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Na naszym rynku spotykamy 

coraz wi cej marek 

i modeli odkurzaczy 

centralnych, ró ni cych

si  mi dzy sob  zarówno 

w a ciwo ciami

technicznymi, przezna-

czeniem, jak i wygl dem. 

Przedstawione ni ej

zasady i uwagi s  jednak 

uniwersalne i jednakowe dla 

wszystkich systemów

centralnego odkurzania.

Krok
po kroku

Wentylacja 46
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Warto pozna  podstawowe zasady prawi-

d owego monta u oraz planowania prze-

biegu instalacji centralnego odkurzacza. 

Dzi ki temu unikniemy przykrych i kosz-

townych niespodzianek zwi zanych z nie-

prawid ow  prac  systemu. Poniewa  ruro-

ci g umieszcza si  w cianach i pod odze 

ju  w trakcie budowy domu, jakakolwiek 

pó niejsza ingerencja, czy naprawa wyma-

ga aby poniesienia kosztów zwi zanych 

nie tylko z ow  napraw , ale równie  z wy-

mian  takich elementów jak glazura, de-

ska pod ogowa, czy ponowne malowanie 

cian, które zosta yby uszkodzone.

Planowanie – krok pierwszy 
O odkurzaczu centralnym warto wi c pomy-

le  ju  na etapie projektowania domu, po-

zwoli to uwzgl dni  go w planie oraz przygo-

towa  wszystkie niezb dne kana y, w których 

przebiega  b dzie ruroci g. Umiej tne pla-

nowanie pozwala równie  zaoszcz dzi  pie-

ni dze, im mniej otworów i bruzd b dzie 

musia a wykona  ekipa monta owa, tym ni -

szy b dzie koszt wykonania takiej instalacji. 

Równie  inni fachowcy, posiadaj c wiedz

o przebiegu rur, nie uszkodz  instalacji (np. 

poprzez przewiercenie rury) przy wykonywa-

niu kolejnych prac budowlanych.

Rozmieszczenie gniazd ss cych 

Odpowiednio rozmieszczone gniazda ss ce 

gwarantuj  prawid owe i wygodne u ytkowa-

nie centralnego odkurzacza przez wiele lat. 

Nale y rozplanowa  je w taki sposób, aby w

sprz taj cy mia  mo liwo  dotarcia do ka -

dego zakamarka domu nie wy czaj c aluzji, 

schodów i pomieszcze  sanitarnych. Zwykle 

przyjmuje si , e w  ss cy ma 9 m d ugo ci 

– to najcz ciej oferowana przez producentów 

d ugo .

Wysoko  na jakiej umieszczone zosta-

n  gniazda ss ce mo e by  ró na. W my l

wspó czesnej estetyki zaleca si  jednak ich 

Monika Stypi ska

Odkurzacz centralny
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Odkurzacz centralny

monta  na tej samej wysoko ci co gniazdka 

elektryczne, czyli ok. 20–30 cm nad pod-

og .

Uwaga! Przyjmuje si , e z jednego 

gniazda ss cego mo na odkurzy  ok. 

60–80 m2 powierzchni domu. Jest to jednak 

uwarunkowane kszta tem budynku, uk a-

dem pomieszcze  jak i mebli, które trzeba 

b dzie omin  w em ss cym.

Monta  instalacji – krok drugi
Aby mie  pewno , e nasz fachowiec prawi-

d owo wykona  instalacj  centralnego odku-

rzania, mo emy sami oceni  efekty jego pracy, 

kieruj c si  poni szymi wytycznymi. 

Instalacj  ss c  umieszcza si  na tzw. podbe-

tonie (odcinki poziome) oraz w bruzdach (od-

cinki pionowe). Przewody rurowe powinny 

by  prowadzone po mo liwie najkrótszych 

drogach (przy rzadkich zmianach kierunku). 

Moc ssania odkurzacza w du ym stopniu za-

le y od prostego poprowadzenia instalacji. 

Gdy zaistnieje konieczno  zmiany kierun-

ku przebiegu rur, stosuje si uki 90° lub inne 

kszta tki o jak naj agodniejszych zagi ciach. 

Tym sposobem eliminuje si  opory powietrza, 

które mog  mie  pó niejszy wp yw na wydaj-

no  jednostki centralnej.

Uwaga! Nie mo emy zapomnie  o tzw. kie-

runkowo ci trójników. Trójniki nale y uk a-

da  zawsze zgodnie z kierunkiem przep ywu 

powietrza. Spadki grawitacyjne oraz niepra-

wid owy monta  trójników uniemo liwiaj -

cy prawid owy kierunek przep ywu powie-

trza – to najcz stsze b dy przy wykonaniu 

instalacji.

Elementy instalacji, takie jak rury, kszta t-

ki itp. musz  by  przeznaczone specjalnie do 

odkurzaczy centralnych. Rury PVC 

Najcz ciej pope niane b dy przy planowaniu przebiegu instalacji centralnego odkurza-

nia wp ywaj  na pó niejsz  wygod  jego u ytkowania. Unikniemy ich, pami taj c o kilku 

prawid owo ciach:

 wybieraj c miejsce na gniazdo ss ce, miejmy na uwadze to, e ma by  ono atwo dost pne 

– nie powinno wi c by  ograniczone przez otwarte skrzyd a drzwiowe lub os oni te meblami, 

np. komod , czy ó kiem;

 odkurzenie schodów powinno by  mo liwe z jednego gniazdka ss cego, bez uci liwego 

„prze czania si ” z gniazda do gniazda;

 taras oraz balkony to równie  miejsca, w których mo emy wykorzysta  nasz odkurzacz cen-

tralny! Dlatego warto zamontowa  dodatkowe gniazdo obs uguj ce te miejsca.

Pu apki przy planowaniu

d owo wykona

 Rozmieszczenie gniazd ss cych nale y tak za-

planowa , aby w  ss cy – ok. 9 m d ugo ci móg

dotrze  do ka dego zakamarka domu
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Jednostka centralna ZANUSSI Z 40

 cechuje j  nowoczesne wzornictwo i zastosowanie inteligentnej 
technologii
 wykonana z plastiku, który jest odporny na zarysowania i tempera-

tur  (nie obija si  lakier i nie rdzewieje)
 doskonale wyciszona – t umik wbudowany w jednostce, nowy filtr 

wydmuchu powietrza, pianka d wi koszczelna w komorze silnika 
i t umiku

atwa w monta u i serwisie – nowy wieszak monta owy typu wsu
i zatrza nij, pokrywa silnika mocowana tylko na 4 ruby, podwójne
kró ce ss ce umo liwiaj ce monta  obustronny
 pojemnik na mieci z wziernikiem
 panel LCD monitoruj cy prac  jednostki, pokazuj cy optymalny 

przep yw powietrza, ilo  przepracowanych godzin, stan zape nie-
nia pojemnika na mieci, sprawno  silnika, sygnalizuj cy wszystkie 
usterki i konieczno  wezwania serwisu

SMART ARROWS Sp. j.

ul. Mrówcza 243 

04-697 Warszawa

tel. 22 812 73 45 

tel. kom. 0604 160 164

www.smart.info.pl

e-mail: biuro@smart.info.pl

Systemy centralnego odkurzania ZANUSSISystemy centralnego odkurzania ZANUSSI
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zawieraj  w sobie domieszk  materia ów an-

tyelektrostatycznych zapobiegaj cych osiada-

niu kurzu. Jest to system klejony i tylko taki 

rodzaj czenia zapewnia szczelno  instala-

cji przez wiele lat. Upewnijmy si  zatem z ja-

kich materia ów ma zamiar korzysta  nasz 

instalator.

Ostatnim elementem ruroci gu, widocz-

nym na cianie, jest p ytka monta owa (odpo-

wiednik tzw. puszki w gniazdkach elektrycz-

nych), do której przykr ca si  w pó niejszym 

etapie gniazdo ss ce.

Uwaga! P ytka monta owa powinna by  tak 

wklejona, aby licowa a si  z tynkiem. Inaczej 

gniazdo b dzie odstawa  od ciany – gdy p yt-

ka monta owa b dzie wystawa  poza tynk, 

lub je li p ytka „wpadnie” w cian , nie b -

dzie mo liwo ci przykr cenia do niej gniaz-

da ss cego.

Przed zapchaniem si  instalacji oraz 

przed wpadni ciem do ruroci gu wi k-

szych elementów np. kredek, klocków chro-

ni kolanko 90° podej ciowe. Jest to specjal-

ne kolanko, które stosuje si  zaraz za p ytk

monta ow  gniazda. Niepo dane elementy 

zatrzymaj  si  od razu na wysoko ci kolan-

ka, dlatego ta kszta tka zwana jest te  ko-

lankiem bezpiecze stwa.

Mitem, który rozpowszechniaj  w a ci-

ciele nieprawid owo wykonanych instala-

cji jest przekonanie, e po otwarciu gniaz-

da ss cego wylatuje z niego kurz. Gdy 

instalacja wykonana jest zgodnie z po-

ni sz  zasad , nie ma takiej mo liwo ci! 

Zatem – pod czenie do ruroci gu nale y

wykona  poziomo lub zastosowa  syfon.

Ostateczne potwierdzenie prawid owo ci 

monta u instalacji odkurzacza centralnego 

uzyskamy poprzez pomiar szczelno ci wyko-

nany przez instalatora.

Uwaga! Pomiaru szczelno ci dokonuje si

przed wylaniem pod óg. Pozwala to szybko 

wprowadzi  ewentualne poprawki, bez zb d-

nych kosztów. 

 Rury ss ce prowadzi si  wzd u  linii prostych; 

powinny mie  jak najmniej za ama
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 Elementy instalacyjne centralnego odkurzacza 

wykonane s  z PVC z domieszk  materia ów elek-

trostatycznych i maj  g adkie cianki – zapobiega 

to osiadaniu kurzu. Ponadto ze wzgl du na du

pr dko  zasysanego wewn trz przewodów powie-

trza – ok. 130 km/h nie ma te  ryzyka rozwoju w in-

stalacji bakterii, ple ni czy roztoczy

fo
t.
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 P ytka monta owa przymocowana do cianyRó ne rodzaje p ytek monta owych. Warto zwró-

ci  uwag , czy u ycie danej p ytki monta owej nie 

warunkuje potem zastosowania konkretnego mo-

delu gniazda ss cego. Najwi kszy wybór zapewnia 

p ytka uniwersalna, do której mo na przymocowa

przynajmniej kilka ró nych modeli gniazd ss cych.

Po zako czeniu monta u  instalator powinien za-

bezpieczy  wlot p ytki monta owej za pomo-

c  tymczasowej przykrywki. 

Po wykonaniu prac tynkarskich 

przykrywk  si  usuwa

 U o enie trójników: (a) zgodnie z kierunkiem przep ywu powietrza, (b i c) niezgodnie z tym kierunkiem

a b c

 Prawid owy monta  trójników zapobiegaj cy spadkom grawitacyjnym (a i b) i b dny monta  (c)

a b c
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 Nale y pami ta  o poprowadzeniu wraz z instalacj  przewodu 

elektrycznego niskonapi ciowego odpowiadaj cego za sterowanie 

prac  jednostki centralnej. Przewód prowadzi si  zwykle równole-

gle od gniazda do gniazda. Nie czy si  przewodów w cianach, aby 

zapobiec jakimkolwiek awariom zasilania spowodowanym roz cze-

niem si  przewodów.

Gdy przewód elektryczny zostanie uszkodzony i nie ma mo liwo-

ci zlokalizowania miejsca awarii, mo na zastosowa  sterowanie ra-

diowe, odkurzacz uruchamia si  wtedy za pomoc  pilota zdalnego 

sterowania. Jest to jednak rzadko stosowane rozwi zanie, nie gwa-

rantuj ce pe nej funkcjonalno ci systemu. 

Monta  jednostki centralnej 
– krok trzeci
Jednostk  centraln  w praktyce umieszcza si  najcz ciej w gara u

lub pomieszczeniu gospodarczym. Wa ne jest aby odkurzacz by  za-

montowany w mo liwie jak najni szym punkcie instalacji, u atwia 

to przep yw ci szych zanieczyszcze . W innej sytuacji nale y za-

stosowa  jednostk  o wi kszej mocy (zalecana jest konsultacja u pro-

ducenta czy dystrybutora).

 Du a cz  jednostek centralnych dost pnych na naszym rynku 

wyposa ona jest w gniazdo ss ce na obudowie. Takie gniazdo jest 

bardzo przydatne w gara u, gdy chcemy odkurzy  samochód. Je li 

wybrany przez nas model nie posiada takiego udogodnienia, mo emy 

zamontowa  w gara u tradycyjne cienne gniazdo 

ss ce. 

Odkurzacz montuje si  na wysoko ci umo liwia-

j cej atwe opró nianie pojemnika na mieci. Jest 

to ok. 100 cm od pod ogi w przypadku modeli z po-

jemnikiem na zanieczyszczenia. Musimy zapewni

odpowiedni  przestrze  na odpi cie i odsuni cie 

pojemnika bez zb dnego schylania si . Dla odku-

rzaczy wyposa onych w worek papierowy, czyli 

otwieranych od góry optymalna odleg o  od pod-

ogi to ok. 50–60 cm.   

G ówn  zalet  odkurzacza centralnego jest to, e

powietrze wylatuj ce z jednostki, po oczyszczeniu 

jest odprowadzane na zewn trz budynku, co chro-
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 Jednostka 

centralna 

z gniazdem 

ss cym 

na obudowie
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 Jednostk  centraln  montuje si  w miejscu suchym 

i oddalonym od pomieszcze  mieszkalnych, 

aby jej g o na praca nie przeszkadza a domownikom

fo
t.
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ni domowników przed kurzem i roztoczami 

powoduj cymi alergie. Na zewn trznej cia-

nie budynku montuje si  gniazdo wylotowe 

z klapk  (inaczej wyrzutni  powietrza), która 

otwiera si  pod wp ywem naporu powietrza.

Uwaga! Jednym z najcz ciej pope nianych 

b dów na tym etapie instalacji jest umiesz-

czenie gniazda wylotowego zbyt nisko. Nie 

umieszcza si  wyrzutni powietrza tu  przy 

gruncie, gdy  mo e ona zosta  przykryta nie-

giem, zastawiona sprz tem ogrodowym itp. 

i klapka nie otworzy si . Brak mo liwo ci od-

prowadzenia powietrza z jednostki mo e spo-

wodowa  jej przegrzanie, a co za tym idzie 

uszkodzenie silnika. 

Istotna jest równie  odleg o  jednostki od 

zewn trznej ciany z gniazdem, najcz ciej 

nie mo e by  wi ksza ni  1,5–6 m. Nale y

ci le stosowa  si  do instrukcji producen-

ta, gdy  nieprawid owe wykonanie wydechu 

mo e uszkodzi  jednostk  przez przegrzanie

silnika.  

Uwaga! Je li nie mo na zachowa  wspo-

mnianych odleg o ci, nale y zastosowa

rur  (odprowadzaj c  powietrze z jednostki) 

o wi kszej rednicy.

Przydatne akcesoria 
Pe ni  funkcjonalno ci systemu centralne-

go odkurzania zapewniaj  akcesoria dodatko-

we dostosowane do indywidualnych potrzeb 

u ytkownika. Cz  z nich jak np. automa-

tyczn  szufelk  nale y przewidzie  najpó -

niej na etapie monta u instalacji, gdy  do 

jej zastosowania niezb dne jest odpowied-

nie przygotowanie instalacji, wyprowadzenie 

rury PVC itp. 

Wspomniana szufelka automatyczna jest 

jednym z najpopularniejszych udogodnie .

To rodzaj gniazda przypod ogowego, któ-

re umieszcza si  w cokole szafki kuchen-

nej, tu  przy blacie roboczym. Wbudowany 

prze cznik umo liwia w czenie odku-

rzacza i bezpo rednie zmiatanie mieci do 

szczeliny szufelki. St d zassane zanieczysz-

czenia trafiaj  do ruroci gu i ostatecznie 

do jednostki centralnej. Na etapie stanu su-

rowego, czyli w momencie monta u syste-

mu nale y wyprowadzi  rur  ze ciany b d

z pod ogi w pobli u miejsca, w którym ma 

znajdowa  si  szufelka. Sam  szufelk  in-

staluje si  w ko cowej fazie, razem z szafka-

mi kuchennymi.

Uwaga! Szufelk czy si  z instalacj

za pomoc  elastycznej rury i obejm rubo-

wych. U atwia to manewrowanie gniazdem 

przy monta u oraz nie zmusza do bardzo 

System centralne-

go odkurzania mo-

emy uruchamia

na kilka sposobów. 

W najta szej wersji, 

zwykle nazywanej 

standard, system uru-

chamiany jest poprzez w o enie ko cówki w a do gniaz-

da ss cego. Bardziej funkcjonalna wersja to w  z w czni-

kiem znajduj cym si  w r koje ci. W takiej wersji system 

uruchamiamy poprzez naci ni cie przycisku na w u i jest to 

najpopularniejsze rozwi zanie. Dzi ki przyciskowi umieszczo-

nemu przy d oni mo emy b yskawicznie wy czy  odkurzacz 

gdy jest to potrzebne, np. jak dzwoni telefon. 

Wyboru sposobu w czania odkurzacza nie musimy doko-

nywa  na etapie wykonywania instalacji, poniewa  jest to za-

le ne tylko od w a ss cego.

Uruchomienie systemu

 Uruchamianie centralnego odkurzacza 

przez w o enie ko cówki w a do gniazda ss cego

fo
t.
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 W e ss ce z r koje ci

wyposa on  w przycisk, 

umo liwiaj cy komfortowe 

w czanie i wy cza-

nie odkurzacza

centralnego

etapy dzia ania kiedy?

etap I
– planowanie przebiegu instalacji ss cej,

– naniesienie jej na projekt
przy projekcie domu

etap 2

– monta  ruroci gu,

– mocowanie p ytek monta owych do gniazd ss cych,

– przygotowanie instalacji pod szufelk ,

– pomiar szczelno ci systemu

stan surowy, przed wylaniem 

pod óg, w trakcie uk adania 

innych instalacji

etap 3

– monta  gniazd ciennych i szufelek,

– pod czenie jednostki centralnej do ruroci gu,

– wyprowadzenie wylotu powietrza na zewn trz budynku

dom gotowy do zamieszkania

Odkurzacz centralny – w skrócie

Odleg o  jednostki od zewn trznej ciany 

z gniazdem nie mo e by  wi ksza ni  1,5–6 m

fo
t.
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 Szufelka automatyczna – instalowana w coko-

le szafki kuchennej – u atwia sprz tanie kuchni

fo
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 Do w y ss cych mo na doczepi  ró norodne ko cówki – odpowiednio dobrane do czyszczonych po-

wierzchni: szczotki do ubra , dywanów, aluzji, klawiatury, komputera, grzejników, turboszczotki do tapi-

cerek i dywanów itp.
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precyzyjnego przygotowania otworu pod szu-

felk  w cokole szafki. W sytuacji zmiany me-

bli kuchennych, szufelk  b yskawicznie od -

cza si  od ruroci gu. 

Praktycznym dodatkiem do systemu cen-

tralnego odkurzania jest tak e szufelka pod-

blatowa, która upraszcza oczyszczanie blatów 

z odpadków ywno ci, skrawków papieru i in-

nych zanieczyszcze . Montuje si  j  pod bla-

tem, w szafce kuchennej lub w szufladzie. 

Odkurzacz centralny uruchamia si , gdy wy-

suniemy tack  szufelki, a wy cza si  automa-

tycznie po jej schowaniu. Szufelka jest kompa-

tybilna ze wszystkimi systemami centralnego 

odkurzania i mo na j  zastosowa  równie

w innych miejscach np. w azience, pod bla-

tem biurka, czy te  w przydomowym warsz-

tacie. Warunkiem jej u ytkowania jest wcze-

niejsze przygotowanie przy cza do szufelki.

W newralgicznych strefach domu, jak wia-

tro ap i kuchnia, gdzie cz ciej si  brudzi 

przyda si  zwijany w  do szybkiego sprz ta-

nia – ka dy z nas wie ile czasu trzeba po wi -

ci  na utrzymanie porz dku przy wej ciu. 

Mo na u atwi  sobie to zadanie, wykorzy-

stuj c do tego celu wspomniany w  zwija-

ny w kasecie. Po rozci gni ciu ma on oko o

5–7 m d ugo ci, wystarczy zdj  r czk  z ka-

setki i poci gn  – system uruchomi si , a my 

b dziemy mogli odkurza . Po sko czonej pra-

cy nale y zatka  r k  wlot powietrza na w u

co spowoduje, e zacznie si  on zwija  z po-

wrotem do kasetki.

 W  rozci gany umieszcza si  w standar-

dowej szafce meblowej lub zabudowie wn ko-

wej. Kaset  z w em przykr camy za pomoc

rub do boku mebla; instalacj  z PVC do pod-

czenia w a przygotowuje si  analogicznie 

jak pod szufelk  meblow . Je li wykonujemy 

instalacj  we w asnym zakresie, warto popro-

si  sprzedawc  o instrukcj  monta u, u atwi 

nam to prac  i powoli unikn  pomy ek.

Jak wida  najwi ksz  zalet  urz dzenia jest 

to, e nie musimy ju  ci gn  za sob  w a od 

odkurzacza centralnego, czy te  zmaga  si

ze szczotk , szufelk  czy r cznikami papiero-

wymi, je li chcemy posprz ta  tylko fragment 

naszego domu. 
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 Odkurzacz centralny mo na te  wykorzysta  do czyszczenia kominka albo usuwania rozlanych p ynów. 

Umo liwiaj  to separatory – urz dzenia, które stosuje si  pomi dzy w em sprz taj cym a gniazdem ss -

cym, tak aby odseparowa  niebezpieczne dla silnika odkurzacza zanieczyszczenia

 Separator popio u

Najwi ksi renomowani producenci ele-

mentów do monta u systemu centralne-

go odkurzania oferuj  rury PVC o redni-

cy 2 cale. Zastosowanie takiego ruroci gu 

pozwala unikn  podejmowania decyzji co 

do wyboru marki odkurzacza ju  w momen-

cie projektowania i wykonywania instalacji. 

Inwestor mo e dokona  wyboru, a co za tym 

idzie i zakupu jednostki centralnej dopiero 

w momencie zamieszkania. W innym przy-

padku mo na zakupi  ca y system od jed-

nego producenta. 

Warto pami ta , e za usterk  w odku-

rzaczu odpowiada jego producent (przed-

stawiciel w kraju), który udziela gwarancji. 

Za prawid owe funkcjonowanie instalacji 

odpowiedzialna jest firma j  wykonuj ca. 

Zalecane jest zatem podpisanie umowy re-

guluj cej te sprawy przed wykonaniem ja-

kichkolwiek prac.  

Przy wyborze jednostki centralnej zwró -

my te  uwag  na informacje o gwarancji. Na 

co jest udzielana – czy na ca y odkurzacz czy 

tylko na silnik? Na jaki okres? Na naszym ryn-

ku mo na znale  firmy oferuj ce gwaran-

cj  od 2 do nawet 15 lat, ale mo e by  ona 

obwarowana dodatkowymi zapisami np. ilo-

ci  godzin pracy.

Rady dla kupuj cego
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 Szufelka podblatowa – uruchamia si  po wysu-

ni ciu jej tacki 

 Kaseta z w em zwijanym umieszczona w szaf-

ce kuchennej 
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 Zestaw niezb dnych akcesoriów oferowany 

wraz z odkurzaczem
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