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Odkurzanie

centralne

Ma gorzata Cuch

kurzu
System odkurzania centralnego, czyli od-

kurzacz du ej mocy, zwany jednostk  cen-

traln , montuje si  w pomieszczeniu go-

spodarczym lub gara u, a sie  przewodów 

po czonych z gniazdami ss cymi – w cia-

nach pomieszcze  domu. W nowych domach 

to ju  niemal standard. Do sprz tania u ywa 

si  d ugiego w a  pod czonego do gniazda 

ssawnego w cianie. Aby rozpocz  odkurza-

nie, wystarczy wsun  koniec w a do gniaz-

da i system uruchomi si  automatycznie; 

mo na go te  wy cza  i w cza  przyciskiem 

w uchwycie w a.

Elementy
Jednostka centralna

Sk ada si  z silnika, separatora (filtra) zanie-

czyszcze  i zbiornika na kurz. Dost pne na 

rynku urz dzenia ró ni  si :

– moc  silnika elektrycznego i jego kon-

strukcj ;

– metod  filtracji. 

Wielko  i typ silnika dobiera si  do 

wielko ci domu. Je li dom jest niewielki, 

wystarczy jednostka mniejsza, a wi c

ta sza.

Metoda filtracji zale y od separatora za-

nieczyszcze , czyli  specjalnego filtra, który 

zatrzymuje wszystko, co trafia do odkurza-

cza. Separator mo e by  cykloniczny albo 

workowy. 

Separator cykloniczny oczyszcza powie-

trze z zanieczyszcze  dzi ki sile od rodko-

wej: cz steczki kurzu s  ci sze od powie-

trza, dlatego uderzaj c o cianki, zsuwaj  si

do zbiornika. Odkurzacz pracuje z jedna-

kow  si  niezale nie od stopnia nape nie-

nia separatora. Czasami separator porównu-

je si  do pojemnika na kurz w tradycyjnym 

odkurzaczu.

W separatorze workowym worek na kurz 

mo e by  z materia u (wtedy nale y go trze-

pa ) lub z papieru (po nape nieniu si  go 

wyrzuca). 

Zale nie od metody filtracji stosuje si

ró ne konstrukcje odkurzaczy:

–  cykloniczne typu split;

–  cykloniczne w obudowie kompaktowej;

–  kompaktowe z workiem odwróconym;

–  z pe ni cym funkcj  filtra workiem z tka-

niny lub jednorazowym papierowym wor-

kiem na kurz.

Odkurzacze cykloniczne typu split, czy-

li z rozdzieln  obudow . Silnik zamkni -

ty jest w jednej obudowie, a filtry wraz ze 

zbiornikiem na kurz – w drugiej. Taka kon-

strukcja umo liwia wygospodarowanie 

miejsca na wi kszy i skuteczniejszy w dzia-

aniu separator cykloniczny. 

W urz dzeniach split zastosowany jest 

mechaniczny rozdzia  strumienia powietrza 

brudnego od oczyszczonego w wyniku dzia-

ania efektu cyklonu. Zapewnia to wi ksz

skuteczno  filtracji przy niezmiennej wy-

dajno ci urz dzenia. Odkurzacze typu split 

s  wyposa one w dodatkowy separator w o-

sów, dlatego nawet sprz tanie sier ci zwie-

rz t nie stanowi problemu. 
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Dlaczego warto mie

odkurzacz centralny? 

Przede wszystkim dla-

tego, e wydmuchuje 

powietrze na zew-

n trz budynku. 

Dzi ki temu sprz -

tanie nie powoduje 

unoszenia si  kurzu 

i nie nape nia domu 

przykrym zapachem. 

A s  jeszcze inne 

korzy ci...

PRZEGL D RYNKU
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Jednostki cykloniczne w obudowie kom-

paktowej. Silnik i filtry umieszczone s  w jed-

nej obudowie. 

Jednostki w obudowie kompaktowej mo -

na wyposa y  w zewn trzny separator w o-

sów z jednostek split. Rozwi zanie to jest 

przydatne szczególnie wtedy, gdy w domu 

jest pies.

Odkurzacze kompaktowe z workiem od-

wróconym. Zanieczyszczone powietrze prze-

p ywa przez worek, który nie przepuszcza ku-

rzu, a wi c pe ni funkcj  filtra. W zale no ci 

od stanu pracy jednostki centralnej worek jest 

przewracany ze strony lewej na praw  i od-

wrotnie. W ten sposób nast puje jego samo-

oczyszczanie, ale niestety, tylko z wi kszych 

zanieczyszcze . Drobne pozostaj  i systema-

tycznie zapychaj  filtr, dlatego worek nale y

do  cz sto trzepa . Istotn  zalet  tego typu 

odkurzaczy jest ich niska cena. 

Jednostki centralne, z filtrem worko-

wym z tkaniny lub papieru. Rozwi zanie to 

jest tanie, ale ze wzgl du na niewielki silnik 

odkurzacze takie przeznaczone s  tylko do 

ma ych domów, np. letniskowych. 

Rury ss ce

Rury prowadzi si  od gniazd do jednostki 

centralnej cz c je ze sob .

Rury powinno si  prowadzi  prostoli-

niowo albo agodnymi ukami, bo ka da  

zmiana kierunku to dodatkowy opór, któ-

ry zmniejsza si  ssania. W miejscach zmia-

ny kierunku rur najlepiej stosowa uki 30˚

i 45 .̊ Je li rury po czone b d ukiem pod 

k tem prostym, w instalacji mo e docho-

dzi  do powstawania zatorów (w miejscu -

czenia zatrzymywa  si  b d miecie o po-

d u nym kszta cie). Jedynie za gniazdem 

ss cym stosuje si  kolano 90˚ – tzw. podej-

cie do gniazda (uniemo liwia to zassanie 

w g b instalacji w skich i d ugich przed-

miotów).

 Przewody ss ce wykonuje si  z rur z PVC 

o rednicy 50 mm. czy si  je klejem agre-

sywnym (takie po czenie jest trwa e i gwa-

rantuje nieograniczon  w czasie szczelno

instalacji).

System odkurzania centralnego mo e

obejmowa  pomieszczenie, które nie przy-

lega do domu, je li nie jest oddalone od nie-

go wi cej ni  10 m. Rur  ss c  nale y popro-

wadzi  w gruncie na g boko ci min. 0,5 m. 

Powinna by  ocieplona i umieszczona w ru-

rze kanalizacyjnej (  100 mm).

Gniazda ss ce

Powinny by  tak rozmieszczone, aby odku-

rzaczem centralnym mo na by o posprz -

ta  ca y dom, cznie z piwnic , strychem 

czy gara em (tu przyda si  tak e do sprz ta-

nia samochodu). Warto jednak pami ta , e

im mniej jest gniazd, tym wydajniej system 

dzia a. Na kondygnacj  wystarczaj  zwykle 

1–2 gniazda. Najlepiej je umie ci  w central-

nym miejscu kondygnacji, na przyk ad w ko-

rytarzu lub przedpokoju.

W cianach i stropach montuje si  gniaz-

da plastikowe, a w pod ogach – najcz ciej 

 W przypadku instalacji centralnego odkurzania 

do sprz tania u ywa si  d ugiego w a ze ssawk ,

który pod cza si  do gniazda w cianie

fo
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Podczas sprz tania nie trzeba ci gn  ani odkurzacza, ani kabla, tylko elastyczny w  d ugo ci 

co najmniej 9 m, dzi ki czemu nawet sprz tanie zakamarków nie jest trudne.

Odkurzaczem centralnym sprz ta si  szybko. Dzi ki podci nieniu znacznie wi kszemu ni  w od-

kurzaczach przeno nych maj  nieporównywalnie wi ksz  wydajno  i szybciej zbieraj  kurz.

Jednostk  centraln  instaluje si  w gara u, piwnicy czy na strychu, dlatego w czasie pracy urz -

dzenia s ycha  tylko szum zasysanego w gniazdach powietrza, ale jest on na tyle cichy, e nie jest 

przykry dla mieszka ców domu.

Worek na mieci wystarczy wymieni  3–4 razy w roku, a filtr zmienia si  raz na pi  lat (niektóre 

modele maj  specjalne okienko, przez które bez zdejmowania zbiornika mo na sprawdza  stopie

jego zape nienia).

Odkurzanie centralne nie wzbija kurzu i nie nape nia domu jego zapachem, w zwi zku z tym nie 

unosi te  roztoczy ani ich odchodów.

Zalety odkurzacza centralnego

REKLAMA
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Przegl d rynku

metalowe. S  one ca kowi-

cie bezpieczne, bo przep ywa 

przez nie pr d o niskim na-

pi ciu – 12 lub 24 V. Dla bez-

piecze stwa gniazda przys a-

nia si  ruchom  klap .

Wlot gniazda ssawnego ma 

prawie dwukrotnie mniejsz

rednic  ni rednica rur ss -

cych, jest wi c zabezpieczeniem przed za-

ssaniem przedmiotów, które mog yby zablo-

kowa  przep yw powietrza.

Przewód wydechowy

Jest to rura, któr  powietrze, po oczyszcze-

niu w jednostce centralnej, wydmuchiwane 

jest na zewn trz domu. Przewód ten nie po-

winien mie  wi cej ni  6 metrów d ugo ci, 

a je li musi by  d u szy, powinien by  wi k-

szej rednicy ni  przewód standardowy, który 

ma rednic  50 mm. Zbyt d uga rura wypro-

wadzaj ca mo e zmniejsza  wydajno  odku-

rzacza.

Wyrzutnia powietrza

Jest to wylot przewodu wydechowego. 

Wyrzutni  nale y umie ci  w jak najmniej 

widocznym miejscu, na tylnej lub bocznej 

cianie domu. Wydobywaj ce si  z wyrzutni 

powietrze zawiera troch  kurzu, który bru-

dzi cian , dlatego najlepiej je li wyrzutnia 

znajduje si  w obr bie podmurówki ob o o-

nej gresem, bo atwo zetrze  z niego zabru-

dzenia. Wyrzutnia nie powinna by  umiej-

scowiona wy ej ni  40 cm nad poziomem 

terenu, poniewa  ha as towarzysz cy wy-

dmuchiwaniu powietrza (z pr dko ci  prze-

kraczaj c  cz sto 100 km/h) rozprzestrzenia 

si  tym dalej, im wy ej usytuowane jest jego 

ród o. Nie ma obawy, e nisko usytuowana 

wyrzutnia zostanie zatkana przez nieg, bo 

wydmuchiwane powietrze jest ciep e i znaj-

dzie sobie uj cie. Wyrzutnia powinna by  za-

mkni ta klapk  otwieraj c  si  automatycz-

nie, gdy odkurzacz jest w czony, aby do 

instalacji nie dosta y si  insekty.

Akcesoria
Do odkurzaczy centralnych mo na dokupi

ró nego rodzaju akcesoria u atwiaj ce sku-

teczne czyszczenie ró nych powierzchni 

i przedmiotów – nawet takich jak klawiatu-

ra komputera, firanki czy aluzje. S  to:

Szczotki i ssawki – przeznaczone do 

wszystkich typów posadzek.

Turboszczotki –  do czyszczenia dywa-

nów i tapicerek, nap dzane mog  by  pod 

wp ywem zassanego powietrza lub elek-

trycznie.

Ko cówki specjalne – o ró nym kszta cie 

i przeznaczeniu. Mo na nimi czy ci  ubrania, 

materace, meble tapicerowane czy grzejniki.

Automatyczne szufelki, czyli szczelino-

we gniazda ssawne montowane przy pod-

odze. Najbardziej przydatne s  w kuchni 

i przedpokoju. 

Kosze, wózki, uchwyty i pokrowce, w któ-

rych przechowuje si  wszystkie te akcesoria.

Monta
Instalacj  odkurzania centralnego naj a-

twiej zamontowa  w trakcie budowy domu. 

Jednym z warunków bezawaryjnej pracy 

instalacji jest takie u o enie przewodów, 

by nie by o w niej  spadków grawitacyj-

nych, czyli rozga zie  przewodu magi-

stralnego ( cz cego najdalsze gniazdo 

z jednostk  centraln ) prowadz cych do 

gniazda ssawnego znajduj cego si  poni-

ej. Mog oby to spowodowa , e do ni sze-

go gniazdka, pod wp ywem si y grawitacji, 

b dzie spada  cz  zanieczyszcze  trans-

portowanych przewodem magistralnym. 

Aby temu zapobiec, wystarczy przeprowa-

dzi  w p aszczy nie poziomej rozga zie-

nie, które dopiero pó niej przejdzie w pion 

instalacyjny.

Przewody instalacyjne uk ada si  prze-

wa nie w cianach i wylewkach pod óg, 

wi c powinny by  montowane na etapie wy-

konywania innych instalacji (grzewczej czy 

elektrycznej). 

 Gniazda ss ce przypominaj  w czniki i nie 

przykuwaj  uwagi, najlepiej umie ci  je przy 

o cie nicach drzwi, tu  nad pod og
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 Separator wody lub popio u wykonany jest 

z blachy. Na zewn trz i od wewn trz zabezpieczony 

jest antykorozyjnie przez odporn  na uderzenia 

pow ok  epoksydow

fo
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Jednostk  centraln  trzeba zawiesi  na cianie na takiej wysoko ci, by mie  do niej swobodny dost p

podczas zdejmowania i opró niania zbiornika na kurz. Najlepiej umie ci  j  w suchym i przewiewnym 

miejscu, tak by rura, któr  wyprowadzane jest na zewn trz powietrze, by a jak najkrótsza

ry
s
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 W pierwszej kolejno ci montuje si :

rury cz ce jednostk  centraln  z gniaz-

dami ssawnymi;

przewód wydechowy zako czony wy-

rzutni  powietrza;

elektryczn  instalacj  steruj c , której 

zadaniem jest zdalne w czanie i wy cza-

nie odkurzacza;

za lepki – na tym etapie nie montuje si

gniazd ssawnych, tylko specjalne za lepki 

zabezpieczaj ce instalacj  przed zabrudze-

niem w czasie prac wyko czeniowych. 

Kiedy budowa dobiegnie ko ca, ciany 

b d  ju  pomalowane, pod ogi polakierowa-

ne, a wyk adziny dywanowe doci te na wy-

miar, przyjdzie pora na monta :

 jednostki centralnej;

 gniazd ssawnych.

A oto dlaczego nie warto montowa  jednost-

ki centralnej wcze niej: 

 budowa nie zawsze jest dostatecznie nad-

zorowana, a wi c odkurzacz móg by zosta

ukradziony;

nie warto korzysta  z okresu gwarancji 

w czasie, kiedy nie korzysta si  z odkurzacza;

 urz dzenie nie powinno by  u ywane 

do usuwania odpadów budowlanych, a je li 

b dzie ju  gotowe, trudno b dzie temu za-

pobiec;

rozdzielenie inwestycji na dwa etapy 

u atwia jej sfinansowanie. Monta  insta-

lacji na etapie budowy to ok. 1/3 kosztów 

monta u ca ego systemu odkurzania cen-

tralnego.

Instaluj c odkurzacz centralny w domu 

wyko czonym, trzeba liczy  si  z koniecz-

no ci  kucia cian, chocia  prace monta-

owe nie zawsze s  skomplikowane (zale

od rozplanowania domu, jego powierzchni, 

przebiegu zamontowanych instalacji, licz-

by projektowanych gniazd ss cych i sposobu 

prowadzenia rur). Rury instalacji odkurza-

nia centralnego mo na poprowadzi  w pio-

nach instalacyjnych lub w kana ach wenty-

lacyjnych, je li s  wystarczaj co szerokie, 

albo w sufitach podwieszanych. Na odcin-

kach, na których nie ma jak schowa  insta-

lacji, rury nale y poprowadzi  blisko ciany, 

a nast pnie obudowa  je p ytami gipsowo-

kartonowymi.

Monta  systemu odkurzania centralnego 

nie jest skomplikowany i nie wymaga spe-

cjalistycznych narz dzi, ale wykonanie in-

stalacji warto powierzy  fachowcom (wy-

konawca udzieli wtedy gwarancji na okres 

1–10 lat). 

Szufelk  automatyczn  uruchamia si  przez 

naci ni cie d wigni. Zasysa ona do systemu 

drobne zanieczyszczenia zmiecione szczotk ,

po czym zamyka si  automatycznie

fo
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Jednostka centralna wymaga wyrzucania 3–4 razy w roku mieci zebranych w pojemniku na 

kurz, ale wynika to raczej z wymogów higienicznych ni  z obawy o przepe nienie zbiornika (niektó-

re jednostki maj  specjalne szczeliny dekompresyjne, które pozwalaj  w o y  do zbiornika na kurz 

zwyk  jednorazow  torb  foliow . Torb  wyrzuca si  razem z zebranym w niej kurzem, a wi c nie 

rozpyla go wokó mietnika). W odkurzaczach split nale y wyrzuci  równie  w osy z separatora w o-

sów, a w urz dzeniach kompaktowych – sprawdzi  stopie  zabrudzenia filtrów; je eli urz dzenie jest 

z workiem odwróconym, trzeba wytrzepa  worek.

Nie nale y zasysa  odkurzaczem popio u z kominka ani ostrych przedmiotów (np. odpadów bu-

dowlanych), gdy  mo e to spowodowa  zatarcie silnika i przyczyni  si  do porysowania wewn trz-

nych powierzchni rur instalacyjnych, co b dzie sprzyja  osiadaniu w nich zanieczyszcze . Popió

czy gruz mo na jednak sprz ta  odkurzaczem centralnym za po rednictwem separatora popio u. 

Oddzieli on od powietrza najdrobniejsze zanieczyszczenia, zanim dostan  si  do instalacji.

Do sprz tania na mokro potrzebny jest separator, który oddzieli wod  od powietrza, zanim zosta-

nie ono zassane do instalacji.

Jak dba  o system centralnego odkurzania?

ZDANIEM EKSPERTA
Monika Stypi ska

BEAM Odkurzacze Centralne

W jaki sposób dzia aj   jednostki centralne 

z separatorem wodnym?

Niektóre odkurzacze centralne, zwane jednost-

kami wodnymi, posiadaj  system separacji wodnej. 

Jego dzia anie polega na tym, e zanieczyszczenia 

przesy ane ruroci giem tu  przed jednostk  cen-

traln  s  zraszane wod  (do tego celu montuje si

specjalny trójnik z dysz ) i w takiej postaci dostaj

si  do zbiornika odkurzacza. Gdy zbiornik jest pe -

ny, odkurzacz automatycznie otwiera zawór i spusz-

cza p ynn  zawarto  do kanalizacji. 

G ówn  zalet  takiego odkurzacza jest to, e u yt-

kownik nie musi wymienia  worków ani  opró nia

pojemnika z zanieczyszczeniami. Ponadto, jednost-

ka centralna z separatorem wodnym mo e s u y

do sprz tania wody, a tak e innych zanieczysz-

cze , których nie mo na usun  zwyk ym odku-

rzaczem centralnym.

W em d ugo ci 9 m mo na posprz ta  nawet 

100 m2 powierzchni. Wystarcz  do tego 1–2 

gniazda w obr bie kondygnacji
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Skuteczne odkurzanie domu umo liwiaj  akcesoria do odkurzacza centralnego: turboszczotki do 

tapicerek czy  ko cówki do czyszczenia klawiatury komputera lub pianina
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