
Rodzaje jednostek centralnych
Na naszym rynku mo emy znale  dosy

szerok  ofert  odkurzaczy centralnych. 

Ró ni  si  one nie tylko cen , ale moc , ro-

dzajem filtracji i przeznaczeniem.

 Wi kszo  dost pnych odkurzaczy to jed-

nostki centralne tzw. kompaktowe. Oznacza 

to, e wszystkie elementy wyposa enia, tj. 

silnik, filtry i zbiornik na zanieczyszczenia, 

znajduj  si  w jednej obudowie. S  to jed-

nostki atwe w obs udze i nie zajmuj  wiele 

miejsca w gara u czy pomieszczeniu gospo-

darczym.

Jednostki centralne typu split to mode-

le o rozdzielonej konstrukcji, tzn. e silnik 

umieszczony jest w osobnej obudowie i od-

dzielony od reszty elementów urz dzenia, 

a w szczególno ci od separatora zanieczysz-

cze .

 Specyficzny sposób pracy ma odkurzacz 

centralny wodny. Jego dzia anie polega na 

tym, e zanieczyszczenia przesy ane ru-

roci giem tu  przed jednostk  centraln

s  zraszane wod  (do tego celu montuje si

specjalny trójnik z dysz ) i w takiej posta-

ci dostaj  si  do zbiornika odkurzacza. Gdy 

zbiornik jest pe ny, odkurzacz automatycz-

nie otwiera zawór i spuszcza p ynn  zawar-

to  do kanalizacji. S  to jednak dro sze 

rozwi zania i polecane szczególnie w bar-

dzo du ych domach i rezydencjach, w któ-

rych znajduje si  basen. G ówn  zalet  ta-

kiego odkurzacza jest to, e u ytkownik 

nie musi wymienia  worków ani opró nia

pojemnika z zanieczyszczeniami. Ponadto 

jednostka centralna z separatorem wodnym 

mo e s u y  do sprz tania wody, a tak e

innych zanieczyszcze , których nie mo -

na usun  zwyk ym odkurzaczem central-

nym.

 Warto zaznaczy , e znaczna wi kszo

modeli o zastosowaniu domowym to jed-

nostki jednodost powe. Co to oznacza? Ten 

parametr mówi nam o tym, e odkurzaczem 

centralnym jednocze nie mo e odkurza

tylko jedna osoba. Na rynku s  oczywi cie 

modele z tzw. wielodost pem, gdzie naraz 

mo e sprz ta  kilka osób. S  to odkurza-

cze centralne przemys owe przeznaczone do 

pensjonatów, hoteli, biur czy fabryk, a ich 

cena jest do kilkunastu razy wy sza ni  od-

kurzacza domowego.

Wyposa enie jednostek 
centralnych a funkcjonalno
Odkurzacze centralne mog  by  wyposa o-

ne w dodatkowe urz dzenia b d  opcje u a-

twiaj ce sprz tanie i zwi kszaj ce funkcjo-

nalno  urz dzenia. Niektóre modele maj
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Odkurzacze centralne

Monika Stypi ska

W a ciwy
wybór
Ju  nied ugo b dziemy mogli zamieszka

w naszym nowym domu. Po wielu 

miesi cach prac nadszed  czas na prace 

wyko czeniowe, umeblowanie i wystrój 

wn trz. To najlepszy moment

na pod czenie jednostki centralnej. 

Instalacj  ruroci gu odkurzacza

zlecili my fachowcom ju  na etapie

stanu surowego, pozosta  nam 

monta  jednostki centralnej. 

Podpowiadamy, jak wybra  model 

odpowiedni do naszego domu.

PRZEGL D RYNKU

 Jednostka centralna: (a) kompaktowa, 

(b) typu split
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Przegl d rynku

dodatkowe gniaz-

do ss ce w korpu-

sie, dzi ki temu nie 

musimy montowa

gniazda na cia-

nie w gara u lub 

innym pomiesz-

czeniu, w którym 

znajduje si  odku-

rzacz. Wystarczy w o y  w  bezpo rednio 

do gniazda i rozpocz  sprz tanie.

Dro sze modele maj wy wietlacz LCD

(na obudowie b d  osobno do monta u na 

cianie) informuj cy o pracy urz dzenia, 

stopniu zape nienia zbiornika na zanie-

czyszczenia i potrzebie konserwacji b d

wyst pieniu awarii.

Filtr py u w glowego to dodatkowy filtr 

ulokowany w miejscu wylotu powietrza 

z urz dzenia. Filtr ten eliminuje drobinki 

py u w glowego wydobywaj ce si  ze szczo-

tek elektrycznych silnika. U ytkownicy od-

kurzacza z takim filtrem maj  pewno , e

powietrze wylatuj ce z jednostki centralnej 

jest ca kowicie czyste.

REKLAMA

 Kompletny zestaw do odkurzania: jednostka centralna, 

w  i zestaw akcesoriów

 Dodatkowe gniazdo ss ce w obudowie 

odkurzacza
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 Zasobnik z w em ss cym s u y do szybkiego sprz tania 

k opotliwych zabrudze : piasku, rozsypanej m ka, cukru itp. 

Urz dzenie sk ada si  z kasety, w której znajduje si  zwini ty w

ss cy po czony z instalacj  centralnego odkurzania.

Kaset  z w em ss cym mo na zamontowa

wewn trz ka dej szafki
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Przegl d rynku

Cz  jednostek centralnych wyposa ona 

jest w t umik ha asu montowany na wylo-

cie powietrza z odkurzacza lub zintegrowa-

ny z korpusem urz dzenia. T umik wycisza 

prac  urz dzenia, odkurzacz praktycznie 

nie jest s yszalny w pomieszczeniach miesz-

kalnych. W trakcie sprz tania s ycha  tylko 

szum zasysanego powietrza.

Zbiorniki na kurz w zale no ci od wiel-

ko ci odkurzacza maj  pojemno  oko o 12–

40 litrów i s  wykonane z metalu lub plasti-

ku. Zbiornik opró nia si  znacznie rzadziej 

ni  w tradycyjnym odkurzaczu przeno-

nym. Jednak ze wzgl dów higienicznych 

zaleca si  wyrzucanie mieci nie rzadziej 

ni  co 3–4 miesi ce. Zbiorniki mog  by  ca -

kowicie prze roczyste lub z okienkiem po-

zwalaj cym na kontrol  stopnia ich zape -

nienia. 

Wa ny, bo wp ywaj cy na wygod , jest 

sposób mocowania zbiornika. W zale no-

ci od modelu i producenta zbiornik mo e

by  przykr cany do obudowy jak przykrywka 

do s oika, cz sto te  jest po prostu przypina-

ny za pomoc  metalowych klamer. Nowo ci

s  modele z pojemnikami zapinanymi iden-

tycznie jak pasy samochodowe. Warto zwró-

ci  szczególn  uwag  na sposób opró niania 

pojemnika i dobra  odpowiedni do w asnych 

potrzeb i mo liwo ci, jest to bowiem najcz -

ciej wykonywana czynno  zwi zana z kon-

serwacj  urz dzenia.

 Powy sze udogodnienia s  cz sto wa ny-

mi kryteriami przy wyborze jednostki cen-

tralnej. Wp ywaj  one bowiem na atwo

obs ugi urz dzenia i jego funkcjonalno .

Dobór jednostki centralnej
Jednostk  centraln  dobiera si  do wielko-

ci ruroci gu i liczby gniazd ss cych, czy-

li po rednio do wielko ci domu. Z tym e

poj cie wielko  ruroci gu jest ró nie de-

finiowane w zale no ci od producenta. 

Najcz ciej pod tym poj ciem kryje si  po 

prostu suma wszystkich rur u ytych do 

wykonania instalacji, zdarza si  jednak, e

przez wielko  ruroci gu rozumie si  mak-

symaln  d ugo  pojedynczej jego ga zi. 

Wtedy dodatkowo producent podaje orien-

tacyjn  powierzchni  sprz tania. Bardzo 

wa ne jest, aby przy doborze odpowiedniej 

jednostki centralnej kierowa  si  wytycz-

nymi danego producenta i nie przekracza

podanych przez niego parametrów.

Istotne parametry techniczne

Parametry techniczne, które wp ywaj  na 

przeznaczenie jednostek centralnych, to: 

moc ss ca, wydajno  i moc elektryczna 

silnika. Zwró my jednak uwag , e silni-

ki w odkurzaczach centralnych maj  cz -

sto mniejsz  moc ni  np. w odkurzaczach 

przeno nych. Z czego to wynika? Otó  nie 

jest potrzebna bardzo wysoka moc silnika, 

aby osi gn  odpowiedni  wydajno , a co 

za tym idzie, si  ss c  urz dzenia. Mówi c

w uproszczeniu, za wydajno  odkurzacza 

odpowiada turbina silnika, jej wielko  i bu-

dowa. To m.in. ona odpowiada za to, jak

si  ss c  mo na osi gn  z silnika o da-

nej mocy. A si a ss ca to w a nie wypadko-

wa tych i kilku innych parametrów. Zatem 

mo e zdarzy  si , e odkurzacz z silnikiem 

o mniejszej mocy elektrycznej mo e mie

wy sz  si  ss c  i by  przeznaczony do 

wi kszego domu ni  model z mocniejszym 

silnikiem. Dlatego bardzo wa ne jest, aby 

przy doborze jednostki centralnej kierowa

si  informacjami od producenta lub popro-

si  o pomoc specjalist .

le dobrana jednostka centralna nie b -

dzie prawid owo funkcjonowa  i mo e

 Dost pny w wybranych 

modelach system filtracji py u

w glowego wychwytuje drobny 

czarny py , który jest wytwarzany 

przez silnik i zazwyczaj osiada na 

cianach i innych powierzchniach 

w pobli u jednostki centralnej

 Sposób 

mocowania tego 

zbiornika na kurz 

jest podobny do 

zapinania 

pasów 

bezpiecze -

stwa w samo-

chodzie

 Na rurze wydechowej warto 

zamontowa  t umik, który zmniejszy ha as 

towarzysz cy wydostawaniu si  powietrza 

z wyrzutni zamontowanej na cianie budynku

 Przekrój odkurzacza typu split
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BUDUJEMY DOM 10/2010112

Przegl d rynku

Sposoby filtracji powietrza

Seperator cyklonowy
Samoczyszcz cy worek 

odwrócony w czasie pracy

Samoczyszcz cy worek od-

wrócony po wy czeniu silnika Separator wodny

Fachowo zaprojektowany i wykonany

Nie warto oszcz dza  na liczbie gniazd ss cych. Je li b dzie ich za ma o, b dziemy musieli ko-

rzysta  z d u szego w a elastycznego, a komfort korzystania z w a pogarsza si  wraz ze wzrostem 

jego d ugo ci. Liczba gniazd ss cych nie ma wp ywu na dzia anie systemu, nie oznacza tak e koniecz-

no ci kupna wi kszej jednostki centralnej.

Instalacj  mo na wykona  w dwóch etapach – najpierw, w trakcie budowy – zamontowa  rury 

i gniazda ss ce wraz z instalacj  elektryczn  (ok. 1000 z ). Potem, w dowolnym momencie mo na do-

kupi  jednostk  centraln  i pozosta y osprz t: szczotki, separatory, etc. (min. 2000 z ). 

Sfinansowanie pierwszego etapu nie powinno by  k opotliwe. Warto wi c zamontowa  same 

przewody, nawet gdy zakup centralnego odkurzacza od o ymy na pó niej.

Warto sprawdzi , czy liczba i rozmieszczenie gniazd oraz zasi g w a s  wystarczaj ce, by 

posprz ta  wszystkie pomieszczenia: azienk , gara , piwnic , strych, taras, kot owni , schody itp. 

Sprz tanie ich za pomoc  centralnego odkurzacza b dzie dla nas du ym u atwieniem.

Je eli chcemy zasysa  wod ,

musimy zakupi  separator wody,

który pod cza si  do gniazda ss -

cego. Z drugiej strony do separatora 

pod cza si  w  elastyczny odkurzacza. Woda zostaje w zbiorniku separato-

ra, a do jednostki centralnej dociera jedynie powietrze z kurzem. Separatorów 

mo na u ywa  te  do zbierania wi kszej ilo ci suchych materia ów, takich 

jak popió  z kominka.

Je eli dom jest pi trowy, schody powinno si  odkurza , korzystaj c

z gniazda zamontowanego na ni szej kondygnacji.

W em ss cym o d ugo ci 7–9 m odkurzymy powierzchni  50–80 m2.

Nale y dopilnowa , aby wykonawca przed zabetonowaniem przewo-

dów zrobi  prób  ci nieniow  i elektryczn  sprawdzaj c  szczelno   in-

stalacji.

Aby unikn  uszkodzenia instalacji podczas dalszych prac budowlano-

-wyko czeniowych po próbie ci nieniowej ko cówki rur powinny zosta

zamkni te specjalnymi p ytkami lub oklejone szczelnie grub  ta m

monta ow .

Nale y unika  „fachowców”, którzy oferuj  u o enie przewodów z rur 

kanalizacyjnych. czy si  je za pomoc  uszczelek, na których z czasem 

mog  pojawi  si  nieszczelno ci, a na ich wewn trznej powierzchni mo e

gromadzi  si  kurz.

Za ka dym gniazdem ss cym nale y

zamontowa  kolanko 90°. Zabezpieczy 

to instalacj  przed wci gni ciem do 

niej wi kszych przedmiotów np. kredek 

wrzuconych przez dzieci

Miejsca na gniazda ss ce nale y tak zaplanowa , eby w  ss cy 

dotar  do najdalszego punktu w domu. Jednocze nie warto, eby 

jego d ugo  nie przekroczy a 9 m, bo d u szy w  b dzie mniej 

wygodny w u ytkowaniu
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spowodowa  np. zapchanie si  instalacji. Je li moc ss ca odku-

rzacza b dzie zbyt niska, ci sze mieci nie b d  mog y dolecie

do zbiornika i spowoduj  zator w ruroci gu. Wi ksze elementy 

jak np. grudki ziemi naniesione butami nie b d  wci gane przez 

odkurzacz. 

 Pami tajmy równie  o tym, e w sytuacji, gdy jednostka cen-

tralna umieszczona jest wy ej ni  rozmieszczona instalacja, np. 

na strychu, poddaszu, nale y zastosowa  model o wy szej sile 

ssania, ni  to wynika z parametrów i rozleg o ci instalacji. Po za-

ko czeniu sprz tania mieci musz  zd y  dolecie  do zbiornika, 

zanim odkurzacz si  wy czy. Je li moc ss ca jednostki b dzie za 

niska, mo e si  zdarzy , e mieci wróc  do pomieszczenia. 
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Gniazda ss ce
Gniazda ss ce maj  ró norodn

stylistyk , pasuj c  do stylu 

ka dego pomieszczenia
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 Odkurzacz kompaktowy z separacj  cykloniczn  nie wymaga 

stosowania adnych wymiennych filtrów ani worków na zanieczyszczenia
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BUDUJEMY DOM 10/2010114

Przegl d rynku

 Przy doborze odkurzacza sprawd my, ja-

kie informacje dotycz ce w a ss cego po-

daje producent. Czy musi on by  doliczany 

do d ugo ci instalacji, czy te  nie?

Metody separacji zanieczyszcze

Jednym z najistotniejszych kryteriów przy 

wyborze odkurzacza centralnego jest meto-

da separacji zanieczyszcze .

Mo emy wyró ni  kilka najcz ciej ofero-

wanych metod filtracji i zbierania mieci:

1. Worek papierowy jednorazowego u ytku.

Jest to najprostsza metoda separacji, a jed-

nostki wyposa one w taki worek s  najta -

szymi modelami oferowanymi na naszym 

rynku. Taki separator pe ni jednocze nie 

funkcj  zbiornika, mieci wpadaj ce do od-

kurzacza (wlot powietrza znajduje si  wte-

dy w górnej cz ci jednostki) l duj  od razu 

w papierowym worku tak jak w tradycyjnych 

odkurzaczach. Worek papierowy jest jednak 

znacznie wi kszy ni  w odkurzaczach prze-

no nych – ma oko o 15–25 litrów pojemno ci, 

dzi ki czemu mo e by  rzadziej wymieniany. 

Za wad  takiego rozwi zania mo na uzna

to, e w miar  zape niania si  worka si a ss -

ca odkurzacza maleje – tak jak w modelach 

przeno nych.

2. Separacja cykloniczna, tzw. cyklon.

Powietrze w odkurzaczu kr y (st d nazwa 

cyklon), a do oczyszczenia powietrza z za-

nieczyszcze  wykorzystuje si  si  od rod-

kow : odrzucone przez ni  ci sze od po-

wietrza cz steczki kurzu zsuwaj  si  w dó

do zbiornika (wiaderka). Pozosta y kurz wy-

latuje na zewn trz.

3. Cyklon + filtr. Poniewa  cyklon nie gwa-

rantuje pe nej skuteczno ci filtracji, w celu 

jej poprawy stosuje si  dodatkowo filtry. 

I w a nie taka kombinacja separacji zanie-

czyszcze  cyklon + filtr jest najcz ciej sto-

sowana w odkurzaczach centralnych. Same 

filtry to bardzo bogata oferta, producenci 

prze cigaj  si  w innowacyjnych rozwi za-

niach, nieustannie zwi kszana jest ich sku-

teczno  i jako  materia ów, z których s

wykonane. Kilka najpopularniejszych roz-

wi za  to m.in.:

worki odwrócone – najcz ciej spotyka-

ny separator zanieczyszcze . Mo e by  sa-

moczyszcz cy; podczas odkurzania zanie-

czyszczenia wpadaj  do odkurzacza (wlot 

powietrza znajduje si  poni ej filtra!), si a

od rodkowa ubija je w dole pojemnika, na-

tomiast pozosta e powietrze i cz steczki ku-

rzu s  dodatkowo odseparowywane przez 

filtr. Powietrze wylatuj ce z odkurzacza jest 

praktycznie czyste. Podczas uruchamia-

nia odkurzacza worek podnosi si  do góry 

i „odwraca na lew  stron ”, st d nazwa od-

wrócony. Po wy czeniu silnika worek opa-

da do znajduj cego si  poni ej zbiornika. 

Kurz, który osiad  na filtrze, opada do zbior-

nika, w ten sposób worek sam si  oczyszcza 

(st d jego nazwa). Worki odwrócone mog

by  wykonane z ró nych materia ów: polie-

stru, goreteksu lub np. bawe ny z domieszk

teflonu. Charakteryzuj  si  du  wytrzyma-

o ci  na rozdarcia, s liskie, co utrudnia 

przyczepianie si  zanieczyszcze .

filtry sta e – najcz ciej w formie cylin-

drycznej, nak adane na sta  np. metalo-

w  konstrukcj  w jednostce centralnej lub 

zintegrowane z plastikow  obudow . Mog

by  papierowe, poliestrowe, bawe niane itp. 

Cz sto sk adaj  si  z kilku ró nych warstw 

dok adnie chroni cych silnik przed zanie-

czyszczeniami. W zale no ci od tego z ja-

kiego materia u s  wykonane mo na je 

umy  pod bie c  wod .

 Niew tpliw  zalet  separacji cyklo-

nicznej jest to, e w miar  zape niania si

zbiornika na kurz si a ss ca nie maleje! 

Zanieczyszczenia znajduj ce si  w zbiorni-

ku nie maj  wp ywu na wydajno  i prac

jednostki centralnej, mo emy zatem cieszy

si  pe ni  funkcjonalno ci przez ca y okres 

u ytkowania. 

 Niezale nie od tego, jaki rodzaj filtra wy-

bierzemy, nale y pami ta , e ka dy filtr 

trzeba co jaki  czas oczy ci , umy  b d

wytrzepa , a co kilka lat warto wymieni  go 

na nowy. 

Zamów na stronie www.budujemydom.pl/eprenumerata

BD mo esz czyta  na monitorze swego komputera 

w postaci identycznej z wydaniem papierowym!

Prenumerata e-wydania

A ponadto e-wydanie ma swoje bezcenne zalety:

wbudowane linki

klikasz i jeste  na odpowiedniej stronie WWW

hipertekstowy spis tre ci i wyszukiwarka

od razu znajdziesz to, czego szukasz

wygodne archiwum

czyli poprzednie wydania 

pod r k

multimedia

animacje, d wi k, wideo
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