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Czy ci,
Silnik w gara u lub piwnicy, 

rury w cianie, gniazdka 

w przedpokoju. Odkurzacz 

centralny w domach 

jednorodzinnych to ju

niemal standard. atwo 

go zainstalowa , a jeszcze 

atwiej si  nim pos ugiwa .

W odró nieniu od systemów 

przeno nych jest cichy 

i nie powoduje wtórnego 

zanieczyszczenia powietrza.

PRZEGL D RYNKU

myje,
pierze

Odkurzanie
centralne

Aleksandra Ku mierczyk

Dlaczego warto?
Ca kowity koszt zakupu i monta u odkurzacza centralnego szacowany jest na 

oko o 5 tys. z . W porównaniu z odkurzaczami tradycyjnymi nie jest to ma o, 

ale je li sum  t  zestawi si  z kosztami budowy domu – naprawd  niewiele. 

A oto owe zalety, dla których warto, by taki wydatek rozwa y  ka dy inwe-

stor.

Ma du  moc. Odkurzacz centralny ma moc wi ksz  od tradycyjnego, po-

niewa  wyposa ony jest w wi kszy silnik. W zwi zku z tym skuteczniej i do-
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k adniej wch ania kurz, a z nim – roztocza 

i zarodniki grzybów. Kurz usuwa nie tyl-

ko z dywanów i wyk adzin, ale tak e z g b-

szych warstw mebli tapicerowanych. 

Pracuje cicho. Znacznie ciszej od trady-

cyjnego odkurzacza, poniewa  jedyne  ró-

d o ha asu – jednostk  centraln  – instalu-

je si  z dala od pomieszcze  mieszkalnych: 

w piwnicy, gara u, na strychu lub w po-

mieszczeniu gospodarczym. W czasie pra-

cy urz dzenia s ycha  tylko szum zasysa-

nego w gniazdach powietrza – na tyle cichy, 

e nie koliduje on z rozmow  czy odpoczyn-

kiem pozosta ych mieszka ców domu.

Uwaga! Praca odkurzacza jest s yszalna 

na zewn trz domu. Dlatego zanim zabierze-

my si  za nocne porz dki, warto pomy le

o s siadach. 

 Nie unosi kurzu. Bardzo wa n  zalet

odkurzacza centralnego jest to, e przefil-

trowane powietrze wydmuchiwane jest na 

zewn trz budynku. Nie trafia  ponownie do 

wn trza, tak jak to si  dzieje przy korzysta-

niu z tradycyjnych odkurzaczy, które, pod-

rywaj c kurz, powoduj  wtórne zanieczysz-

czenie powietrza. Pomieszczenie sprz tane 

odkurzaczem centralnym jest wi c du o

bardziej higieniczne, a przez to – przyjazne 

alergikom. Takiego komfortu nie zapewni 

aden tradycyjny odkurzacz, nawet wypo-

sa ony w filtr wodny lub HEPA.

U atwia sprz tanie. Wygoda u ytkowa-

nia to kolejna zaleta odkurzacza centralne-

go. Porz dki s  mniej m cz ce, bo nie trzeba 

odkurzacza nosi . Kabel nie pl cze si  pod 

nogami, a sprz taj cy ma do dyspozycji tyl-

ko w , pod czony do gniazda w cianie. 

W  jest d ugi i elastyczny, wi c z atwo ci

mo na nim dotrze  do ka dego zakamarka. 

Nie trzeba nieustannie w cza  i wy cza

odkurzacza po to tylko, by przej  do kolej-

nej cz ci mieszkania. Tym samym oszcz -

dzamy czas i energi .

 Jest tani w eksploatacji. Nie trzeba w nim 

tak cz sto jak w odkurzaczach tradycyjnych 

wymienia  worków na mieci. Wystarczy 

to robi  dwa lub trzy razy w roku. Filtry 

zmienia si  jeszcze rzadziej, bo raz na pi

lat. Niektóre modele maj  specjalne okien-

ko, przez które, bez zdejmowania zbiornika, 

mo na sprawdza  stopie  jego zape nienia.

 Podnosi warto  domu. Odkurzacz cen-

tralny w znacznym stopniu podnosi stan-

dard domu – podobnie jak instalacja alar-

mowa czy klimatyzacja. Mo e si  to okaza

wa ne wtedy, gdy zdecydujemy si  na sprze-

da  nieruchomo ci.

Kiedy montowa ?
Podobnie jak ka d  instalacj , odkurzacz 

centralny naj atwiej zamontowa  w trakcie 

budowy domu. Gdy prace s  jeszcze na eta-

pie stanu surowego, mo na atwo wybra

optymaln  tras  rur. Instalacj  wykonuje si

wtedy przed u o eniem instalacji elektrycz-

nej, wodoci gowej i kanalizacyjnej, i – co 

istotne – przed wykonaniem ogrzewania 

pod ogowego.

Je li zdecydujemy si  zainstalowa  od-

kurzacz centralny w domu ju  wyko czo-

nym, musimy liczy  si  z konieczno ci  ku-

cia cian. Prace monta owe nie zawsze s

skomplikowane. Zale  od rozplanowa-

nia domu, jego powierzchni, przebiegu za-

montowanych instalacji, liczby projektowa-

nych gniazd ss cych i sposobu prowadzenia 

rur. Rury instalacji odkurzania centralne-

go mo na na przyk ad poprowadzi  w pio-

nach instalacyjnych lub przez kana y wen-

tylacyjne, je li te s  wystarczaj co szerokie. 

Nie mog  by  za w skie, poniewa  zatkane 

dodatkowymi rurami, przesta yby spe nia

swoje pierwotne zadanie. Czasem instalacj

mo na ukry  w sufitach podwieszanych lub 

nawet za szafkami kuchennymi i elementa-

mi sta ej zabudowy. Na odcinkach, na któ-

rych nie ma jak schowa  instalacji, rury na-

le y poprowadzi  blisko ciany, a nast pnie 

obudowa  je p ytami gipsowo-kartonowymi.

Monta u instalacji lepiej nie wykonywa

samodzielnie. Zadanie to warto powierzy

specjalistycznej firmie. Wykonawca udzie-

li wtedy kilkuletniej (od roku do dziesi ciu 

lat) gwarancji, dzi ki której, w razie jakich-

kolwiek problemów, b dzie mo na liczy  na 

fachow  pomoc.

A mo e na raty?
Cena jednostek centralnych, zale nie od 

modelu, waha si  w granicach  kilku tysi cy 

z otych. To do  du o. Dlatego warto pomy-

le  o roz o eniu tych wydatków na raty. 

By jednorazowy koszt zwi zany z zaku-

pem oraz monta em nie by  zbyt wysoki, in-

westycj  mo na podzieli  na nast puj ce 

etapy.

I – oko o 1000 z . Na tym etapie trzeba 

u o y :
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 Odkurzacz centralny sk ada si  z jednostki 

centralnej, rur umieszczonych w cianach, gniazd 

ss cych, w a i akcesoriów

Minimum 2 dni – tyle czasu potrzeba, by 

zmontowa  instalacj  odkurzacza centralnego

 Je li zdecydujemy sie na monta  odkurzacza 

w nowo budownym domu, to nie b dziemy musieli 

ku cian
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– w cianach wewn trznych rury z PVC za-

ko czone gniazdami ss cymi,

– w cianie zewn trznej urz dzenie, któ-

re b dzie odprowadza o przefiltrowane 

powietrze z jednostki centralnej na ze-

wn trz budynku.

II – od 3000 do 4000 z . Tyle kosztowa

b d : jednostka centralna (najdro szy ele-

ment instalacji) oraz akcesoria. Nawet je li 

z konieczno ci etap ten od o ymy na pó -

niej, dobrze mie  w domu zamontowane 

rury i poczeka  na lepsze czasy.

Niektóre firmy daj  mo liwo  zakupu 

centralnego odkurzacza w ca o ci na raty. 

W takim przypadku roz o one na rok koszty 

s  prawie nieodczuwalne.

Instalacja 
Jednostka centralna sk ada si  z silnika, se-

paratora zanieczyszcze  i zbiornika na kurz. 

Najcz ciej ma budow  zwart  – kompak-

tow . Wtedy wszystkie jej elementy 

znajduj  si  w jednej obudowie. Mniej 

popularny rodzaj – split – ma budo-

w  modu ow , to znaczy tak , w któ-

rej separator jest oddzielony od silnika. 

Dzi ki temu ma wi ksze gabaryty, moc 

i lepiej filtruje powietrze. Oddzielenie 

separatora od silnika pozostawia wi -

cej swobody w chwili, gdy dojdzie do 

wybierania lokalizacji jednostki cen-

tralnej. Zbiornik na kurz mo na wtedy 

umie ci  w dowolnie wybranym miej-

scu, innym ni  to, w którym znajduje si  ha-

asuj cy silnik. 

Jednostk  centraln  trzeba zawiesi  na 

cianie na takiej wysoko ci, by mie  do niej 

swobodny dost p. Zbiornik bowiem trze-

ba zdejmowa  i opró nia  z kurzu. Najlepiej 

umie ci  j  w najni ej po o onym pomiesz-

czeniu domu, w suchym i przewiewnym 

miejscu. Tak, by rura, któr  wyprowadzane 

jest na zewn trz powietrze, by a jak najkrót-

sza (powinna mie  nie wi cej ni  6 metrów). 

Zbyt d uga rura wyprowadzaj ca mo e

zmniejsza  wydajno  odkurzacza.

Wylot rury wyprowadzaj cej powinien 

znajdowa  si  na wysoko ci co najmniej 

30 cm od poziomu gruntu – jak najdalej od 

drzwi i okien. Powinien by  zamkni ty klap-

k  otwieraj c  si  automatycznie, ale tylko 

wtedy, gdy odkurzacz jest w czony. Inaczej 

do instalacji mog yby dosta  si  insekty. 

Separator  zanieczyszcze  jest specjal-

nym rodzajem filtra, który zatrzymuje 

wszystko, co trafia do odkurzacza. Mo e by

cykloniczny albo workowy. Czasami porów-

nuje si  go do pojemnika na kurz, który znaj-

duje si  w tradycyjnym odkurzaczu. Worek 

mo e by  z materia u (wtedy nale y go pra )

lub z papieru (wtedy jest jednorazowy), lub 

Si a ssania (Air Watt) – inaczej te  nazy-

wana moc  ssania, czasem mylona z moc

silnika elektrycznego. Do obliczenia po-

trzebnej si y ssania odkurzacza trzeba zna

maksymaln  d ugo  ruroci gu.

Okres i warunki gwarancji – najcz ciej 

producent udziela gwarancji na pi  lat, 

a wykonawca – od roku do dziesi ciu lat.

Na co zwróci
uwag  przy zakupie?

Wbrew obawom ostro niejszych inwe-

storów, rury biegn ce od jednostki cen-

tralnej do gniazd nie stan  si  siedliskiem 

bakterii. Szybko  przep ywaj cego przez 

nie powietrza dochodzi nawet do 130 km/h. 

W takich warunkach drobnoustroje nie 

maj  dobrych warunków rozwoju.

Co z mikrobami?
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zakre laj c okr gi, których promie  b dzie równy d ugo ci w a. 

Je li potrzebujemy kilku gniazd, okr gi mog  cz ciowo na siebie 

nachodzi

 Jednostki centralne mog  mie  ró n  wielko
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z grubej folii, któr  raz na jaki  czas trzeba 

wymieni .

Mo na zakupi  separator wyposa ony 

w bardzo funkcjonalne samoczyszcz ce si

worki odwrócone. Dzia anie separatora wy-

posa onego w taki worek polega na tym, e

zanieczyszczone powietrze przep ywa przez 

worek, który nie przepuszcza kurzu. Po wy-

czeniu silnika kurz opada na znajduj cy 

si  poni ej specjalny zbiornik i w ten sposób 

oczyszcza worek. Worki samoczyszcz ce na-

le y czasami wytrzepa . W przeciwnym ra-

zie resztki kurzu mog  zatka  materia , co 

w przysz o ci zmniejszy skuteczno  odku-

rzania.

Separator cykloniczny oczyszcza powie-

trze z zanieczyszcze , wykorzystuj c si

od rodkow  urz dzenia. Cz steczki ku-

rzu s  ci sze od powietrza, dlatego uderza-

j c o cianki, zsuwaj  si  do zbiornika. Bez 

wzgl du na to, do jakiego stopnia separator 

jest nape niony, odkurzacz pracuje z jedna-

kow  si .

Niektóre modele odkurzaczy maj separa-

tor wodny, w którym zakurzone powietrze 

jest spryskiwane wod , a powsta y w ten 

sposób osad – odprowadzany automatycz-

nie do kanalizacji. Takie rozwi zanie wyma-

ga doprowadzania wody do jednostki cen-

tralnej.

Rury ss ce to niezb dny element instalacji 

odkurzania centralnego – musz  mie red-

nic  oko o 55 mm (2 cale) i by  wykonane 

z tworzywa sztucznego. Mo na je po czy

specjalnym klejem lub na tzw. wcisk – wte-

dy maj  dodatkowe uszczelki. 

S  dwa sposoby prowadzenia rur ss cych. 

Albo czy si  je wszystkie ze sob , albo pro-

wadzi ka d  oddzielnie od gniazda (gniazd) 

do jednostki centralnej. Ten ostatni sposób 

jest dro szy, dlatego rzadziej stosowany.

W przypadku silnie rozga zionych insta-

lacji rury z poszczególnych ga zi czy si

przy jednostce centralnej.

Rury powinno si  prowadzi  prostolinio-

wo, a je li nie da si  w ten sposób, to po a-

godnym uku. Ka da niepotrzebna zmia-

na kierunku rur to dodatkowy opór, który 

zmniejsza si  ssania, a wi c pogarsza prac

systemu. Je li ekipa montuj ca system zlek-

cewa y te zalecenia – na przyk ad rury po-

czy pod k tem prostym, kolankami o zbyt 

ma ym promieniu – w instalacji mo e do-

chodzi  do powstawania zatorów. W miej-

scu zbyt ostrego zakr tu zatrzymywa  si

b d  kredki czy inne przedmioty o podob-

nym kszta cie. Zatory mog  powstawa  tak-

e wtedy, gdy ekipa u yje nieodpowiednich 

rur (np. kanalizacyjnych).

 W miejscach zmiany kierunku rur naj-

lepiej stosowa  kolanka 30˚ i 40 .̊ Jedynym 

wyj tkiem od tej zasady s  odcinki rur tu

za gniazdem ss cym, gdzie stosuje si  ko-

lanka lub trójniki o k cie 90 .̊ Zapobiega to 

  Wa ne jest, by  rury ss ce, w miejscach gwa -

townych zmian ich kierunku, umie ci  w kolan-

kach 30° i 40° 
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REKLAMA

Py  budowlany, resztki 

popio u z kominka, wod ,

szk o nale y zbiera  za 

pomoc  specjalnego 

separatora, inaczej atwo 

uszkodzi  jednostk

centraln

”
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wci ganiu do systemu du ych przedmio-

tów: zatrzymuj  si  one tu  za gniazdem 

ss cym.

Gniazda ss ce przypominaj  w czniki 

instalacji elektrycznej. Ich liczb  i rozmiesz-

czenie planuje si  tak, by po pod czeniu 

do nich w a wybranej d ugo ci (przeci t-

nie 7–9 m, ale mo na wybra  te  15-metro-

wy) mo na by o dotrze  do ka dego miejsca 

w domu. Je li instalacj  planujemy wtedy, 

gdy dom jest w stanie surowym, dobrze jest 

przewidzie  ustawienie ewentualnych prze-

szkód (np. du ych mebli takich jak sofy czy 

szafy).

Odkurzanie jest najwygodniejsze, gdy 

gniazda s  umieszczone w centralnym miej-

scu domu, np. w korytarzach lub przedpo-

kojach – tam, gdzie nie planujemy ustawia

mebli lub sprz tu. Najlepiej zamontowa  je 

przy o cie nicach drzwi, tu  nad pod og .

Gniazda najcz ciej wbudowuje si  w cia-

n , rzadziej w pod og , i dla bezpiecze stwa 

przys ania ruchom  klap .

Jedno gniazdo ss ce warto zamontowa

w gara u, by umo liwi  sobie sprz tanie sa-

mochodu. Dobrze jest umie ci  je blisko wy-

jazdu. Mo na wtedy w em si gn  do wn -

trza auta stoj cego na podje dzie. Je li nie 

przewiduje si  gara u, tylko wiat  lub miej-

sce postojowe, gniazdo mo na zamontowa

na cianie zewn trznej (np. na tarasie).

Zwykle na kondygnacj  wystarczy jedno 

gniazdo ss ce, bo w em standardowej d u-

go ci mo na posprz ta  100 m2 powierzch-

ni. Im mniej jest gniazd, tym lepiej: sys-

tem dzia a wtedy wydajniej i jest ta szy. 

Gniazda ss ce mog  by  wykonane z two-

rzywa sztucznego albo metalu. Plastikowe 

montuje si  w cianach i stropach, a metalo-

we – g ównie w pod ogach. S  one ca kowi-

cie bezpieczne, bo przep ywa przez nie pr d

o niskim napi ciu  – 12 lub 24 V. 

Akcesoria. Odkurzaczem centralnym 

mo na skutecznie oczy ci  niemal ka d

powierzchni . Nie tylko dywan czy firan-

ki, ale tak e klawiatur  komputera, alu-

zje, grzejniki, meble i psa. U ywa si  do tego 

Szczotki i ssawki – do wszystkich typów pod óg i wyk adzin.

Turboszczotki – do czyszczenia dywanów i tapicerki. Mog  mie  nap d powietrzny lub 

elektryczny.

Ko cówki specjalne – o ró nym kszta cie i przeznaczeniu – do  czyszczenia grzejników, 

ubra , materaców i mebli tapicerowanych.

Szufelki automatyczne – zamykane automatycznie szczeliny montowane tu  przy pod-

odze, które po otwarciu zasysaj  zanieczyszczenia bezpo rednio do systemu.

Separatory – specjalne filtry, które zatrzymuj  wszystko, co trafia do odkurzacza.

Akcesoria do odkurzaczy centralnych

Zale nie od modelu odkurzacze uruchamia si  przez:

– otwarcie gniazda i pod czenie do niego w a,

– obrócenie ko cówki w a w gnie dzie,

– wci ni cie prze cznika na r czce, 

– z o enie teleskopowej r czki (system push/pull),

– wci ni cie przycisku pilota.

W czanie odkurzacza
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Do w a ssawnego mo na dokupi  ko cówki u atwiaj ce sprz tanie
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  Odkurzaczem centralnym odkurzymy niemal ka d  powierzchni

Skuteczno  sprz tania 

zale y od rodzaju i mocy 

jednostki centralnej oraz 

w a ciwego rozmieszcze-

nia przewodów i gniazd 

ss cych
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 Kolor i wielko

gniazd ss cych 

mo na dopasowa

do wystroju ka de-

go wn trza
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specjalnych ko cówek – ssawek, szczotek,

turboszczotek (z elementem obrotowym, na 

który nawijaj  si  nici i w osy). Przydadz

si  nam tak e kosze, wózki, uchwyty i po-

krowce, w których b dziemy przechowy-

wa  wszystkie te dodatki. Je li nie lubimy 

my  okien, mo emy kupi separator wody,

a do sprz tania kominka separator popio-

u. Taki separator ma najcz ciej pojem-

no  20 l (cho  zdarzaj  si  i 60-litrowe), 

wykonany jest z blachy i zawiera zintegro-

wany filtr z siatki drucianej. Na zewn trz 

i od wewn trz zabezpieczony jest antykoro-

zyjnie przez odporn  na uderzenia pow o-

k  epoksydow . Cena takiego separatora to 

200–300 z .

Ciekawym rozwi zaniem, które przy-

da si  w kuchni czy przedpokoju, jest auto-

matyczna szufelka. Jest to montowany tu

nad pod og  zamykany otwór, który po naci-

ni ciu d wigni wsysa do instalacji drobne 

mieci (piasek, okruszki) zmiecione trady-

cyjn  szczotk  do zamiatania. 

Prawid owo wykonana instalacja cen-

tralnego odkurzacza nie ma prawa si

zapcha . Jest ona zabezpieczona przed 

zassaniem przedmiotów, które mog y-

by utkwi  w jej wn trzu. Na zabezpiecze-

nia sk adaj  si  specjalne przew enia 

w gniazdach ssawnych, na których zatrzy-

maj  sie zbyt du e przedmioty oraz odpo-

wiednio ostre kolana za gniazdami ssaw-

nymi, które maj  za zadanie zatrzyma

przedmioty zbyt d ugie.

Co zrobi , gdy 
powstanie zator?

Co to jest separator zanieczyszcze  i jak dzia a?

Separator jest bardzo praktycznym urz dzeniem s u cym do zbierania niebezpiecznych 

dla odkurzacza zanieczyszcze . Szczególnie przydatny jest przy sprz taniu  popio u z komin-

ków i grilli, usuwaniu drobnego gruzu przy pracach remontowo-budowlanych, czyszczeniu 

kot ów na paliwo sta e, sprz taniu zabrudze  w pracowni lub warsztacie.

Separator przystosowany jest do pracy zarówno z tradycyjnymi odkurzaczami, jak te

z systemem centralnego odkurzania. Zasada dzia ania  separatora polega na wykorzysta-

niu podci nienia dowolnego odkurzacza. Odkurzacz musi by  pod czony do separatora. 

Uruchamiaj c odkurzacz rozpoczyna si  proces zasysania zanieczyszcze  poprzez do czony 

do separatora wygodny w u yciu w . W separato-

rze gromadz  si  zabrudzenia, które w wi kszo-

ci pozostaj  na jego dnie. Na zainstalowa-

nym wewn trz  dok adnym filtrze osiadaj

najmniejsze cz stki zanieczyszcze , dzi -

ki czemu silnik odkurzacza pod czone-

go do separatora jest w pe ni chroniony 

przed uszkodzeniem.

Zdaniem eksperta

 Autmatyczn  szufelk  montujemy w kuchni lub 

w przedpokoju
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Micha  Kaniewski – specjalista 

ds technicznych w firmie 
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Rozmieszczenie gniazd ss cych trzeba 

okre li  dla ka dego domu indywidualnie


