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Wostatnich latach coraz wiêcej osób
zaczyna chorowaæ na alergiê, po-

wodowan¹ przez jeden lub kilka sk³adni-
ków kurzu, czyli w³osy ludzkie, sierœæ
zwierz¹t, przetrwalniki grzybów, py³ki
kwiatów, czêœci owadów, roztocza, bakte-
rie. Objawami choroby s¹ katar, kaszel,
swêdzenie oczu, ból g³owy. Przypad³oœci
te mog¹ nawet doprowadziæ do astmy. 

Badania wykazuj¹, ¿e statystycznie
w domu o powierzchni 150-200 m2 po-
wstaje ok. 20 kg kurzu rocznie. Oczywi-
œcie, wartoœæ ta jest szacunkowa i zale¿y
od wielu czynników, daje jednak pojêcie
o skali zjawiska.

Skutecznym sposobem walki z ku-
rzem i brudem, a w konsekwencji z aler-
gi¹, jest stosowanie instalacji centralnego
odkurzania lub sprz¹tanie urz¹dzeniem
wyposa¿onym w filtr HEPA, b¹dŸ wodny,
maszynami pior¹cymi albo agregatami
parowymi.

Centralne odkurzanie
Instalacja centralnego odkurzania

stanowi zdecydowanie najlepsz¹ metodê
sprz¹tania pomieszczeñ. Jest nieodzowna
w domu alergika. Je¿eli tylko mamy mo¿-
liwoœæ jej wykonania, nale¿y to zrobiæ.
Dziêki instalacji centralnego odkurzania

Choroby alergiczne
nale¿¹ do jednych z naj-
czêœciej wystêpuj¹cych
schorzeñ wspó³czesnej
cywilizacji. Szacuje siê,
¿e – w zale¿noœci od
postaci choroby – choruje
na nie 10-30% populacji.
Jednym z czynników
wywo³uj¹cych uczulenie
s¹ sk³adniki kurzu.
Instalacje centralnego
odkurzania stanowi¹
skuteczne narzêdzie
pomagaj¹ce utrzymaæ
czystoœæ, jednoczeœnie
s¹ funkcjonalnym i wy-
godnym elementem wy-
posa¿enia nowoczesnego
mieszkania. Trudniej jest
dobraæ w³aœciwy dla aler-
gika odkurzacz. Ale i to
jest mo¿liwe.

BEZ KURZU
i roztoczy

fot. Djak
Stefan Erde

Dzięki instalacji centralne−
go odkurzania poprawimy
jakość powietrza we wnę−
trzach usuwając cały kurz po−
za budynek
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poprawimy jakoœæ powietrza we wnê-
trzach poprzez usuniêcie kurzu wraz z za-
ssanym powietrzem poza budynek. Tra-
dycyjny odkurzacz przefiltrowane powie-
trze zawraca do pomieszczenia. Je¿eli ma
niskiej klasy filtr, to czêœæ zanieczyszczeñ
pozostaje. Dodatkowo, silny strumieñ po-
wietrza wylatuj¹cego z odkurzacza powo-
duje poderwanie kurzu i wymieszanie go
z powietrzem w pomieszczeniu. Opisane
zjawiska wp³ywaj¹ na wtórne zanieczysz-
czenie powietrza i obni¿enie jego jakoœci.
A to z kolei jest bardzo niekorzystne dla

alergików. Usuwanie zanieczyszczonego
powietrza na zewn¹trz budynku jest wiêc
najwiêksz¹ zalet¹ centralnego odkurza-
cza. Na rys. � pokazano budowê typowej
instalacji centralnego odkurzania sk³ada-
j¹cej siê z jednostki centralnej po³¹czonej
sieci¹ przewodów z gniazdami ss¹cymi.
Chc¹c odkurzaæ, wk³adamy do gniazda
w¹¿ z tak¹ koñcówk¹, jaka przyda siê nam
do planowanych prac.

Kiedy planowaæ wykonanie instalacji? 
Na instalacjê centralnego odkurzania

najlepiej zdecydowaæ siê ju¿ na etapie
projektowania domu. Mo¿na wtedy wy-
braæ najlepsze miejsce do zamontowania
gniazd ss¹cych, okreœliæ, gdzie bêd¹ za-
montowane przewody i ustaliæ lokalizacjê
jednostki centralnej. Chc¹c ograniczyæ do
minimum koniecznoœæ kucia bruzd, nale-
¿y wykorzystaæ gotowe piony instalacyj-
ne, kana³y wentylacyjne, przestrzenie po-
miêdzy œcianami z p³yt gipsowo-kartono-
wych oraz nad sufitami podwieszanymi.
Monta¿ instalacji centralnego odkurzania
jest równie¿ mo¿liwy w budynku za-
mieszka³ym. Wi¹¿e siê to jednak z dodat-

kowymi pracami w postaci wykonania
przebiæ w œcianach i stropach oraz os³on,
czy obudów przewodów.

Ca³¹ inwestycjê i zwi¹zane z ni¹ koszty
mo¿na podzieliæ na dwa etapy – i to jest ko-
lejn¹ zalet¹ systemu. Pierwszy etap ograni-
cza siê do rozprowadzenia instalacji podci-
œnieniowej i monta¿u gniazd ss¹cych.

Drugi etap, czyli zakup jednostki cen-
tralnej, wê¿a ss¹cego i akcesoriów do
sprz¹tania, mo¿e nast¹piæ w dowolnym,
dogodnym dla inwestora czasie (na przy-
k³ad po wykoñczeniu domu).  

Serce systemu
Najwa¿niejszym elementem systemu

jest jednostka centralna �. Powinna zo-
staæ zamontowana dostatecznie daleko od
pomieszczeñ mieszkalnych, ¿eby nie
przeszkadza³ ha³as silnika. Mo¿na na to
wykorzystaæ gara¿, wentylowan¹ piwnicê
lub inne pomieszczenie gospodarcze.
Umieszczenie jednostki centralnej w ga-
ra¿u ma dodatkow¹ zaletê. Mo¿emy u¿y-
waæ zestaw do czyszczenia samochodu, któ-
ry jest pod³¹czany bezpoœrednio do niej.

Urz¹dzenie nale¿y zamontowaæ
w miejscu umo¿liwiaj¹cym ³atwe opró¿-
nianie pojemnika na kurz.
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� System centralnego odkurzania w domu jednorodzinnym (fot. Husky)

� Ró¿ne typy jednostek centralnych
(fot. Axpir, Husky, Comfort System)



¯eby ciê¿sze zanieczyszczenia nie
blokowa³y siê w przewodach, odkurzacz
powinien byæ zamontowany w mo¿liwie
najni¿szym punkcie instalacji. Odleg³oœæ
jednostki centralnej od œciany zewnêtrz-
nej domu (od wyrzutni powietrza) nie po-
winna przekraczaæ 6 m. 

Rozmieszczenie gniazd ss¹cych
Odpowiednio rozmieszczone gniazda

ss¹ce gwarantuj¹ prawid³owe i wygodne
u¿ytkowanie centralnego odkurzacza. Musi
byæ zapewniona mo¿liwoœæ dotarcia wê¿em
ss¹cym do ka¿dego zakamarka domu, nie

wy³¹czaj¹c pomieszczeñ sanitarnych. Jedno
gniazdo powinno umo¿liwiaæ sprz¹tniêcie
50-100 m2 powierzchni. Do rozplanowania
po³o¿enia gniazd nale¿y przyj¹æ, ¿e d³ugoœæ
standardowego wê¿a wynosi 7 lub 9 m.

Gniazda powinny byæ usytuowane
w centralnej czêœci ka¿dej kondygnacji
budynku, najlepiej na korytarzu lub
w okolicy dolnych podestów schodów.
Nale¿y je te¿ umieœciæ w gara¿u, w pobli-
¿u tarasu czy wejœcia. Gniazdo dla obsza-
ru schodów nale¿y zamontowaæ na ni¿szej
kondygnacji – ³atwiej odkurza siê schody
id¹c z do³u na górê ni¿ odwrotnie. Nie na-

le¿y nigdy projektowaæ gniazd za drzwia-
mi, meblami oraz w miejscach trudno do-
stêpnych, gdzie w¹¿ uleg³by za³amaniu.
Zastosowanie tych wytycznych pozwoli
na obs³ugê kilku pomieszczeñ z jednego,
centralnie umieszczonego gniazda. Ich
stylistykê mo¿na dopasowaæ do wystroju
konkretnego pomieszczenia �.

Dodatkowo w miejscach, gdzie czêsto
na pod³odze pojawiaj¹ siê œmieci –
w kuchni przy zlewozmywaku lub blacie
roboczym, w holu przy wycieraczce –
mo¿na zamontowaæ gniazdo „szufelki au-
tomatycznej” �, które pozwoli na szyb-
kie pozbycie siê œmieci bez pod³¹czania
wê¿a ss¹cego.

� Gniazda ss¹ce mog¹ mieæ ró¿norodn¹ stylistykê (fot. Comfort System) 

� Szufelka automatyczna uruchamiana nog¹
(www.axpir.pl)
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Dobór jednostki centralnej
Aby skutecznoœæ odkurzania by³a jak

najwiêksza, nale¿y staranie dobraæ wiel-
koœæ i moc jednostki centralnej. Uwzglêd-
niamy nastêpuj¹ce parametry:
� odleg³oœæ od odkurzacza do najbardziej
oddalonego gniazda ss¹cego;
� powierzchnia sprz¹tana (ewentualnie
liczba gniazd ss¹cych).

Przy okreœlaniu odleg³oœci nale¿y pa-
miêtaæ o uwzglêdnieniu d³ugoœci wê¿a.
Warto tu zaznaczyæ, ¿e oprócz standardo-
wej d³ugoœci 7 i 9 m, mo¿na zamówiæ w¹¿
d³u¿szy. Aby jednak nie pogorszy³a siê ja-
koœæ pracy odkurzacza centralnego, nale-
¿y tê decyzjê skonsultowaæ z doradc¹
technicznym firmy instalatorskiej.

Sterowanie prac¹ jednostki centralnej
Uruchomienie odkurzacza nastêpuje

automatycznie po w³o¿eniu wê¿a do
gniazda (w¹¿ standardowy) lub – w przy-
padku zastosowania wê¿a w wersji lux –
po w³o¿eniu go do gniazda i przestawie-
niu prze³¹cznika znajduj¹cego siê w r¹cz-
ce wê¿a �.

Nowoœci¹ s¹ odkurzacze wyposa¿one
w mechaniczno-ciœnieniowy system uru-
chamiania push/pull. W³¹czenie i wy³¹-
czenie jednostki centralnej odbywa siê
dziêki ruchowi teleskopowej r¹czki �. Jej
z³o¿enie powoduje wytworzenie fali po-
wietrza, która poprzez instalacjê dociera

do odkurzacza, uruchamiaj¹c go. Z kolei
ponowne rozci¹gniêcie teleskopu przery-
wa dop³yw powietrza i tym samym, po
kilku sekundach, zatrzymuje jednostkê
centraln¹. Dziêki temu nie ma koniecz-
noœci doprowadzania instalacji elektrycz-
nej do gniazd w œcianie.

W niektórych modelach jednostki
centralne wyposa¿a siê w umieszczany na
r¹czce wê¿a elektroniczny regulator mo-
cy, co pozwala na dostosowanie jej do in-
dywidualnych potrzeb u¿ytkownika. Op-
tymalizuje to pracê systemu i znacznie
oszczêdza energiê �.

Ró¿ne metody separacji
zanieczyszczeñ
Jednostka centralna mo¿e byæ kom-

paktowa (wszystkie elementy, w tym sepa-
rator zanieczyszczeñ, zamkniête s¹ w jed-
nej obudowie), albo podzielona na czêœci
– typu split; separator jest oddzielony od
silnika. W obu rodzajach urz¹dzeñ stoso-
wane s¹ ró¿ne sposoby filtracji powietrza
– przy u¿yciu worków lub tzw. cyklonu �.

Separatory workowe – najprostsze
z nich to jednorazowe worki papierowe lub
worki z tkaniny wielokrotnego u¿ytku, sto-
sowane równie¿ w odkurzaczach tradycyj-
nych. Oba wspomniane separatory s¹ jed-
noczeœnie zbiornikami na kurz – podobnie
jak w odkurzaczach tradycyjnych. S¹ jed-
nak znacznie od nich wiêksze, dziêki cze-
mu mog¹ byæ rzadziej wymieniane lub
trzepane.

Kolejnym rodzajem separatora jest
samooczyszczaj¹cy siê worek odwrócony.
Podczas odkurzania powietrze przep³ywa
przez niego i wype³nia go kurzem. Po wy-
³¹czeniu silnika worek opada na znajduj¹-
cy siê poni¿ej zbiornik, do którego wpada
zebrany kurz. W ten sposób worek sam
siê oczyszcza (st¹d jego nazwa). Mimo tej
zalety worek trzeba jednak co jakiœ czas
dok³adnie wytrzepaæ, nie wszystkie bo-
wiem zanieczyszczenia przedostaj¹ siê do
zbiornika, a gromadz¹cy siê w worku
kurz zmniejsza efektywnoœæ odkurzania. 

Separator cykloniczny – charaktery-
zuje siê sta³oœci¹ podciœnienia w trakcie na-
pe³niania zbiornika na kurz. Oznacza to, ¿e
bez wzglêdu na iloœæ zebranych w nim za-
nieczyszczeñ, si³a ssania odkurzacza jest
sta³a. Niezale¿nie od stopnia nape³nienia
odkurzacza pracuje on z jednakow¹ efek-
tywnoœci¹. Do oczyszczenia powietrza wy-
korzystuje siê si³ê odœrodkow¹: odrzucone
ni¹ ciê¿sze od powietrza cz¹steczki kurzu

uderzaj¹ o œcianki i zsuwaj¹ siê w dó³ do
zbiornika. W niektórych odkurzaczach
centralnych z separatorami odœrodkowy-
mi, w celu poprawy skutecznoœci separacji,
montuje siê dodatkowo filtry (papierowe,
piankowe lub elektrostatyczne).
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Jednostka typu split 	 – jest to kon-
strukcja odkurzaczy zbudowanych z kilku
oddzielnych modu³ów. W odró¿nieniu od
rozwi¹zañ jednoelementowych, w tym
przypadku mo¿na oddzielnie zamontowaæ
jednostkê filtracyjn¹ i silnik. Silnik mo¿e
byæ umieszczony nawet w innym pomiesz-
czeniu, np. bezpoœrednio przy wyrzutni
powietrza.

	 Jednostki typu split (fot. Santech)

a
b

� Przyk³adowe jednostki centralne kompakto-
we wyposa¿one w separator cykloniczny (a)
i workowy (b) (fot. Santech)

� W¹¿ ss¹cy z elektroniczn¹ regulacj¹ mocy
(fot. Borysowski)

� W tak prosty sposób uruchamiamy odku-
rzacz

� Teleskopowa r¹czka pracuj¹ca w systemie
push/pull (www.axpir.pl)



Separator wodny jest szczególnym
rozwi¹zaniem. Jest to urz¹dzenie ca³ko-
wicie automatyczne i bezobs³ugowe. Za-
sysane brudne powietrze, tu¿ przed jed-
nostk¹ centraln¹ spryskiwane jest wod¹,
która gromadzi siê nastêpnie w zbiorni-
ku. Po osi¹gniêciu maksymalnego pozio-
mu nape³nienia zbiornika lub automa-
tycznie, po wy³¹czeniu silnika, zostaje
otwarty zawór i zanieczyszczona woda od-
p³ywa do kanalizacji. Taka konstrukcja
separatora wymaga doprowadzenia wody
i podejœcia kanalizacji do zbiornika jed-
nostki centralnej. Dziêki zdolnoœci zbie-
rania p³ynów urz¹dzenie mo¿e byæ wyko-
rzystywane do prac mokrych, takich jak
pranie dywanów, usuwanie rozlanej wody
z pod³óg czy z zapchanych zlewów.

Akcesoria do sprz¹tania
Akcesoria mo¿na podzieliæ na dwie

grupy: wê¿e i koñcówki ss¹ce. Wê¿e pod-
³¹cza siê do gniazd ss¹cych, natomiast
koñcówki ss¹ce do wê¿y. 

W zale¿noœci od sposobu sterowania
prac¹ jednostki centralnej dostêpne s¹ na-
stêpuj¹ce rodzaje wê¿y ss¹cych:

� standard (najprostszy przeznaczony do
systemu uruchamianego w chwili otwar-
cia gniazda);
� z w³¹cznikiem w r¹czce;
� z w³¹cznikiem w r¹czce i z elektronicz-
n¹ regulacj¹ mocy ss¹cej.

Koñcówki ss¹ce oferowane na pol-
skim rynku mo¿na podzieliæ na szczotki
i ssawki, turboszczotki oraz koñcówki
specjalne  
: 
� szczotki i ssawki – zwykle kompletny
odkurzacz zapewnia komplet koñcówek
do ró¿nego typu pod³óg – zarówno twar-
dych jak i wyk³adzin;
� turboszczotki – s¹ to szczotki z dodatko-
wym napêdem koñcówki czyszcz¹cej. Na-
pêd mo¿e byæ powietrzny (wywo³ywany
pêdem powietrza) lub elektryczny (7,2 V
lub 230 V). Wiruj¹ca koñcówka pozwala na
dok³adniejsze wyczyszczenie dywanu;
� koñcówki specjalne: szufelka automa-
tyczna, szczotka do odkurzania mebli,
ssawka szczelinowa do odkurzania naro¿-
ników, szczotka do odkurzania grzejni-
ków, szczotka do odkurzania ubrañ,
szczotka do odkurzania materacy i mebli
tapicerowanych, szczotka uniwersalna d³.
30 cm do pod³óg, separatory do zbierania

wody i popio³u z kominka, s¹ tak¿e
w ofercie szczotki do czyszczenia koni.

Podniesienie standardu budynku
Wyposa¿enie domu w instalacjê cen-

tralnego odkurzania podnosi standard
budynku, a w konsekwencji jego wartoœæ
przy sprzeda¿y czy te¿ wynajmie.

Wszystkie te cechy sprawiaj¹, ¿e sys-
temy centralnego odkurzania staj¹ siê co-
raz bardziej popularne w Polsce. Szacuje
siê, ¿e pracuj¹ w kilkunastu tysi¹cach do-
mów jednorodzinnych. 

Odkurzacze, maszyny
pior¹ce, agregaty parowe 
Jeœli w domu czy mieszkaniu nie ma

mo¿liwoœci zainstalowania systemu central-
nego odkurzania, w celu skutecznej walki
z kurzem i brudem mo¿na zastosowaæ od-
kurzacz z filtrem wodnym lub HEPA, ma-
szynê pior¹c¹ albo agregat parowy.

Te urz¹dzenia stanowi¹ rozwi¹zanie
poœrednie pomiêdzy odkurzaczami trady-
cyjnymi, a instalacj¹ odkurzacza central-
nego. Pozwalaj¹ na skuteczniejsze wy³a-
panie zanieczyszczeñ powietrza ni¿ dzieje
siê to w przypadku urz¹dzeñ tradycyj-
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nych. Ich wad¹, w porównaniu z syste-
mem centralnym, jest wprowadzenie
przefiltrowanego powietrza ponownie do
sprz¹tanego pomieszczenia. Powoduje to

zawirowania powietrza w okolicy odku-
rzacza i wzbija kurz z niesprz¹tniêtych
jeszcze powierzchni. Urz¹dzenia te
sprawdz¹ siê jednak na pewno lepiej ni¿
konwencjonalne odkurzacze przenoœne.
Jest to szczególnie wa¿ne dla osób cier-
pi¹cych na alergie.

Odkurzacze z filtrem wodnym
W urz¹dzeniach tych komora kurzo-

wa zraszana jest przez mg³ê wodn¹, któ-
ra pozbawia powietrze zanieczyszczeñ.
Dziêki temu nie ma potrzeby stosowa-
nia filtrów papierowych lub tkanino-
wych do separacji zanieczyszczeñ. Wyd-
muchiwane powietrze jest czyste, odpo-
wiednio nawil¿one i ujemnie zjonizowa-
ne, bez nieprzyjemnego zapachu charak-
terystycznego przy odkurzaniu urz¹dze-
niami konwencjonalnymi. Dodanie do
wody olejków zapachowych pozwala na
odœwie¿enie powietrza w sprz¹tanym
pomieszczeniu. Odkurzacze z filtrem
wodnym nadaj¹ siê do sprz¹tania pod-
³óg, dywanów, materaców, tapicerki, me-
bli itd.

Odkurzacze z filtrem HEPA
Filtry HEPA � (High Efficiency Par-

ticulate Arresting) pozwalaj¹ na usuwanie
z powietrza zawieszonych w nim cz¹ste-
czek sta³ych. Filtr wykonany z porowate-
go, przypominaj¹cego papier w³óknistego
materia³u, dzia³a jak bibu³a, wch³aniaj¹c
bardzo ma³e cz¹stki (œrednicy 0,1 mikro-
na) oraz usuwaj¹c gazy i opary. 

Tego rodzaju wysokowydajne filtry
pomagaj¹ równie¿ w zmniejszeniu stê¿e-
nia alergenów w powietrzu, co jest nie-
zwykle wa¿ne dla alergików. Œrednia sku-
tecznoœæ filtracji przy u¿yciu filtru HEPA
wynosi ok. 99%. 

Niektóre odkurzacze z filtrem HEPA
zapewniaj¹ skuteczne poch³anianie
zwi¹zków organicznych, (np. benzen, to-
luen, formaldehyd) oraz zapachów dziêki
zastosowaniu worka na kurz z aktywnym
wêglem.

Maszyny pior¹ce z filtrem
S¹ to wysoce skuteczne urz¹dzenia

z wielowarstwowym filtrem (skutecznoœæ
sprz¹tania i odkurzania wynosi 97-99%),
a sprz¹tanie nimi podzieliæ mo¿na na dwa
etapy: usuwanie kurzu i tzw. szamponowa-
nie. Sprz¹tana powierzchnia jest najpierw
czyszczona na sucho (funkcja trzepania).
W szczotce trzepi¹cej nastêpuje naprze-

miennie wdmuchiwanie i zasysanie powie-
trza – 3900 razy na minutê. Wywo³uje to
wibracjê materia³u i pozwala na wytr¹cenie
cz¹stek brudu niezwi¹zanych trwale z po-
wierzchni¹. Trzepanie nie jest jednak w sta-
nie usun¹æ z powierzchni lepkiego osadu
pochodz¹cego z: dymu nikotynowego,
t³uszczu ze sma¿enia, paliwa z ogrzewania,
smogu, dymów fabrycznych, sadzy, olejów,
smarów.

Szamponowanie to rodzaj prania
polegaj¹cy na na³o¿eniu aktywnej piany
z równoczesnym wczesywaniem jej
w powierzchniê, a potem zbieraniu pia-
ny brudnej. Zestaw do szamponowania
sk³ada siê z wytwornicy piany, tacki do
usuwania piany i wê¿a ³¹cz¹cego. 

Maszyna pior¹ca � ma nastêpuj¹ce
wyposa¿enie:
� szczotkê do czyszczenia œcian i sufitów; 
� szczotkê do czyszczenia mebli;
� szczotkê do czyszczenia narzut, pledów;
� szczotkê szczelinow¹; 
� szczotkê z w³osiem; 
� koñcówkê do twardych powierzchni; 
� turboszczotkê. 

Dziêki takiemu oprzyrz¹dowaniu
mo¿na dotrzeæ niemal do ka¿dego miejsca
i wyczyœciæ ka¿d¹ powierzchniê.

Dombudujemy2 0 0 5 1−2

C e n t r a l n e  o d k u r z a n i e  i  o d k u r z a c z e

� Tak wygl¹da filtr HEPA stosowany w odku-
rzaczach (fot. Electrolux)


 Ró¿ne rodzaje koñcówek do sprz¹tania
(fot. Borysowski): a – szczotka TURBO do mebli
tapicerowanych; b – szczotka z w³osia dla zwie-
rz¹t; c – szczotka do mycia szyb;
d – szczotka do ¿aluzji poziomych

a

b

c

d



Agregaty parowe
Kolejnym urz¹dzeniem s³u¿¹cym do

skutecznej walki z kurzem i brudem,
a w konsekwencji z alergi¹, jest agregat
parowy �. Wytwarza on strumieñ pary
pod bardzo wysokim ciœnieniem. Para ³a-
two rozpuszcza zarówno materia³y orga-
niczne, jak i nieorganiczne, dezynfekuje,
zabija roztocza, pleœñ i inne mikroorgani-
zmy. Nie ma potrzeby stosowania czêsto
nieobojêtnych dla zdrowia detergentów,
a dodanie olejków zapachowych pozwoli

na odœwie¿enie powietrza w sprz¹tanym
pomieszczeniu. 

Mo¿liwoœæ zastosowania ró¿norod-
nych koñcówek sprawia, ¿e agregat staje
siê wielofunkcyjnym urz¹dzeniem paro-
wym, dostosowanym do sprz¹tania du-
¿ych powierzchni, ma³ych naro¿ników,
mebli i innych ma³ych powierzchni, do
krawêdzi, rur, grzejników, powierzchni
szklanych i luster, a nawet do u¿ywania ja-
ko ¿elazka.

�
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� Agregat parowy Aqua Jebbo (fot. Zepter)

Zasada dzia³ania 
Odkurzacz przenoœny zasysa powietrze,

oczyszcza je i wprowadza ponownie do
sprz¹tanego pomieszczenia. Filtry nie stano-
wi¹ zwykle bariery wystarczaj¹cej do zatrzy-
mania bakterii, które wydostaj¹ siê wraz
z wydmuchiwanym powietrzem, unosz¹ siê
w pomieszczeniu i s¹ wdychane przez miesz-
kañców. Nawet zastosowanie filtrów o wyso-
kiej sprawnoœci nie rozwi¹zuje problemu,
poniewa¿ wydmuch przefiltrowanego powie-
trza z powrotem do pomieszczenia powoduje
jego intensywny ruch i wzbijanie kurzu z po-
wierzchni jeszcze nieodkurzonych.

Odkurzacz centralny dzia³a w inny
sposób – jednokierunkowo, poniewa¿ wy-
twarza podciœnienie w instalacji, wysysa
brud i kurz z pomieszczeñ, a przefiltrowa-
ne powietrze odprowadza na zewn¹trz do-
mu. To w³aœnie sprawia, ¿e nie rozprze-
strzenia on bakterii oraz nie powoduje za-
wirowañ powietrza w sprz¹tanych po-
mieszczeniach. Stanowi to podstawow¹
zaletê systemu w porównaniu z odkurza-
czami przenoœnymi, istotn¹ szczególnie
dla alergików.

Ha³as
Silnik odkurzacza tradycyjnego pra-

cuje zwykle na tyle g³oœno, ¿e uniemo¿li-
wia rozmowê, odpoczynek czy sen. 

Jednostka ss¹ca odkurzacza centralnego
jest zainstalowana w oddalonym pomiesz-
czeniu, zatem domownicy nie s¹ nara¿eni na
ha³as, z jakim mamy do czynienia w czasie
pracy tradycyjnego odkurzacza. Odkurzacz
nie przeszkadza w s³uchaniu radia, ogl¹da-
niu TV, mo¿na odkurzaæ nawet noc¹, nie za-
k³ócaj¹c odpoczynku innych domowników.

Wygoda
U¿ytkownik instalacji centralnego od-

kurzania pos³uguje siê jedynie lekkim, ela-
stycznym wê¿em. Nie musi nosiæ za sob¹
odkurzacza i nie ma problemu z przeszka-
dzaj¹cym kablem elektrycznym. Aby odku-
rzyæ nale¿y w³o¿yæ w¹¿ do gniazdka lub
wcisn¹æ przycisk znajduj¹cy siê w r¹czce.
Nie ma potrzeby czêstego kontrolowania
i wymiany worków na œmieci w jednostce
centralnej. Pojemnik na œmieci w jednostce
centralnej opró¿nia siê 2-3 razy w roku, a je-
go zape³nienie nie zmniejsza si³y ssania (jak
to siê dzieje w zwyk³ym odkurzaczu).

Porównanie odkurzaczy konwencjonalnych z centralnymi

Firmy:

Centralne odkurzanie
AERECO (AXPIR)

(22) 632 79 34 www.axpir.pl
BORYSOWSKI&SPÓ£KA (AERTECNICA)

(22) 751 47 77 www.borysowski.com.pl
COMFORT SYSTEM (DISAN)

(61) 862 84 22 www.disan.com.pl
DJAK (BEAM)

(42) 634 70 14
ELEKTRA

(22) 843 44 32 www.elektra.pl
RAM MARCIN GÓRNIK (HUSKY)

(48) 363 31 94 www.husky.pl
KLIMAWENT

(58) 629 64 80 www.klimawent.com.pl
SANTECH (VACU MAID)

(22) 615 80 90 www.santech.com.pl
SMART ARROWS

(22) 812 73 45 www.smartsys.smart.pl
UNIVAC

(18) 441 10 36
www.odkurzacze-centralne.com.pl

WIREXIM
(61) 662 07 77 www.wirexim.com.pl

Odkurzacze
AGED (DYSON)

(22) 738 31 21 www.aged.com.pl
ELECTROLUX POLAND

(22) 434 73 00 www.electrolux.com.pl
LFM (KIRBY)

(42) 681 31 77 www.akcesoriakirby.pl
LG ELECTRONICS

(22) 606 14 50 www.lge.pl
MPM PRODUCT

(22) 758 32 19 www.mpmproduct.com.pl
ZELMER

(17) 852 26 66 www.zelmer.com.pl
ZEPTER (agregat parowy)

(22) 541 37 51 www.zepter.com.pl

Co, za ile:
system odkurzania centralnego – dla domu ok.
200 m2, 3 gniazda ss¹ce – 3500 z³; dla domu ok.
300 m2, 5 gniazd ss¹cych – 4500 z³;
odkurzacz z filtrem HEPA – moc 1700 W – 500 z³,
moc 1800 W – 600 z³;
odkurzacz wodny – 600-1000 z³ zale¿nie od modelu;
agregat pior¹cy – od 6500 z³, ale mo¿na kupiæ znacz-
nie taniej urz¹dzenia, które by³y wykorzystywane na
pokazach (od 3000 z³);
agregat parowy – 3000 z³

� Maszyna pior¹ca (fot. Kirby)

Info Rynek


