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Jak wybiera

Systemy odkurzania 

centralnego ró nych 

firm s  kompatybilne, 

a wi c do wi kszo ci 

instalacji pasuje 

prawie ka da 

jednostka centralna. 

Jak j  zatem 

wybiera , skoro 

mo na wybra

ka d ? Na pewno 

warto uwzgl dni

konstrukcj

urz dzenia, rodzaj 

zastosowanej w nim 

filtracji oraz wielko

jego silnika.

Zanim skupimy si  na wyborze jednostki 

centralnej, kilka s ów o ca ej instalacji.

Instalacja odkurzania centralnego sk ada 

si  z ni ej opisanych elementów. 

Rury ss ce ukryte w cianach – prowa-

dzone ju  na etapie budowy domu (przed 

u o eniem instalacji elektrycznej, wodoci -

gowej i kanalizacyjnej, i – co istotne – przed 

wykonaniem ogrzewania pod ogowego), kie-

dy atwo wybra  optymaln  tras  przewo-

dów. Rury ss ce maj rednic  oko o 55 mm 

(2 cale) i s  wykonane z tworzywa sztuczne-

go. czy si  je specjalnym klejem.

Gniazda ss ce – montowane na tym sa-

mym etapie co rury ss ce. Ich liczb  i roz-

mieszczenie planuje si  tak, by po pod cze-

niu do nich w a (zwykle d ugo ci 9 m, cho

mo na te  wybra  7,5-metrowy) mo na by o

dotrze  do ka dego miejsca w domu. 

Gniazda umieszcza si  w korytarzach lub 

przedpokojach – tam, gdzie nie planujemy 

ustawia  mebli ani innych sprz tów – najle-

piej w cianie przy o cie nicach drzwi, tu

nad pod og .

Akcesoria – ssawki, szczotki, turboszczot-

ki, kosze, wózki, uchwyty,  separatory wody 

lub popio u oraz automatyczna szufelka (mon-

towana tu  nad pod og  ko cówka z otworem, 

który po naci ni ciu d wigni wsysa do insta-

lacji drobne mieci: piasek, okruszki, zmiecio-

ne tradycyjn  szczotk  do zamiatania).

Jednostka centralna – montuje si  j  do-

piero po zako czeniu w domu prac wyko -

czeniowych, przed wprowadzeniem si

domowników. Urz dzenia nie nale y insta-

lowa  wcze niej, aby nie kusi o ekip prowa-

dz cych prace wyko czeniowe do sprz tania 

pozosta o ci po nich, bo mog oby to spowo-

dowa  jej zniszczenie. 

Jednostka centralna jest najdro szym i naj-

wa niejszym elementem  instalacji: wytwa-

rza podci nienie i przep yw powietrza w in-

stalacji, oczyszcza zassane powietrze oraz 

wydmuchuje je na zewn trz domu. Wymaga 

pod czenia elektrycznego z zabezpiecze-

niem min. 16 A. 

 Jednostki centralne ró ni  si  wielko ci ,

moc , rozwi zaniami konstrukcyjnymi, me-

tod  filtracji powietrza, okresem gwarancji,

a w konsekwencji tak e cen . Jaki model 

wi c wybra ?

PRZEGL D RYNKU

fot. aeroVac (Santech)

najdro szy
Odkurzacz centralny

Maciej Lichterowicz element?
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Odkurzacz centralny

Cyklon czy worek?
Pierwszym kryterium wyboru jednostki 

centralnej nie jest – wbrew pozorom – moc 

i jej dostosowanie do rozmiarów instala-

cji, lecz konstrukcja urz dzenia i zastoso-

wana w nim metoda filtracji zebranych za-

nieczyszcze , która mo e by  cykloniczna 

albo workowa. To te parametry decydu-

j  bowiem o skuteczno ci dzia ania ca e-

go systemu.

Odkurzacz z separatorem cy-

klonicznym. Do oddzielania ku-

rzu od powietrza jest w nim 

wykorzystane dzia anie si y od-

rodkowej. Dzi ki odpowiedniej 

konstrukcji jednostki centralnej kurz opada 

do zbiornika na mieci, a oczyszczone powie-

trze jest wydmuchiwane na zewn trz domu. 

Zalet  tego rozwi zania jest sta a wydajno

jednostki centralnej bez wzgl du na ilo  ku-

rzu zgromadzonego w zbiorniku. Aby po-

prawi  skuteczno  filtracji powietrza, nie-

którzy producenci stosuj  dodatkowe filtry, 

np. elektrostatyczne (najcz ciej wykonane 

z tworzywa) lub papierowe. 

Odkurzacz z separacj  workow . Po-

wietrze oddziela w nim od zasysanego ku-

rzu worek z tkaniny. Przyk adem takiego roz-

wi zania jest np. worek odwrócony, który 

w czasie pracy jest podrywany przez zasysa-

ne przez silnik powietrze i w takiej pozycji 

pracuje tak jak worek w odkurzaczu przeno-

nym. Po wy czeniu silnika jednostki cen-

tralnej, pod wp ywem grawitacji worek opa-

da nad zbiornik na mieci 

i teoretycznie oczyszcza si

z zebranego kurzu (st d jego 

nazwa). Niestety w prakty-

ce worki te opadaj  powo-

li, gdy  powoli zatrzymu-

je si  silnik odkurzacza, 

wi c i przep yw powietrza 

zmniejsza si  stopniowo. 

Wskutek tego worki odwró-

cone oczyszczaj  si  tylko 

z ci kich frakcji, a drobny 

fo
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 Dwie rury ss ce biegn ce z gara u i jedna 

z domu

 Gniazda ss ce mog  by  wykonane z tworzywa 

sztucznego albo metalu. Plastikowe montuje 

si  w cianach i stropach, a metalowe – g ównie 

w pod ogach. S  one ca kowicie bezpieczne, 

bo przep ywa przez nie pr d o niskim napi ciu

– 12 lub 24 V
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fot. Comfort System

Automatyczna szufelka
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 Jednostk  centraln  najlepiej zamontowa

na cianie w najni ej po o onym pomieszczeniu 

w domu: w gara u lub w pomiesz-

czeniu gospodarczym na takiej 

wysoko ci, by mie  do niej 

swobodny dost p, aby móc atwo 

zdejmowa  i opró nia  pojemnik na 

kurz

fo
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Przegl d rynku

py , który je najbardziej zapycha, trzeba wy-

trzepywa  r cznie. 

W jednostce centralnej jest równie  po-

jemnik na kurz, który trzeba  systematycznie 

opró nia . Obj to  pojemnika wynosi od 

26 do 30 litrów. Ze wzgl dów higienicznych, 

niezale nie od pojemno ci i stopnia zape -

nienia zbiornika, powinno si  go opró nia

nie rzadziej ni  raz na trzy miesi ce. 

Uwaga! W obudowie cyklonicznych jedno-

stek centralnych nie mo e by  zamontowane 

gniazdo ssawne, bo zaburza oby ono separa-

cj  cykloniczn . Je li wi c widzimy odku-

rzacz z gniazdem ssawnym, b d my pewni, 

e nie jest to urz dzenie z filtracj  cyklonicz-

n , lecz zazwyczaj jednostka wyposa ona 

w worek odwrócony.

Kompakt czy split
Kolejny wybór dotyczy konstrukcji odku-

rzacza, która mo e by  kompaktowa lub 

rozdzielona, popularnie nazywana split. 

Odkurzacze typu split maj  w oddzielnej 

obudowie silnik i w osobnej – filtry i zbior-

nik na kurz. Dzi ki temu wyposa one s

w dodatkowy filtr w osów i wi ksz  komo-

r  cykloniczn , maj  te  wi ksz  sprawno .

Ze wzgl du na atwy dost p do filtrów, 

ich obs uga jest zdecydowanie prostsza 

ni  kompaktowych jednostek centralnych. 

Niestety odkurzacze o konstrukcji split zaj-

muj  wi cej miejsca ni  kompaktowe i s

dro sze. Zawsze wyposa one s  w separator 

cykloniczny.

D ugo  instalacji
Po podj ciu decyzji, czy odkurzacz ma by

cykloniczny lub workowy, kompaktowy 

czy split, jego parametry dopasowuje si  do 

wielko ci instalacji, w której b dzie praco-

wa .

Najwa niejszym parametrem jest maksy-

malna d ugo  instalacji, jak  mo e obs u y

dana jednostka. Parametr ten, podawany jako 

maksymalna d ugo  przewodu magistral-

nego, nie jest tylko sum  d ugo ci rur od wy-

dechu do najdalszego gniazdka, ale równie

sum  oporów miejscowych, takich jak kola-

na i trójniki, zamienion  na opory liniowe, 

czyli na odpowiadaj ce im d ugo ci przewo-

dów instalacyjnych; np. kolano 90° odpowia-

da oporom, jakie stawia prosta rura d ugo-

ci 3 m.

Pami tajmy, e przy obliczaniu d ugo ci 

instalacji uwzgl dnia si  tylko d ugo  od 

najdalszego gniazdka do wydechu. Nie su-

muje si  d ugo ci ca ej instalacji.

Parametry jednostki 
centralnej

fo
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 Jednostka centralna typu split z separatorem cyklonicznym

Aby wybra  odpowiedni model jednostki 

centralnej, jej parametry techniczne trzeba 

dopasowa  do wielko ci instalacji, w której 

b dzie pracowa a. Na kartach technicznych 

jednostek centralnych nale y w tym celu szu-

ka  nast puj cych informacji:

 liczba silników,

 moc elektryczna [W],

 przep yw powietrza [m3/h],

 podci nienie [kPa],

 rodzaj filtra,

 pojemno  zbiornika na kurz [dm3],

maksymalna d ugo  przewodu magistral-

nego [m],

orientacyjna powierzchnia sprz tania 

[m2],

 poziom ha asu  [dB],

 dodatkowe filtry,

 d ugo  gwarancji.

fo
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 Kompletny zestaw do sprz tania: 

w  ss cy, rura teleskopowa i ró nego typu 

ko cówki (szczotki)
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Silnik silnikowi nierówny
Jest wiele typów silników do odkurzaczy centralnych, pomimo 

e wi kszo  z nich jest produkowana przez jednego producenta. 

Najpopularniejsze s  dwa rodzaje silników: 

przelotowe, ch odzone powietrzem zasysanym w trakcie sprz ta-

nia,

bypassowe, w których powietrze zasysane przez odkurzacz jest 

oddzielone od powietrza ch odz cego silnik. 

Silniki bypassowe s  zawsze g o niejsze od przelotowych. 

Fizyczna wielko  silnika opisana jest rednic  jego wirnika. Jej 

wymiar podaje si  w calach i wynosi: 5,7 (14,48 cm), 7,2 (18,29 cm) 

lub 8,4 cala (21,34 cm). 

Najwi ksze jednostki centralne wyposa ane s  w zestawy dwóch 

silników, które pracuj  równolegle. Odkurzacze kompaktowe z racji 

swoich rozmiarów mog  pomie ci  dwa silniki o rednicy wirnika 

14,48 cm. W odkurzaczach split montuje si  po dwa silniki 18,29 cm 

zamontowane naprzeciwko siebie.

Stal lub plastik
Jednostki centralne wykonane s  z plastiku lub metalu. Metalowe 

s  ci sze i czasami brzydsze, lecz ze wzgl du na to, e metal zde-

cydowanie lepiej przewodzi ciep o, silnik takiej jednostki central-

nej jest lepiej ch odzony, co przed u a jego trwa o .

Zdalne sterowanie 
Wszystkie odkurzacze centralne przystosowane s  do zdalnego w -

czania systemu. Najbardziej niezawodne jest wykorzystanie nisko-

napi ciowej instalacji steruj cej u o onej razem z instalacj  rurow ,

w trakcie budowy domu. 

Produkuje si  te  systemy obs ugiwane pilotem radiowym lub fa-

lami d wi kowymi. S  one drogie i wymagaj  kosztownych akce-
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 Separator popio u s u y do zbierania popio u

i sadzy z kominków, pieców, kot ów i grilli. Dzi ki 

sile od rodkowej du y procent zabrudze  osiada 

na dnie separatora, a najdrobniejsze frakcje 

zanieczyszcze  zbierane s  na celulozowym filtrze. 

Separator chroni w ten sposób odkurzacz przed 

zanieczyszczeniami mog cymi uszkodzi  jego 

silnik

fo
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 Jednostka 

centralna typu 

split
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Przegl d rynku

soriów dodatkowych, dlatego stosuje si  je 

zwykle jako rozwi zanie ratunkowe w razie 

uszkodzenia instalacji niskonapi ciowej (lub 

– co te  si  zdarza – gdy wykonawca zapomni 

j  u o y ). Jednostki centralne wyposa one

w gniazdo ssawne maj  na obudowie wy cz-

nik r czny.

Moc i podci nienie
Producenci podaj  wiele parametrów opi-

suj cych wydajno  jednostek centralnych. 

Najcz ciej s  to moc i warto  wytwarzane-

go podci nienia.

Uwaga! Pami tajmy, e podawane pod-

ci nienie mierzone jest przy zamkni tym 

przep ywie powietrza i w takich warun-

kach jest najwi ksze. Podczas sprz tania ni-

gdy takiej wielko ci nie osi gniemy, gdy

z charakterystyki pracy silnika w odkurza-

czu wynika, e im wi kszy przep yw po-

wietrza jest generowany przez silnik, tym 

mniejsze podci nienie wytwarza i odwrot-

nie, wraz ze wzrostem przep ywu powie-

trza spada podci nienie generowane przez 

silnik i odwrotnie. Producenci podaj  rów-

nie  parametry, których wielko ci w warun-

kach nielaboratoryjnych nie mo na zmie-

rzy , np. przep yw powietrza lub parametr 

b d cy w uproszczeniu iloczynem przep y-

wu i podci nienia nazywany z angielskie-

go airwatt, co t umaczone jest jako moc ss -

ca. Niestety wielko  owej mocy ss cej nie 

wynika wprost z parametrów przep ywu 

i podci nienia podawanych w kartach kata-

logowych poszczególnych urz dze , wi c

nie mo na jej zweryfikowa . Dlatego nale y

z rezerw  podchodzi  do tych informacji.

Wi kszo  danych opisuj cych wy-

dajno  odkurzaczy centralnych zawie-

ra wielko ci generowane przez same silni-

ki. Po zamontowaniu silnika w obudowie 

i pokonaniu ró nych innych oporów, np. 

filtrów czy t umika, b d  one ni sze. 

Pami tajmy te , e parametry jednost-

ki centralnej drastycznie spadaj , gdy za-

pchane s  filtry.

Koszty
Zwi zek mi dzy wydajno ci  urz dze

a ich cen  mo e si  wydawa  nielogiczny. 

Czasami urz dzenia o lepszych parame-

trach maj  ni sz  cen , nawet w ofercie 

jednego producenta. Ró nice te wynikaj

z konstrukcji jednostki central-

nej i przewidywanej ywot-

no ci silników. Obecne tech-

nologie produkcji pozwalaj  na 

osi ganie du ych wydajno ci z nie-

wielkich i niedrogich silników, lecz pew-

nych praw fizyki nie da si  oszuka  i silniki 

te s  mniej trwa e, bo maj  ni sz ywot-

no . Du e silniki o d ugiej ywotno ci 

montowane w odkurzaczach cyklonicznych 

s  niestety drogie.

Odzwierciedleniem ywotno ci silnika jest 

gwarancja producenta. Na du e i sprawdzone 

konstrukcje niektóre firmy daj  nawet 7 lat 

gwarancji. 

Akcesoria dodatkowe 
Dla uatrakcyjnienia oferty producenci co-

raz cz ciej dodaj  do jednostek central-

nych dodatkowe elementy wyposa enia, 

niespotykane kilka lat temu. Jednym z ta-

kich ulepsze  s elektroniczne wy wie-

tlacze podaj ce ró ne parametry jednostek 

centralnych i przypominaj ce o wymia-

nie filtrów lub szczotek w silniku. Takie 

„gad ety” niestety sporo kosztuj , s  te

w systemach odkurzania dodatkowymi 

elementami elektronicznymi, które mog

si  popsu .

Odkurzacze, w których zastosowano pla-

stikowy zbiornik na mieci, czasami wypo-

sa one s  w ma e przezroczyste „okienka”,

przez które wida  ilo  zmagazynowanego 

kurzu. 

 Inne jednostki maj  tzw. szczeliny 

dekompresyjne, które pozwalaj  w o y

do zbiornika na kurz zwyk y worek folio-

wy, bez obawy o jego poderwanie przez 

silnik. Jest to wygodne rozwi zanie, gdy

eliminuje ryzyko  zakurzenia pomieszcze-

nia podczas wysypywania kurzu ze zbior-

nika. 

Czas na wybór
Od wyboru jednostki centralnej b dzie za-

le a o nasze zadowolenie z dzia ania ca ego 

systemu. 

Je li pod koniec budowy trzeba na ni  wy-

da  przys owiowe ostatnie grosze,  musi to 

by urz dzenie najta sze, a wi c jednostka 

wyposa ona w worek odwrócony. 

 Ci, dla których najwa niejsza jest wygoda 

u ytkowania odkurzacza, powinni wybra

jednostk  cykloniczn  o rozdzielonej budo-

wie, a wi c typu split. 

Do ma ych domów, gdzie cz sto jednost-

ka centralna zamontowana jest w bliskim 

cz ci mieszkalnej pomieszczeniu gospo-

darczym, lepiej zamontowa  wyciszone 

jednostki z silnikami przelotowymi, które 

obecnie maj  coraz wi ksze wydajno ci. 

 W a ciciele du ych rezydencji b d

zainteresowani jednostkami dwusilniko-

wymi w konstrukcji split. To dla nich 

powsta a oferta z jednostkami z silnikiem 

o rednicy 8,4 cala (21,34 cm), którego 

wydajno  jest prawie tak du a jak kom-

paktowych odkurzaczy dwusilnikowych. 

Uwaga! Przed podj ciem decyzji radzimy 

sprawdzi  d ugo  gwarancji oferowanych 

produktów i upewni  si , czy nie jest ona 

uwarunkowana okresowymi p atnymi prze-

gl dami urz dzenia.  

 Elektroniczny wy wietlacz
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 Wy wietlacz LCD umieszczony na jednostce 

centralnej informuje o godzinie i temperaturze 

panuj cej w pomieszczeniu, podci nieniu 

panuj cym w instalacji, zapchaniu filtra oraz 

o konieczno ci opró nienia zbiornika na kurz lub 

te  wykonania przegl du albo naprawy

fo
t.
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