
System centralnego odkurzania sk³ada siê z jednostki centralnej – czyli w³aœciwego

odkurzacza oraz sieci rur zakoñczonych gniazdami przy³¹czeniowymi w kilku miejs-

cach w domu. System uruchamia siê samoczynnie po w³o¿eniu elastycznej rury ss¹cej

do gniazda, a pozosta³e punkty pod³¹czenia pozostaj¹ hermetycznie zamkniête. Kurz

i inne zanieczyszczenia zassane przez odpowiednio dobrane koñcówki na wê¿u ss¹cym

wêdruj¹ rurami do filtra zintegrowanego z turbin¹ jednostki centralnej. W sprz¹tanych

pomieszczeniach nie s¹

wiêc wydmuchiwane

¿adne zanieczyszczenia,

ale jednostka centralna

musi byæ umieszczona

w takim miejscu, aby

niewychwycone przez filtr

drobiny kurzu mog³y byæ

³atwo usuniête na

zewn¹trz domu.

Jak zbudowany jest i jak dzia³a 
odkurzacz centralny?

Instalacja centralnego odkurzania stanowi

zdecydowanie najlepsz¹ metodê sprz¹tania

pomieszczeñ. Jest wrêcz nieodzowna w domu

alergika uczulonego na kurz. Je¿eli tylko

mamy mo¿liwoœæ jej wykonania, warto to zro-

biæ. Dziêki instalacji centralnego odkurzania

poprawimy jakoœæ powietrza we wnêtrzach

poprzez usuniêcie kurzu wraz z zassanym

powietrzem poza budynek. Tradycyjny odku-

rzacz przefiltrowane powietrze wydmuchuje

do pomieszczenia. Je¿eli ma niskiej klasy filtr,

czêœæ zanieczyszczeñ powraca. Dodatkowo,

silny strumieñ powietrza wylatuj¹cego z odku-

rzacza powoduje poderwanie kurzu. A to

wp³ywa na wtórne zanieczyszczenie powietrza

i obni¿enie jego jakoœci.

Odkurzacze centralne maj¹ wiele koñcówek,

którymi mo¿na odkurzaæ meble, grzejniki,

ubrania, materace, meble tapicerowane, zbie-

raæ wodê i popió³ z kominka. Zamiast gniazda

ss¹cego mo¿na zamontowaæ szufelkê

automatyczn¹ i do niej wmiataæ œmieci. 

Czy warto mieæ
system centralnego
odkurzania?

Zestaw ddo bbudowy oodkurzacza ccentralnego ((fot. HHusky)

Ró¿nice w rodzajach jednostek centralnych dotycz¹ g³ównie sposobu filtracji. Fil-

try cyklonowe w mniejszym stopniu wp³ywaj¹ na spadek si³y ssania w miarê

nape³niania siê zbiornika. Najpopularniejsze filtry workowe mog¹ byæ zwyk³e lub

z tzw. odwróconym workiem, zapewniaj¹cym samoczynne strzepywanie wiêkszych

zanieczyszczeñ. Samooczyszczaj¹ce siê 

filtry mokre wymagaj¹ pod³¹czenia do wodoci¹gu i kanalizacji. Pracuj¹ prakty-

cznie bezobs³ugowo, ale gdy przypadkowo „odkurzymy” np. z³ot¹ spinkê, to

bêdzie bezpowrotnie stracona (pop³ynie do kanalizacji).

Jakie s¹ rodzaje jednostek centralnych?

Zasada ddzia³ania ffiltra ccyklonowego ((a), ii tzw. oodwróconego wworka ((b)

a) b)
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Du¿y dom to nie tylko

same przyjemnoœci, ale

tak¿e pewne obowi¹zki…

w tym uci¹¿liwa

koniecznoœæ sprz¹tania.

A zadanie to znacz¹co

u³atwi ukryty w œcianach

system centralnego

odkurzacza, który cicho

i skutecznie posprz¹ta. Nie

warto zastanawiaæ siê, czy

jest to luksus, na który nas

staæ. Jest to luksus,

którego jesteœmy warci!

Pogromca kurzu
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CENTRALNE OODKURZANIE

Monta¿em odkurzaczy zajmuj¹ siê wyspecjalizowane firmy i do nich nale¿y poprowadzenie rur i przewodów we w³aœciwy sposób,

dobór jednostki centralnej, wybór miejsca zainstalowania. Ogóln¹ zasad¹ jest, aby rury prowadzone by³y mo¿liwie najkrótsz¹

drog¹ i z minimaln¹ liczb¹ kolanek.

Jak zaprojektowaæ system centralnego odkurzania?

rys. BBeam

Najlepiej montowaæ j¹ przed zakoñczeniem robót wykoñczeniowych. Warto te¿

ju¿ na etapie budowy przewidzieæ wnêki lub kana³y, w których póŸniej prowad-

zone bêd¹ rury.

Na jakim etapie budowy nale¿y wykonaæ
instalacjê centralnego odkurzania?

Mo¿emy mmonta¿ ccentralnego oodkurzacza rroz³o¿yæ nna

dwa eetapy: mmonta¿ iinstalacji ww œœcianach ooraz zzakup

akcesoriów ii jjednostki ccentralnej ((fot. HHusky)

Jedynym Ÿród³em ha³asu w systemie cen-

tralnego odkurzania jest jednostka central-

na. Je¿eli umieœcimy j¹ w pomieszczeniu

oddalonym od czêœci mieszkalnej domu,

np. w gara¿u lub piwnicy, domownicy nie

bêd¹ nara¿eni na ha³as.

Czy jednostka
centralna ha³asuje?
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