gniaz-

do powinno umo¿liwiæ sprz¹tniêcie

50-100 m2 powierzchni. Jedn¹ z wyspecja-

lizowanych odmian gniazda jest tzw. au-

tomatyczna szufelka, lokalizowana

w miejscach gromadzenia siê œmieci na

pod³odze – np. w kuchni czy w holu obok

wycieraczki.

JEDNOSTKA CENTRALNA
Z uwagi na ha³as pracuj¹cego silnika, jed-

nostkê centraln¹ nale¿y lokalizowaæ w do-

statecznej odleg³oœci od pomieszczeñ

mieszkalnych, najlepiej w pomieszczeniu

suchym i przewiewnym, takim jak gara¿,

wentylowana piwnica lub inne pomiesz-

czenie gospodarcze. Pamiêtajmy o tym, ¿e

w trakcie eksploatacji bêdziemy czyœciæ

urz¹dzenie z nagromadzonego kurzu.

Dlatego wybierzmy takie miejsce, w któ-

rym bez problemów bêdziemy mogli

opró¿niaæ pojemnik na œmieci. Aby ciê¿-

sze zanieczyszczenia ³atwo przep³ywa³y

rurami ss¹cymi, odkurzacz powinien byæ

zamontowany w mo¿liwie najni¿szym

punkcie instalacji. Je¿eli jednak jednost-

ka centralna, ze wzglêdu na uk³ad po-

mieszczeñ, musi zostaæ umieszczona wiê-

cej ni¿ 3 m powy¿ej najni¿szego punktu

tej instalacji, nale¿y przewidzieæ urz¹dze-

nie o wiêkszej mocy lub zasiêgn¹æ porady

producenta albo dystrybutora. W najni¿-

szym punkcie pionu, w którym powietrze

jest transportowane do góry, nale¿y umie-

œciæ korek rewizyjny.

Odleg³oœæ jednostki centralnej od ze-

wnêtrznej œciany domu (od wyrzutni po-

wietrza) nie powinna przekraczaæ 6 m. Jej

zwiêkszenie prowadzi³oby do wzrostu

oporów przep³ywu powietrza w instalacji.

Kiedy nie da siê tej odleg³oœci zachowaæ,

nale¿y zwiêkszyæ œrednicê rury wyrzuto-

wej, usuwaj¹cej powietrze na zewn¹trz. 

PRZEWODY SS¥CE
Naj³atwiej rozprowadziæ je pod pod³og¹

(pod sufitem piwnicy), w kana³ach wentyla-

cyjnych, w kana³ach instalacji centralnego

ogrzewania, w kana³ach instalacji wodno-

-kanalizacyjnej, pod schodami, we wnêkach

szaf lub skryæ je za p³yt¹ gipsowo-kartono-

w¹, panelem sufitowym b¹dŸ w bruŸdzie

œciennej. Trasa przewodów powinna biec

równolegle i prostopadle do powierzchni

przegród. Rury mog¹ byæ uk³adane bez

¿adnego spadku. Nale¿y siê staraæ, aby in-

stalacja by³a mo¿liwie jak najkrótsza i mia-

³a jak najmniej kolanek (zagiêæ), a te, które

s¹ konieczne, by³y jak naj³agodniejsze. Ka¿-

de za³amanie trasy wprowadza bowiem do-

datkowy opór przep³ywu powietrza. Trójni-

ki nale¿y uk³adaæ zawsze zgodnie z kierun-

kiem przep³ywu. 

Wewnêtrzna powierzchnia rur jest g³adka

i pokryta dodatkami neutralizuj¹cymi dzia-

³anie ³adunków elektrostatycznych przyci¹-

gaj¹cych kurz. Dziêki temu, oraz dziêki du-

¿ej prêdkoœci zasysanego powietrza (do

130 km/h) wewn¹trz przewodów nie gro-

madzi siê kurz, nie rozwijaj¹ siê te¿ bakte-

rie, roztocza ani pleœñ. 

Pion (ewentualnie piony) nale¿y zlokalizo-

waæ mo¿liwie centralnie w budynku.

Gniazda ss¹ce dobrze jest po³¹czyæ z insta-

lacj¹ krótkim kolanem i dodatkowym od-

cinkiem poziomym lub pionowym. Zabez-fo
t.
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RODZAJE JJEDNOSTEK CCENTRALNYCH
Ró¿nice w rodzajach jednostek centralnych dotycz¹ g³ównie sposobu filtracji. Filtry cyklonowe

w mniejszym stopniu wp³ywaj¹ na spadek si³y ssania w miarê nape³niania siê zbiornika. Najpopular-

niejsze filtry workowe mog¹ byæ zwyk³e lub z tzw. odwróconym workiem, zapewniaj¹cym samoczyn-

ne strzepywanie wiêkszych zanieczyszczeñ. Samooczyszczaj¹ce siê filtry mokre wymagaj¹ pod³¹cze-

nia odkurzacza do wodoci¹gu i kanalizacji. Pracuj¹ praktycznie bezobs³ugowo, ale gdy przypadkowo

„odkurzymy” np. z³ot¹ spinkê, to bêdzie bezpowrotnie stracona (pop³ynie do kanalizacji).

Najwa¿niejsze jjest pprawid³owe ppoprowadzenie rrur ³³¹cz¹cych ggniazda zz jjednostk¹ ccentraln¹, ood ttego bbowiem
w ddu¿ej mmierze zzale¿y ssprawnoœæ cca³ego ssystemu

Zasada ddzia³ania ffiltra
cyklonowego ((a)
i tzw. oodwróconego
worka ((b)

CENTRALNE ODKURZACZE

Odkurzacz ccentalny ppracuje bbardzo ccicho, nie
zak³óca oogl¹dania ttelewizji, ss³uchania mmuzyki
a nawet ssnu

fo
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pieczy to instalacjê przed przypadkowym

wrzuceniem przez dzieci d³u¿szych przed-

miotów (np. d³ugopisów, kredek). Nale¿y

unikaæ sytuacji, w których zabrudzenia s¹

transportowane od do³u w górê na d³u¿-

szych odcinkach. Mog¹ wtedy wyst¹piæ k³o-

poty z ich zassaniem.

WYKONYWANIE
INSTALACJI
MONTA¯ PRZEWODÓW SS¥CYCH
Rury nale¿y przecinaæ obcinakiem do

rur z PVC. Dziêki temu przeciêcie jest

pod k¹tem prostym, brak te¿ zadziorów.

Obciête koñce rur nale¿y wyg³adziæ.

Podczas wykonywania po³¹czeñ pamiêtaj-

my o tym, ¿e klej nale¿y nanosiæ na koniec

rury, a nie na kszta³tkê. Dziêki temu nie wy-

cieknie on do wnêtrza instalacji i nie bêdzie

powodowa³ zbierania siê na nim kurzu oraz

zwiêkszania oporów przep³ywu. Ka¿da nie-

równoœæ wewn¹trz przewodów powoduje

straty ci¹gu, utrudnia transport zanieczysz-

czeñ, a w skrajnym przypadku mo¿e dopro-

wadziæ do zatkania instalacji.

MONTA¯ PRZEWODÓW
ELEKTRYCZNYCH
Wzd³u¿ ca³ej trasy przewodów ss¹cych

nale¿y wykonaæ instalacjê elektryczn¹.

£¹czy ona wszystkie gniazda ss¹ce z od-

kurzaczem centralnym, co pozwala na

zdalne w³¹czanie i wy³¹czanie urz¹dze-

nia. Przewód mo¿na prowadziæ na dwa

sposoby:

od ka¿dego gniazda ss¹cego do jednostki

centralnej osobnymi przewodami; 

od gniazda do gniazda ³¹cz¹c przewody

równolegle. 

W instalacjach poprowadzonych za 

p³yt¹ gipsowo-kartonow¹ przewody elek-

tryczne wystarczy przymocowaæ  do rur pla-

strem lub opask¹. Jeœli instalacja zosta³a po-

prowadzona w posadzce lub bruŸdzie œcien-

nej, przewody nale¿y zabezpieczyæ rur¹

os³onow¹ (np. peszlem).

Gniazda s¹ zasilane napiêciem bez-

piecznym, czyli o wartoœci 12 lub 24 V.

Na rynku dostêpny jest tak¿e pneuma-

tyczny system uruchamiania, tzw.

push/pull. Decyduj¹c siê na niego, nie

musimy doprowadzaæ instalacji elek-

trycznej do gniazd ss¹cych.

MOC JEDNOSTKI CENTRALNEJ
Zale¿y ona od odleg³oœci miêdzy jed-

nostk¹ a najbardziej oddalonym gniaz-

dem ss¹cym (jest to maksymalna d³u-

PRZEGL¥D RYNKU

TO SSIÊ NNAPRAWDÊ OOP£ACA
W odró¿nieniu od tradycyjnych odkurzaczy

przenoœnych, instalacja centralna wysysa brud

i kurz z pomieszczeñ, a oczyszczone powietrze

usuwa na zewn¹trz budynku. Dziêki temu nie

rozprzestrzenia bakterii i nie powoduje wzbija-

nia kurzu w sprz¹tanych pomieszczeniach.

Wprowadzenie oczyszczonego powietrza z po-

wrotem do pomieszczenia sprz¹tanego trady-

cyjnym odkurzaczem wywo³uje intensywny ruch

powietrza i podrywanie kurzu z powierzchni

jeszcze nieodkurzonych. 

Lokalizacja jednostki ss¹cej odkurzacza cen-

tralnego w pomieszczeniu oddalonym od sprz¹-

tanego sprawia, ¿e domownicy nie s¹ nara¿eni

na ha³as. S³uchanie radia, ogl¹danie telewizji

lub odpoczynek, czy nawet sen innych wspó³-

mieszkañców, podczas pracy systemu central-

nego mog¹ pozostaæ niezak³ócone. Czynnoœci te

by³yby co najmniej utrudnione lub wrêcz nie-

mo¿liwe podczas sprz¹tania tradycyjnego. 

W trakcie sprz¹tania nie musimy przenosiæ

odkurzacza do kolejnych pomieszczeñ. Pos³u-

gujemy siê tylko lekkim wê¿em. Pojemnik na

œmieci, znajduj¹cy siê w jednostce centralnej

opró¿niamy jedynie dwa lub trzy razy w ci¹gu

roku, a jego stopniowe nape³nianie nie

zmniejsza skutecznoœci odkurzania. Sprz¹ta-

nie trwa krócej i jest mniej mêcz¹ce ni¿ tra-

dycyjne.

W zale¿noœci od modelu jednostki centralnej

mo¿liwe jest czyszczenie na sucho lub na mo-

kro, czyli np. równie¿ pranie dywanów i obiæ

mebli.

Wyposa¿enie domu w instalacjê centralnego

odkurzania wp³ywa na podniesienie standardu

budynku – przy sprzeda¿y lub wynajmie jego

wartoœæ roœnie.
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JAK RROZMIEŒCIC GGNIAZDA

W dowolnej skali nale¿y wykonaæ plan budynku i wszystkich jego kondygnacji (np. w skali 1:100). 

Nastêpnie zakreœlmy okrêgi o œrednicy odpowiadaj¹cej d³ugoœci wê¿a, pamiêtaj¹c o zachowaniu tej

samej skali rysunku. Œrodki tych okrêgów to miejsca planowanych gniazd ss¹cych. 

Teraz sprawdŸmy, czy dotrzemy wê¿em do wszystkich zakamarków. W tym celu odcinamy nitkê lub

cienki nieelastyczny sznurek o d³ugoœci odpowiadaj¹cej d³ugoœci wê¿a ss¹cego – nadal w tej samej

skali. Jeden koniec umieœæmy w miejscu planowanego gniazda i sprawdŸmy, czy mo¿emy dotrzeæ

z wê¿em ss¹cym w ka¿de miejsce. Pamiêtajmy o meblach – je równie¿ warto uwzglêdniæ na etapie

projektowania instalacji.

Tak mmo¿na ssamodzielnie zzaprojektowaæ mmiejsca mmonta¿u ggniazd sss¹cych

fo
t.
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Przekrój pprzez oodkurzacz zz trójwymiarowym
systemem ffiltracji ((podwójny ccyklon ++ wwk³ad ffil-
tracyjny), ddziêki kktóremu jjest mmo¿liwe uutrzymanie
sta³ego, wwysokiego cciœnienia ii maksymalnej
ochrony ssilnika

odkurzacze.qxd  2007-10-03  18:29  Page 146


