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instalacje
odkurzanie

CENTRALNY ODKURZACZ
JEDNOSTKA DO WSZYSTKIEGO

Je eli nie lubimy odkurza  tradycyj-

nym sprz tem – bo m cz ce jest ci ganie 

za  sob  urz dzenia, które na dodatek g o-

no pracuje i pozostawia w pomieszczeniu 

nieprzyjemny zapach – mo na zaplanowa

w  domu odkurzanie w zdecydowanie badziej 

nowoczesnym stylu.

Perspektywa jest tym bardziej kusz ca, e

w razie czego finansowanie takiego przed-

si wzi cia mo na roz o y  w czasie.

Centralny odkurzacz w a ciwie ma same zalety 

– kosztów systemu, je eli kto  uzna je za wysokie,  nie 

mo na poczytywa  za wad , bo dobre rozwi zania

i  jako  maj  przecie  swoj  cen . A istot  jego dzia-

ania mo na tak podsumowa  – sprz tanie trwa krócej 

i jest mniej m cz ce ni  tradycyjne, a odkurzacza nie 

wida  ani nie s ycha .

DLACZEGO WARTO

Centralny odkurzacz to w a ciwie nic inne-

go, jak jeszcze jedna „rurowa” instalacja, któr  w  ca o ci

ukrywa si  w cianach. Na jednym jej ko cu umieszcza 

si  jednostk  centraln , a do drugiego przy cza w

ss cy. Brud i  kurz s  usuwane przewodami z pomiesz-

cze , wi ksze cz stki zatrzymywane s  w  zbiorniku 

przy jednostce centralnej, a  zanieczyszczone powietrze 

wyrzucane jest na zewn trz domu. Sprz ta si  bez ha a-

su, a w pokojach nie unosi si  kurz. 

Niew tpliw  zalet  ca ego przedsi wzi cia jest to, e

mo na je przeprowadzi  w dwóch etapach. Pierwszym 

b dzie zaplanowanie przebiegu instalacji i  umiesz-

czenie w cianach rur z wyprowadzonymi gniazdami. 

To  b dzie kosztowa o mniej wi cej 1/5 ca o ci. Drugi 

etap to monta  jednostki centralnej (to ona jest naj-

dro szym elementem systemu) i zakup w a oraz, przy-

najmniej podstawowego, zestawu ko cówek.

KIEDY PLANOWA

Instalacj  centralnego odkurzacza, oczy-

wi cie, najlepiej zaplanowa  na etapie projektowa-

nia domu, bo wtedy mo na bezkolizyjnie wzgl dem

siebie rozmie ci  wszystkie cienne „kana y” 1.

Bezproblemowe b dzie równie  rozprowadzenie insta-

lacji ju  w trakcie budowy – od razu robi si  m.in. 

niezb dne przebicia w cianach i stropach, wykonuje 

bruzdy oraz ekrany os aniaj ce. W centralny odkurzacz 

dom mo na wyposa y  tak e w trakcie u ytkowania,

ale b dzie to wymaga o sporego kucia cian, gdy

rury instalacji s  stosunkowo grube, a wi c trudne 

do  zakrycia. 

Zaplanowanie przebiegu insta-

lacji jest bardzo wa ne. Trasa rur 

zale y do tego, gdzie b dzie umiesz-

czona jednostka centralna i gdzie 

chcemy mie  gniazda ss ce, do któ-

rych b dzie wtykany w  odkurza-

cza. Gniazda powinny by  tak roz-

mieszczone, eby przy jak najmniej-

szej ich liczbie móc wysprz ta  ca y

dom 2. Wi cej gniazd, to bardziej 

rozbudowana instalacja wewn trz-

na, a wi c i wi ksze koszty ca ego

przedsi wzi cia – dro sza instalacja, 

1 Elementy instalacji

prowadzonej  w  cianach (fot.  Husky) 

fot. Beam
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CO WYBRA  – PRODUKTY I TECHNOLOGIE

dro sza jednostka centralna, która musi mie  wówczas 

wi ksz  moc. 

Zale nie od d ugo ci w a ss cego, jedno gniazdo 

wystarcza do sprz tni cia 50-100 m2  powierzchni – na 

przyk ad rura d ugo ci 7 metrów „obs u y” 50 m2,

dla 100 m2 potrzeba b dzie 15-metrowego w a (s

one tak konstruowane, e ich d ugo  nie powoduje 

zmniejszenia si y ssania). Gniazda umieszcza si  nisko 

nad pod og , w centralnych punktach ka dej kondy-

gnacji, najlepiej w ma o eksponowanych miejscach 

(np. za drzwiami na korytarzu). Ale eby potwierdzi

trafno  lokalizacji, warto sprawdzi  to w praktyce, 

ale jeszcze przed wykonaniem instalacji 3. Tak

wizualizacj  najlepiej wykona  pos uguj c si  planem 

domu. Na  papierze (najlepiej milimetrowym) trzeba 

z zachowaniem skali odtworzy  konfiguracje poszcze-

gólnych kondygnacji i zaznaczy  punkty planowanych 

gniazd. Z zachowaniem proporcji skali trzeba odci

teraz odpowiedni kawa ek nitki – do takich szacunków 

przyjmuje si  w  d ugo ci 9 m. Nitk  przypinamy 

tam, gdzie s  gniazda i sprawdzamy zasi g. 

Z CZEGO SI  SK ADA 

System centralnego odkurzacza sk ada si

z  jednostki centralnej, separatora zanieczyszcze ,   

przewodów ss cych oraz w a, który mo na wyposa a

w ró ne ko cówki czyszcz ce.

Jednostka centralna jest si  nap dow  syste-

mu, której zadaniem jest wytwarzanie w przewodach 

du ego podci nienia (to w a nie ono wci ga wszel-

kie zanieczyszczenia). Jest ona zbudowana z silnika 

i  turbiny ss cej. Drugim jej cz onem jest separator 

zanieczyszcze  oraz zbiornik do ich magazynowania. 

Do separatora zanieczyszcze , który dzia a jak filtr, 

trafia wszystko, co wpada do przewodów i jest zatrzy-

mywane, by nie uszkodzi  silnika. Worki separatorów 

mog  by  z papieru lub foliowe (jednorazowe), a tak e

z tkaniny. S  te  tzw. separatory odwrócone – worki, 

przez które przep ywa zanieczyszczone powietrze – ich 

zawarto  po wy czeniu silnika opada do zbiornika, 

3 Przed przyst pieniem do wykonywania instalacji dobrze jest 

zrobi  plan, na którym zaznaczone b d  gniazda – im mniej 

gniazd  tym lepiej 

2 Centralnym odkurzaczem mo na „obs u y ” ca y

dom z gara em w cznie (rys. wg Husky) 

Mo na kupi  jednostk  centraln , która b dzie mia a silnik, separator zanieczysz-

cze  i zbiornik na kurz w jednej obudowie lub b d  to dwa oddzielne modu y do mon-

ta u w pewnej odleg o ci od siebie.

RAZEM LUB OSOBNO

Jednostki centralne mog

wszystkie elementy mie

we wspólnej obudowie A

(fot.  Husky), dost pne s  te

w wersjach o oddzielnych 

modu ach (fot. Santech) B

Poniewa  gniazda s  jednak widocz-

nymi elementami ich wygl d musi spe nia  wymagania estetyczne. S  one produkowa-

ne w z tworzywa sztucznego albo metalu. 

Gniazdo sk ada si  z obudowy, ruchomej klapki i uszczelki z gumy. Mog  mie

ró ne kszta ty i kolory, tak eby mo na by o dopasowa  ich wzór do ka dego wystroju 

wn trza. 

Szczególn  odmian  gniazda jest tzw. automatyczna szufelka. Jest to poziomy 

otwór tu  nad pod og , którego ssanie uruchamia si  oddzielnym przyciskiem. Takie 

gniazdo jest bardzo przydatne w kuchni, gdzie cz sto trzeba zamiata  pod og .

ELEGANCKIE GNIAZDA

A Wygl d gniazd ss cych mo na

dopasowa  do wystroju wn trz

(fot. Comfort System, Beam) 

 B Automatyczna szufelka jest przydatna 

w  kuchni, gdzie sporo mieci spada na pod og

(fot. www.axpir.pl) 


