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Bez kurzu i ha asu

BUDOWANIE DOMU – SZTUKA WYBORÓW

Sprz tanie to nie tylko ha as i kurz. 

To tak e uci liwo  ci gni cia odkurzacza 

przez wszystkie pomieszczenia lub prze-

noszenia go mi dzy pi trami. Ale nie musi 

tak by , wystarczy wyposa y  dom 

w odkurzacz centralny. Posprz ta cicho, 

szybko i co najwa niejsze – skutecznie!

Centralne odkurzanie

Monika Czeczotek

Centralne odkurzanie zassany z pomieszczenia 

kurz usuwa poza budynek i nie wdmuchuje go 

z powrotem do pomieszczenia, tak jak odkurzacz 

tradycyjny, który, je li ma filtr kiepskiej jako ci, 

wraz z „wydychanym” powietrzem do pokoju 

z powrotem wdmuchuje zebrane wcze niej drobne 

zanieczyszczenia. Sprz tanie za jego pomoc  nie 

m czy, bo nie trzeba ci gn  za sob  odkurzacza, 

a kabel elektryczny nie pl cze si  pod nogami. Nie 

trzeba te  tak cz sto, jak w przypadku tradycyj-

nych odkurzaczy, opró nia  worka na mieci.

 Obecnie centralny odkurzacz jest standardo-

wym wyposa eniem nowoczesnego domu. 

A w domu, w którym mieszka alergik lub ma e

dzieci, jest po prostu nieodzowny. Aby spraw-

nie dzia a , zaprojektowanie instalacji: optymalne 

rozmieszczenie gniazd ss cych, ulokowanie i do-

branie jednostki centralnej o odpowiedniej mocy 

oraz poprowadzenie rur, warto powierzy  do-

wiadczonemu wykonawcy.
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Instalacja centralnego odkurzania sk ada si  z: 

jednostki centralnej umieszczonej w pomieszcze-

niu technicznym

rur ukrytych w cianach i pod pod og

gniazd ss cych rozmieszczonych w taki sposób, 

aby mo na by o z nich sprz tn  ca y dom

wyrzutni umieszczonej na zewn trznej cianie 

domu (to t dy powietrze usuwane jest poza budynek)

t umika, który wycisza prac  wyrzutni

Jak on dzia a?
Instalacja centralnego odkurzania przypo-

mina zwyk y odkurzacz. Z odkurzacza, zwa-

nego jednostk  centraln , rozchodzi si  sie

przewodów (rur) na poszczególne kondygna-

cje w domu. Elementy te s  zamontowane na 

sta e. Jednostka centralna w pomieszczeniu 

technicznym, a rury – wbudowane w cia-

n  lub ukryte w stropie – w takich miejscach, 

eby korzystaj c z nich, mo na by o posprz -

ta  ca y dom. 

Na ko cu przewodów znajduj  si  gniazda 

ss ce. Wystarczy w o y  lekki w  elastycz-

ny ze szczotk  do gniazda i… odkurzacz ju

sprz ta.

Powietrze z brudem i kurzem zasysane 

jest przez jednostk  centraln , a gdy do niej 

wp ynie, po oczyszczeniu na filtrze usuwane 

jest poza budynek. W ten sposób nie ma ry-

zyka, e zakurzone powietrze wróci z powro-

tem do sprz tanego pokoju. Dzi ki temu usu-

wamy z pomieszcze  równie  roztocza i ich 

odchody, bakterie i zarodniki grzybów szko-

dliwe dla naszego zdrowia.

„Po ykacz” kurzu
Jednostk  centraln  mo na zamontowa

praktycznie w ka dym miejscu, chocia  za-

leca si  umieszczenie jej w pomieszczeniach 

znajduj cych si  w najni szej cz ci bu-

dynku, takich jak gara , pralnia, piwnica, 

itp. Mocuje si  j  mo liwie blisko ciany ze-

wn trznej, tak eby rura wyrzucaj ca na ze-

wn trz powietrze z odkurzacza by a jak naj-

krótsza.

Jednostka centralna sk ada si  z silnika, filtra 

powietrza i zbiornika na kurz. Podczas pracy sil-

nik wytwarza podci nienie, które zasysa kurz, 

wywo uj c przep yw powietrza w instalacji. 

Jednostki centralne produkowane s  jako 

kompaktowe, gdzie wszystkie elementy 

umieszczone s  w jednej obudowie, albo jako 

split, w których silnik i filtr powietrza mo e-

my zamontowa  w ró nych miejscach.

Oferowane na rynku odkurzacze ró ni

si  przede wszystkim sposobem filtracji za-

nieczyszcze . Najbardziej skuteczne s  sepa-

ratory zanieczyszcze , mog  by  cyklonowe 

lub wodne.

Separatory cyklonowe. Powietrze z kurzem 

zasysane jest do rodka jednostki centralnej 

i wprawiane w ruch wirowy. Dzi ki temu 

wi ksze cz steczki uderzaj  o cianki odku-

rzacza i opadaj  na dno, a mniejsze zatrzy-

muj  si  na zamontowanym na wylocie fil-

Wyrzutni

zu ytego po-

wietrza mocuje 

si  na cianie 

budynku. Na 

rurze wyde-

chowej warto 

zamontowa

t umik, który 

zmniejszy ha as 

towarzysz cy 

wydostawaniu 

si  powietrza 

z wyrzutni 

  Jednostk  centraln  warto umie ci  jak najda-

lej od pomieszcze  mieszkalnych, tak eby uru-

chomienie odkurzacza nikogo nie obudzi o lub nie 

przeszkadza o w ogl daniu telewizji. Mocuje si  j

na wysoko ci min. 60 cm nad pod og , eby mo -

na by o atwo opró ni  zbiornik na mieci
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Zanieczyszczone 

powietrze przep ywa 

rurami z pr dko ci  ok. 

100 km/h! Dzi ki temu 

adne zanieczyszczenia 

nie zatrzymaj  si  na 

ich g adkich ciankach 

wewn trznych

”

”

gniazdo ss ce

jednostka 
centralna

rury

t umik

t umik

wyrzutnia

szufelka 
przypod ogowa

wyrzutnia
zu ytego 
powietrza

jednostka 
centralna
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trze powietrza, co powoduje, e powietrze 

opuszczaj ce jednostk  centraln  jest bar-

dzo skutecznie oczyszczone. Spadek mocy 

ss cej nast puje dopiero po kilku miesi -

cach cz stego u ytkowania i nie zale y od 

poziomu zape nienia zbiornika na kurz, 

a od stopnia zanieczyszczenia filtra. Filtr 

nale y czy ci  co pó  roku. 

W separatorze wodnym zanieczyszczone 

powietrze jest w sposób ci g y spryskiwane 

wod  tu  przed jednostk  centraln . Brudna 

woda gromadzi si  w dolnej cz ci separato-

ra i stamt d jest odprowadzana do kanalizacji. 

Dzi ki temu odkurzacz pracuje w a ciwie bez-

obs ugowo. Decyduj c si  na takie rozwi -

zanie, musimy do jednostki centralnej do-

prowadzi  wod , a separator pod czy  do 

kanalizacji.

 Zastosowanie odpowiedniego separatora umo -

liwia posprz tanie równie  kominka

 Gniazda ss ce maj  ró norodn  stylistyk , pa-

suj c  do stylu ka dego pomieszczenia
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 U ró nych firm 

wyst puj  rozmaite 

rozwi zania filtracji 

powietrza. Obok 

zwyk ego separatora 

cyklonowego (a) mo e

by  zastosowany 

samoczyszcz cy

odwrócony worek 

(b), na którego dnie 

najcz ciej jest 

przymocowany 

ci arek. Podczas 

odkurzania powietrze 

przep ywa przez worek 

i wype nia go kurzem. 

Po wy czeniu silnika 

worek opada na 

znajduj cy si  poni ej 

zbiornik, do którego 

wpada zebrany kurz (c). 

W ten sposób worek 

sam si  oczyszcza 

(st d jego nazwa). 

Niemniej worek trzeba 

cz sto czy ci . Nie 

wszystkie bowiem 

zanieczyszczenia 

przedostaj  si  do 

zbiornika, a gromadz -

cy si  w worku kurz 

zmniejsza efektywno

odkurzania. Ciekawym 

rozwi zaniem jest 

separator wodny (d), 

w którym dop ywaj ce 

do zbiornika powietrze 

spryskiwane jest wod ,

odprowadzan  pó niej 

do kanalizacji

REKLAMA

Sposoby filtracji powietrza

Separator cyklonowy
Samoczyszcz cy worek odwrócony 

w czasie pracy

Samoczyszcz cy worek odwrócony

po wy czeniu silnika Separator wodny
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Fachowo zaprojektowany i wykonany
Nie warto oszcz dza  na liczbie gniazd ss cych. Je li b dzie ich za ma o, b -

dziemy musieli korzysta  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 konieczno 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 dokupi

jednostk  centraln  i pozosta y osprz t: 

szczotki, separatory, etc. (min. 2000 z ). 

Sfinansowanie pierwszego etapu nie 

powinno by  k opotliwe. Warto wi c za-

montowa  same przewody, nawet gdy 

zakup centralnego odkurzacza od o y-

my na pó niej.

Warto sprawdzi , czy liczba 

i rozmieszczenie gniazd oraz zasi g

w a s  wystarczaj ce, by posprz -

ta  wszystkie pomieszczenia: a-

zienk , 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 gniaz-

da ss cego. Z drugiej strony do separatora pod cza si  w  elastyczny odkurzacza. Woda zostaje 

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

ss cy dotar  do najdalszego punktu w domu. Jednocze nie war-

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

mniej wygodny w u ytkowaniu

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 

REKLAMA

kolanko 90°

wylot
powietrza

gniazdo 
ss ce

jednostka 
centralna

gniazdo 
ss cew

ss cy

wyrzutnia rura
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w zbiorniku separatora, a do jednostki centralnej dociera jedynie powietrze z kurzem. Separatorów mo na u ywa  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 przewodów zrobi  prób  ci nieniow  i elektryczn  sprawdzaj c  szczel-

no   instalacji. 

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.

Przyk ady wspó czesnych stropów g sto ebrowych

Jak dba  o odkurzacz? 
Worki na kurz (mog  by  zwyk e worki foliowe na mieci) nale y wymienia  nie rzadziej ni  co 

4 miesi ce, a wk ady w filtrach raz na pi  lat (kartonowe) lub na dziesi  lat (poliestrowe). Czy ci si

je co pó  roku – kartonowe odkurzaj c, poliestrowe myj c pod bie c  wod .

Nie wolno u ywa  odkurzacza do usuwania py u budowlanego (powstaj cego np. podczas tyn-

kowania, szlifowania, malowania). Py  mo e osi  na opatkach turbiny ss cej i spowodowa  jej 

uszkodzenie. By tego unikn  jednostk  centraln  nale y montowa  jako ostatni  w nowym domu, 

a do odpylania u ywa  urz dze  do tego przystosowanych, dost pnych w wypo yczalniach sprz tu 

budowlanego.

Wyposa enie domu parterowego z u ytkowym poddaszem i gara em (o cznej powierzchni 

u ytkowej 150 m2) w instalacj  centralnego odkurzania. 

I etap – poprowadzenie rur i instalacji elektrycznej, gniazda ss ce, wyrzutnia: 1000–2000 z

II etap – zakup jednostki centralnej z akcesoriami: 2000–4500 z

czny koszt: od 3000 do 6500 z

W zale no ci od ilo ci gniazd ss cych, wersji i mocy jednostki centralnej, oraz ilo ci i rodzajów ak-

cesoriów.
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Zawsze pod r k !
Do sprz tania s u y w  elastyczny i ró ne ko -

cówki. Najwygodniejszy w u yciu jest w  o d u-

go ci 9 m, ale nale y tak dobra  jego d ugo ,

eby móg  obs u y  wszystkie pomieszczenia 

w domu.

Akcesoria do sprz tania dobierzemy do ka dej 

czyszczonej powierzchni, nie tylko do pod óg, ale tak e

do zas on, mebli tapicerowanych, grzejników, aluzji i klawiatury komputera. Ró norodno  ko -

cowek jest tak du a, e mo emy nawet ku-

pi  szczotk  do… czesania psa lub czyszcze-

nia sier ci koni. 

 W kuchni warto zamontowa  automatyczn

szufelk , do której mo na zmie mieci 

 Inn  szczotk  wyczy cimy grzejnik (a), 

a inn  – klawiatur  komputera (b)

Ta szym, ale mniej 

skutecznym roz-

wi zaniem jest za-

stosowanie filtrów 

workowych – pa-

pierowych lub 

z tkaniny (wielo-

krotnego u ytku). 

Ich wad  jest szyb-

kie zatykanie filtra 

i przez to spadek mocy ss cej. 

Ukryte w cianie
Instalacj  centralnego odkurzania wykonu-

je si  z rur z PVC, czonych na klej o w a-

ciwo ciach elektrostatycznych. Uk ada si

je przed wylaniem pod óg, po o eniem tyn-

ków i u o eniem instalacji elektrycznej, ale 

po wykonaniu instalacji sanitarnej. 

 Najlepiej rury prowadzi  w pionach in-

stalacyjnych, kana ach wentylacyjnych, 

przestrzeniach mi dzy cianami z p yt gip-

sowo-kartonowych lub w sufitach podwie-

szanych. Przewody mo na te  prowadzi

w pod ogach zalewanych betonem, pod 

sufitem w piwnicy lub w bruzdach cien-

nych.

Wzd u  rur mocuje si  instalacj  steruj c

– która czy gniazda ss ce z jednostk  cen-

traln . Chowa si  j  w rurze os onowej 

– peszlu. Instalacja ta umo liwia zdal-

ILE TO KOSZTUJE? 

ne w czanie i wy czanie odkurzacza. 

Uk adania kabli mo na unikn , je e-

li wybierzemy odkurzacz z tzw. systemem 

Push&Pull, uruchamianym dzi ki fali po-

wietrza wytworzonej przez z o enie telesko-

powej r czki na ko cu w a.

Na ko cu przewodów umieszcza si  gniaz-

da ss ce, które budow  i wymiarami przy-

pominaj  gniazda elektryczne. Mocuje si  je 

w pobli u futryn drzwiowych lub w miej-

scach, które nie b d  zas oni te przez meble. 

Gniazda zabezpieczone s  klap  zwrotn ,

która chroni je przed przypadkowym otwar-

ciem. Umieszcza si  je zazwyczaj w cia-

nach, ale s  te  gniazda pod ogowe i specjal-

ne przypod ogowe szufelki, które otwiera si

prze cznikiem no nym i mo na atwo do 

nich zmie mieci.

System centralnego odkurzania zazwyczaj 

uruchamia si  w chwili w o enia w a ela-

stycznego do gniazda ss cego. W dro szych 

wariantach instalacji mo emy zacz  odku-

rza , wciskaj c przycisk w r czce w a lub za 

pomoc  pilota radiowego. 

 System centralnego odku-

rzania najcz ciej uruchamia 

si  w chwili w o enia w a

do gniazda ss cego 
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