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Tomasz Migdalski

Odkurzanie to jedna z ważniejszych prac 
wykonywanych w każdym domu czy mieszkaniu, 
przy czym im większa kubatura mieszkalna, tym 

więcej wymaga ono wysiłku. Większość pań 
domu (panowie czasami również) wykonuje tę 

czynność za pomocą tradycyjnych, przenośnych 
odkurzaczy. Jednak takie odkurzanie, mimo 

pewnych postępów, ma nadal poważne 
wady.  Z reguły tradycyjne odkurzacze są 

dość głośne, mało wydajne (niedokładne), 
a odkurzanie nimi dużych powierzchni jest 

czasochłonne i męczące. Nowoczesne rozwiązania 
eliminują ten problem.

Oddajemy w Państwa ręce to opracowanie, 
w którym przedstawiamy inny model 
odkurzacza – system centralnego odkurzania. 

W publikowanych artykułach zapoznamy 
Was z elementami systemu, jego montażem, 
zaletami, wadami, rozwiejemy także mity 
krążące na temat tego rozwiązania. Serdecznie 

zapraszamy do lektury.

Na wstępie przedstawmy bohatera tego artykułu – cen-
tralne odkurzenie. Jest to system składający się z jednost-
ki centralnej oraz rur ssących zakończonych gniazdami, 
który montuje się na stałe (najlepiej już podczas budowy 
domu lub mieszkania) w budynku. Najkorzystniej zadbać 
o zamontowanie takiego systemu podczas zakładania in-
stalacji elektrycznej i wodnej.
Historycznie rzecz biorąc, odkurzacz centralny jest starszy 
od tradycyjnych, przenośnych odkurzaczy. Odkurzanie 
tego typu używano już w sporej ilości budynków jeszcze 
przed wybuchem I wojny światowej. Prawdziwy rozkwit 
centralnego odkurzania miał miejsce w Ameryce i w Wiel-
kiej Brytanii w latach 20 XX wieku. Potem, m. in. ze wzglę-
du na Wieki Kryzys, nastąpiło poważne zahamowanie 
w rozwoju sprzedaży i instalacji centralnego odkurzania. 
Sytuacja ta była związana głównie z koniecznością obni-
żenia kosztów nowo stawianych domów (w taką polity-
kę nie wpasowała się wysoka cena instalacji centralnego 
odkurzacza), ale także coraz większą konkurencyjnością 
odkurzaczy przenośnych – w tych czasach już małych, 
lekkich, z oszczędnymi silnikami elektrycznymi. I to one 
właśnie zdominowały na następnych kilkadziesiąt lat ry-
nek branżowy.
Do instalacji centralnego odkurzania zaczęto powracać 
dopiero pod koniec XX w. Ważnym czynnikiem sprzyja-

Odkurzanie centralne
– skuteczne i wydajne sprzątanie
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Wielkość jednostki centralnej – jej moc i rozmiar zbiornika – 
należy dobrać do wielkości powierzchni, którą będzie obsługiwać.

nostce typu split separator zanieczyszczeń i silnik mają 
oddzielne obudowy.
Izolowanie zanieczyszczeń w jednostce centralnej może 
odbywać się na różne sposoby – proces ten może odby-
wać się, podobnie jak w tradycyjnym odkurzaczu, po-
przez zastosowanie worka papierowego (jednorazowego 
użytku) lub materiałowego (który można czyścić, a także 
prać). Można także wykorzystać tzw. worek odwróco-
ny – samooczyszczający. Polega to na tym, że zbiera on 
zanieczyszczenia, które po wyłączeniu odkurzacza po-
winny opaść bezpośrednio do zbiornika na kurz i śmieci 
– w taki sposób worek oczyszcza się sam. W jednostkach 
centralnych typu split najczęściej używa się tzw. separa-
tory cykloniczne, w których wirujące z dużą szybkością 
drobiny kurzu, pod wpływem siły odśrodkowej osuwają 
się po ściankach prosto do zbiornika. Zbiorniki na kurz 
i śmieci mają pojemność od 12 do 40 litrów – w zależno-
ści od modelu jednostki centralnej.

 Jednostki centralne mają silniki o znacznie większej mocy 
niż odkurzacze przenośne – wynosi ona od 1,2 do 3 kW 
(dobieramy ją w zależności od metrażu domu). Dzięki 
temu ich siła ssania jest zdecydowanie większa, a sprzą-
tanie skuteczniejsze.
Jednostka centralna umieszczana jest zwyczaj w miejscu 
oddalnym od pomieszczeń użytkowych – np. w pomiesz-
czeniu gospodarczym czy w piwnicy, dzięki czemu we 
wnętrzach do minimum zredukowany jest hałas pracują-
cego silnika. Niezwykle ważny jest wybór miejsca insta-
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jącym ponownemu zainteresowaniu tym systemem były 
szkodliwe skutki uboczne rozwoju cywilizacyjnego w po-
staci gromadzących się w zastraszającym tempie różnych 
zanieczyszczeń, wraz z którymi zanotowano znaczny 
wzrost chorób alergicznych. Zwykłe, przenośne odkurza-
cze nie radziły sobie z tym problemem. Dopiero systemy 
centralnego odkurzania zapewniały o wiele lepsze walo-
ry ekologiczne, usuwając powietrze przechodzące przez 
zbiornik z kurzem na zewnątrz pomieszczenia, a nie, jak 
odkurzacze przenośne, do pomieszczenia.

Istonym elementem rozwoju centralnego odkurzania 
była też konkurencja rynkowa – zaczęły się pojawiać 
coraz to nowsze technologie np. zastąpiono drogie rury 
miedziane przez wykonane z PVC. To wszystko wpłynęło 
na dynamiczny rozwój centralnego odkurzania, który ob-
serwuje się od ponad dwudziestu lat w USA i zachodniej 
Europie. Warto wspomnieć, że były też jednak kraje, jak 
np. Kanada, w której pomysł centralnego odkurzania po-
wrócił na dobre jeszcze przed II wojną światową – w tym 
momencie jest ona światowym potentatem w zastoso-
waniu centralnego odkurzania. Urządzenia tego typu 
znajdują się tam dziś w ok. 85% budynków.

System centralnego odkurzania 
składa się z następujących elementów:
● jednostki centralnej, w której skład wchodzą 

silnik (agregat ssący), separator zanieczyszczeń 
i zbiornik na kurz;

● systemu sztywnych rur łączących jednostkę cen-
tralną z umieszczonymi w ścianach pomieszczeń 
gniazdami ssącymi;

● węży podłączanych do gniazd ssących i końcówek
-ssawek.

Praca systemu centralnego odkurzania odbywa się nieja-
ko w kilku etapach. Usuwany przez odkurzacz kurz sys-
temem rur wędruje do jednostki centralnej. Tam nastę-
puje dwustopniowa technika � ltrowania. W pierwszym 
etapie większa część nagromadzonego kurzu oddzie-
lana jest od powietrza na skutek efektu cyklonowego. 
W następnym etapie samoczyszczący � ltr usuwa resztki 
kurzu, a oczyszczone przez � ltr zużyte powietrze wydala-
ne jest na zewnątrz budynku. Brud natomiast osadza się 
na dnie dużego, wyjmowanego pojemnika, który wystar-
czy opróżniać zaledwie kilka razy w roku –  ze względów 
higienicznych zaleca się opróżniać go nie rzadziej niż co 
cztery miesiące.
 
Głównym elementem centralnego odkurzania jest jed-
nostka centralna, wytwarzająca podciśnienie w instala-
cji. Dostępna jest ona w dwóch wariantach – kompakt 
i split – różniących się rozwiązaniami konstrukcyjnymi. 
Jednostka centralna typu kompakt zbudowana jest w ten 
sposób, że wszystkie jej elementy (silnik, � ltry, pojemnik 
na kurz) znajdują się w jednej obudowie. Z kolei w jed-
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lacji gniazda wylotowego, ponieważ wydobywające się 
powietrze powoduje hałas. Powstaje on w wyniku ude-
rzania powietrza w ziemię. Poziom tego hałasu to ok. 60 
dB. Z tego powodu wylot gniazda powinien być umiesz-
czony ok. 30–40 cm nad ziemią. Problem ten można jed-
nak także usunąć, instalując tłumik niwelujący hałas.

Kolejnym elementem systemu jest sieć instalacyjna – jest 
to system rur PVC o średnicy około 52 mm, łączący jed-
nostkę z gniazdami ssącymi. Musi być on zaprojektowany 
tak, by było jak najmniej załamań rur oraz zmian kierunku 
w ich położeniu. W przeciwnym razie powstawałyby duże 
opory powietrza, powodujące spadek siły ssącej.

 
Wyloty rur w pomieszczeniach zakończone są gniazda-
mi ssącymi. Należy zaprojektować taką ich ilość, żeby 
po podłączeniu węża można było bez kłopotów dotrzeć 
do każdego zakamarka mieszkania. Nie ma sensu plano-
wać zbyt dużej ilości gniazd – niepotrzebnie podniesie 
to koszt instalacji. Gniazda na ogół umieszcza się w cen-
tralnej części domu, w miejscach, gdzie nie zasłaniają ich 
meble, tak by z każdego punktu można było z łatwością 
sprzątnąć przestrzeń ok. 50–100 m2. Bardzo praktyczne 
jest zaplanowanie osobnych gniazd w garażu i gniazd 
specjalnych, takich jak np. automatyczna szufelka, dosko-
nale sprawdzająca się w kuchni.
Od rodzaju gniazda zależy sposób uruchamiania systemu 
– następuje ono albo bezpośrednio 
po włożeniu do gniazda końcówki 
węża lub dopiero po włączeniu 
przełącznika na uchwycie węża. 
Klienci preferują węże z przełącz-
nikiem, ponieważ są wygodniejsze 
w użyciu (można wyłączyć odku-
rzacz nie wyjmując węża z gniazd-
ka). Są one niestety droższe.
 

System cyklonicznej separacji zanieczyszczeń –  jego działanie polega na wytworzeniu 
siły odśrodkowej, która separuje zanieczyszczenia z powietrza. Aż 96-98% 

zanieczyszczeń jest wtłaczanych do zbiornika na śmieci, pozostały odsetek (mniej 
niż 5%) zostaje zatrzymany w bardzo wydajnym � ltrze.

Zestawy montażowe składają się z wykonanych 
z twardego PVC rur ssących, elementów łącznych i gniazd.

Jedynym elementem instalacji centralnego odkurzania widocznym 
we wnętrzu domu są gniazda ssawne – ich nowoczesny design 

sprawia, że stanowią też ozdobę ścian.

Specjalne gniazdo, tzw. automatyczna szufelka, 
pozwala na zamiatanie śmieci bezpośrenio do otworu, 

bez konieczności użycia węża.

Specjalne systemy umożliwiają ukrycie 
w ścianie nawet do 15 metrów węża 
ssącego, który jest dostępny w każdej 
chwili. Po zakończonym sprzątaniu wąż 
sam chowa się do instalacji.
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Akcesoria
Integralną częścią systemu centralnego są też akcesoria 
– różnej długości węże oraz cała gama ssawek i szczotek 
– za pomocą których można odkurzać niemal wszystko, 
na czym gromadzi się kurz: dywany, posadzki, regały 
z książkami, ubrania, grzejniki itd. Dostępne są także spe-
cjalne szczotki obrotowe, doskonale usuwające sierść czy 
specjalne szczotki do odkurzania... zwierząt. Można tak-
że dokupić odpowiednie separatory, które umożliwiają 
czyszczenie np. kominka z sadzy lub zbieranie wody czy 
błota.

Dzięki dużej 
mocy silnika 
do odkurzania 
centralnego 
można stosować 
długie (nawet 
na kilkanaście 
metrów) 
węże ssące, 
co umożliwia 
swobodne 
odkurzanie 
najodleglejszych 
zakamarków 
mieszkania.

Zalety i wady 
systemu centralnego odkurzania
ZALETY:
● Cisza – dzięki umieszczeniu jednostki centralnej w po-

mieszczeniu typu piwnica, garaż itp., odkurzanie nie 
przeszkadza w zwykłych czynnościach życiowych ta-
kich jak np. prowadzeniu rozmowy, oglądaniu telewizji 
czy słuchaniu muzyki.

● Skuteczne zwalczanie alergizującego środowiska 
– w czasie odkurzania wszelkie zanieczyszczenia oraz 
kurz gromadzący się w sprzątanych pomieszczeniach, 
który stanowi główne przyczyny alergii, zostają w ca-
łości oczyszczone przy pomocy � ltra, a następnie bez-
powrotnie wydalone na zewnątrz.

● Bezpieczeństwo – sterowanie odkurzaczem odbywa 
się za pomocą niskich napięć (12V), dzięki czemu nie 
występuje ryzyko porażenia prądem.

● Łatwość w obsłudze – zasada pracy jest bardzo prosta. 
Odkurzacz włącza się automatycznie po włożeniu węża 
ssącego do gniazda ssącego bądź za pomocą włącznika 
znajdującego się w uchwycie węża.

● Wygoda – w czasie odkurzania nie ciągnie się za sobą 
ani wielometrowego kabla, ani odkurzacza.

● Bezzapachowe odkurzanie – nie pozostawia żadnych 
specy� cznych zapachów, powietrze pozostaje czyste 
i świeże.

● Stałe ssanie – dzięki zastosowaniu różnych nowocze-
snych technologii (np. Technologii Filtracji Cyklonicznej 
CFT™) moc ssąca urządzenia nie maleje w trakcie użyt-
kowania. Jest ona stała i nie zależy od poziomu zgroma-
dzonych zanieczyszczeń.

● Ultralekkie węże ssące – najczęściej o długości 9-11 
metrów podłączane do wybranego gniazda ssącego. 
Takie praktyczne rozwiązanie daje niespotykaną wygo-
dę przemieszczania się i  elastyczność w sprzątaniu.

● Trwałość i prestiż – centralne odkurzanie to inwesty-
cja trwała, zainstalowana na lata, która podnosi wartość 
nieruchomości.

WADY:
● Wyższa cena w porównaniu z tradycyjnymi syste-

mami odkurzającymi – przeciętny koszt systemu cen-
tralnego odkurzenia wynosi przynajmniej kilka tysięcy 
złotych.

● Bardziej skomplikowany montaż instalacji – wyma-
gający wcześniejszego zaplanowania.

Jak widać z powyższego porównania, zalety systemu cen-
tralnego odkurzania wyraźnie przewyższają jego niedo-
godności. Można mu więc wróżyć w najbliższych latach 
coraz większą popularność.
Odkurzanie centralne, które jest udogodnieniem znacz-
nie zwiększającym komfort domowników, a stało się za-
razem coraz łatwiej dostępne cenowo, z pewnością zasłu-
guje na to, by zastanowić się nad jego licznymi zaletami 
i nielicznymi wadami jeszcze na etapie projektowania 
budynku.

Na rynku dostępne są różnego rodzaju gotowe zestawy 
sprzatające, zawierające pełną gamę akcesoriów, 
od węży, poprzez rury, szczotki, a także pokrowce 

i wieszaki na poszczególne elementy.

Specjalne separatory 
pozwalają na wykorzystanie 
odkurzacza centralnego 
do prac, do których zwykły 
odkurzacz  się nie nadaje, 
takich jak np. zasysanie 
popiołu  czy zbieranie 
rozlanej wody. 

Separator przeznaczony do zasysania 
zimnego popiołu z pieca, kominka lub grila, 

chroniący instalację centralnego odkurzania 
oraz odkurzacz przed uszkodzeniem 

i zabrudzeniem.

Separator  przeznaczony do zasysania mokrych i suchych zanieczyszczeń.

Specjalistyczna turboszczotka idealna 
do dywanów i wykładzin –  dzięki swej 

turbinie idealnie wyczesuje najmniejszej 
wielkości nitki, włosy i inne paprochy.

Szczotka – mop do kurzu, 
posiada wymienialną część roboczą, 

dzięki czemu, gdy wkład szczotki zużyje 
się, można go wymienić na nowy.

Mała szczotka do zwierząt domowych, 
powierzchnia robocza z miękkiego 

materiału.

Zestaw przeznaczony do wygodnego 
odkurzania klawiatury komputera, 

kaloryfera i innych drobnych 
przedmiotów lub takich do których 

dostęp jest utrudniony.
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O D K U R Z A N I E  C E N T R A L N E

opracowanie 
redakcyjne

Odkurzacz centralny
przemyślana instalacja

Odkurzacz centralny wymaga wykonania specjalnej in-
stalacji – ułożenia w ścianach systemu rur, zakończenia 
ich gniazdami ssącymi, a następnie zamontowania jed-
nostki centralnej. Prace te, w dużej mierze typowo bu-
dowlane, najłatwiej wykonuje się na wczesnym etapie 
budowy domu –  instalację prościej jest wtedy ukryć. Nie 
ma jednak żadnych przeciwwskazań, aby wykonać je już 
w domu gotowym – wymagają wtedy tylko trochę wię-
cej zachodu – poprowadzenie systemu będzie wymagało 
wykucia kilku bruzd i otworów w ścianach.
Projekt i montaż i instalacji najbezpieczniej jest zlecić wy-
kwali� kowanym, doświadczonym fachowcom. Nie znaczy 
to jednak, że nie można go wykonać samodzielnie – nie 
jest to zadanie bardzo skomplikowane ani wymagające 
specjalnych umiejętności – należy tylko ściśle przestrze-
gać zaleceń producenta. Poniżej przedstawimy Państwu 
kilka informacji i wskazówek niezbędnych podczas plano-
wania i instalowania odkurzacza centralnego.

Długość węża
Najwygodniejsze w użyciu są węże o długości 7,6m, 9,1m. 
Dłuższe mogą być mało poręczne. Jeśli jednak wąż miałby 
być kilkanaście centymetrów za krótki i przez to nie sięgać 
w pewne miejsca, np. do narożnika, to optymalniej będzie 
zdecydować się na wąż dłuższy, niż na przepinanie go 
z gniazdka do gniazdka. W budynkach, w których jest pro-
blem z instalacją odpowiedniej dla krótszego węża ilości 
gniazd, można stosować węże długie, nawet do 15 m.

Gniazda ssące
Gniazda ssące, podobnie jak kontakty i innego różnego 
typu włączniki, będą stanowiły przedmioty tzw. codzien-
nego użytku, dlatego należy dobrze przemyśleć ich roz-
mieszczenie.

Ilość gniazd ssących
Rozplanowując położenie gniazd ssących, pamiętajmy, 
że ich zbyt duża ilość nie jest wskazana – z doświadcze-
nia wynika, że na 80 metrowej kondygnacji, w zależno-
ści od projektu, zwykle wystarcza od jednego do trzech 
gniazd ssących.

UWAGA

ilość gniazd ssących i długość instalacji ma 
znaczenie przy doborze jednostki centralnej.

Lokalizacja gniazd ssących
Nigdy nie należy planować gniazd za drzwiami, w na-
rożnikach ścian i na prostych ich powierzchniach – czy-
li w miejscach, gdzie będą trudno dostępne lub gdzie 
mogą kolidować z umeblowaniem. Przed zaplanowa-
niem rozmieszczenia gniazd warto ustalić, gdzie będą 
stały meble.

Korzystnym jest zaplanowanie gniazda w pomieszcze-
niach, które często odkurzamy, jak np. kuchnia, jadalnia – 
wtedy wszystko – i wąż i gniazdo – znajduje się pod ręką, 
ułatwiając awaryjne porządki.

W miejscach bardziej narażonych na śmiecenie, takich 
jak korytarz, wiatrołap, gdzie bezpośrednio z podwórka 
możemy wnosić kurz i piach, czy kuchnia, w której przy-
gotowujemy jedzenie, warto zaplanować szufelkę auto-
matyczną, czyli gniazdo w formie szczeliny, montowane 
przy podłodze, do którego, po włączeniu, możemy bez-
pośrednio zamieść śmieci.

Układając instalację, nie zapomnij o garażu. Jeśli jest to 
technicznie wykonalne, to również tam warto zamonto-
wać gniazdo ssące również. Najlepiej w pobliżu bramy 
wjazdowej, aby można było odkurzać samochód także 
przed budynkiem.

© ecomax
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na planie uwzględnić też takie przyszłe przeszkody jak 
meble, kominki itp. Dzięki tej metodzie możemy uzyskać 
pewność, że korzystając z gotowej już instalacji bez pro-
blemu, wygodnie sięgniemy wężem do wszystkich zaka-
marków, narożników pod su� tem czy całych schodów. 
W takim przypadku odkurzanie lekkim wężem ssącym 
będzie prawdziwą przyjemnością.
Planując instalację do gotowych budynków, znajdujących 
się w stanie surowym czy to już wykończonych, można 
też po prostu użyć podziałki lub sznura o oryginalnej dłu-
gości węża (7,6 i 9,1) – w ten sposób testując jego zasięg 
i funkcjonalność.

System rur
Przed montażem instalacji należy określić rozmieszcze-
nie systemu rur. Obowiązuje tu zasada: długość prze-
wodów powinna być jak najkrótsza, ale nie za wszelka 
cenę. Przede wszystkim należy też pamiętać, że prze-
wody rurowe, tak jak instalacje hydrauliczne, powinny 
być rozprowadzone wzdłuż linii prostych, aby zmini-
malizować opory hydrauliczne. Odgałęzienia przewo-
du głównego muszą być wykonane w płaszczyźnie 
poziomej, co pozwoli na uniknięcia spadków grawi-
tacyjnych. Niezbędne jest doprowadze-
nie wzdłuż rur przewodu elektrycznego 
do każdego gniazda ssawnego – pamię-
tać należy bowiem, że jednostka włącza-
na jest zdalnie przez wetknięcie końcówki 
węża do gniazda ssawnego. Jednostki 
centralne generują prąd sterujący 24V, 
więc do rozprowadzenia instalacji elek-
trycznej używa się przewodów o przekro-
ju min. 0,75 mm.

UWAGA

● kolanko bezpieczeństwa 90st. nadaje się tylko 
jako zabezpieczenie wklejane za płytką monta-
żową gniazda ssącego lub za szufelką, w szczegól-
nych przypadkach na zewnętrznej instalacji;

● „trójnik T” stosujemy tylko do przyłączenia 
gniazda ssącego, nie należy stosować go jako roz-
gałęzienia instalacji;

● smarowanie rur i kształtek klejem przeprowadza-
my tylko po zewnętrznych ściankach;

● używając do cięcia rur zwykłej piłki do metalu nie 
zapominaj o porządnym ich ogradowaniu!!!

Gniazdo wylotowe
Gniazdo wylotowe umieszcza się w zewnętrznej ścia-
nie budynku. Jego otwór powinien być umieszczony 
na wysokości ok. 30÷50 cm nad ziemią, co pozwoli wy-
tłumić hałas pracującej jednostki, a także zabezpieczy 
przed możliwością zablokowania klapki np. przez zalega-
jący na powierzchni śnieg.

Wysokość, 
na której należy zamontować gniazdo ssące
Zaleca się montowanie gniazd ssących na wysokości 
odpowiadającej użytkownikom – optymalna wysokość 
gniazda to 30-60 cm od � nalnej podłogi.

Gniazda ssące 
– plan budowy z odpowiednią strategią
Zaplanowanie lokalizacji gniazd ssących można próbnie 
wykonać na szkicu w skali 1:1000. Powinny być na nim 
uwzględnione drzwi oraz określone przeznaczenia po-
mieszczeń (np. kuchnia, jadalnia itd.) Następnie na szkicu 
każdego piętra należy zaznaczyć okręgi w następujący 
sposób: ostrze cyrkla lub ewentualnie sznurka ustawia się 
w narożnikach zewnętrznych i rysuje okręgi o wyznaczo-
nym promieniu – 6,7 lub 9,1m (czyli wybranej długości 
węża). Miejsca, w których okręgi przecinają się, są opty-
malne do montażu gniazd ssących. Oczywiście należy 
przy tym uwzględnić wcześniej podane zalecenia.

Wskazówka
Aby się upewnić co do właściwej lokalizacja gniazd, warto 
też wykonać pewne zadanie.
Należy przygotować nitkę lub cienki drut o długości 
węża, oczywiście odpowiednio dopasowanego w ska-
li do planu, i przystawiając je do gniazd zaznaczonych 
na szkicu, wykonać symulację ich zasięgu. Ważne, aby 
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MIT PIERWSZY 
odkurzacz centralny jest drogi

Mit ten jest o tyle trudny do obalenia, że odkurzacz centralny rzeczywiście jest drogi – w każdym razie w stosunku 
do tradycyjnego. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę całość kosztów jego zakupu, montażu i eksploatacji, 

przedsięwzięcie niespodziewanie okazuje się być wyjątkowo opłacalne. Najtańszym etapem jest z pewnością 
sama instalacja systemu rur, której koszt, jeśli jest przewidziana w projekcie budynku i prowadzona już w trakcie 
jego budowy, zamyka się zasadniczo w kwocie ok. 1 tys. zł. Dlatego też warto zdecydować się na taką instalację, 

nawet jeśli jednostkę centralną odkurzacza zamierzamy dokupić do niej dopiero w dalszej przyszłości. Zakup 
samej jednostki centralnej to koszt od trzech tysięcy złotych – w zależności od marki, jakości i właściwości 

eksploatacyjnych. Jeśli jednak zdecydujemy się na zakup typowego urządzenia oraz montaż i budowę systemu 
rur u tego samego certy� kowanego wykonawcy, koszt całości inwestycji nie powinien przekroczyć 5÷6 tys. zł, 
przy gwarancji bezpłatnego serwisu przez od 5 (jednostka centralna) do 10 (system rur) lat użytkowania. Jest 
to zatem tylko drobny ułamek kosztów całej inwestycji budowlanej. Należy też pamiętać, że zarówno � ltry, jak 

i zbiorniki na śmieci wymienia się bardzo rzadko (najwyżej kilka razy do roku), a cała instalacja bardzo podwyższa 
nie tylko komfort sprzątania domu, ale też i jego rynkową wartość.

MIT DRUGI 
odkurzacz centralny słabo „ciągnie”

Wśród osób znających problemy eksploatacji odkurzaczy centralnych jedynie ze słyszenia, często spotyka się 
pogląd, że duża długość systemu rur, ich skomplikowany przebieg oraz powstawanie nieszczelności powodują, 
iż urządzenia te słabiej od zwykłych odkurzaczy radzą sobie z wciąganiem śmieci o większych rozmiarach lub 

szczególnie „przyczepnych”. Nie ma to jednak nic wspólnego z faktami. W istocie, jeśli tylko instalacja rurowa jest 
prawidłowo wykonana (przewody o odpowiednim przekroju i przebiegu nie pozwalającym na powstawanie 

zatorów, kontrola szczelności po ukończeniu montażu), turbina odkurzacza centralnego wytwarza ciąg znacznie 
silniejszy niż w urządzeniu przenośnym. Wynika to przede wszystkim z możliwości stacjonarnego zamontowania 

silnika o z reguły znacznie większej mocy.

MIT TRZECI 
odkurzacz centralny jest niebezpieczny dla zdrowia

Osoby cierpiące na różnego rodzaju schorzenia alergiczne często obawiają się, że rozbudowana instalacja rur 
odprowadzających śmieci znajdująca się wewnątrz budynku może stanowić dogodne środowisko rozwoju 

dla mikroorganizmów i roztoczy. Rzeczywistość jest na szczęście zupełnie inna – szybki przepływ powietrza, 
nawet w typowych urządzeniach przekraczający niekiedy 130 km/h, praktycznie uniemożliwia odkładanie 
się jakichkolwiek resztek wewnątrz przewodów; oczywiście pod warunkiem, że odkurzacz jest normalnie 

eksploatowany (tj. nie rzadziej niż raz na kilka tygodni). Przy tym warto pamiętać, że drobinki kurzu, roztocza 
i inne alergeny w przypadku odkurzacza centralnego nie są jedynie „przedmuchiwane” z jednego końca 

pomieszczenia w drugi, ale są usuwane poza obręb budynku, gdzie nie stanowią już żadnego zagrożenia dla 
domowników. Poza tym, jeśli instalacja nie działa (do gniazd nie jest podłączony wąż ssący), to jest szczelnie 

zamknięta, więc nic z jej wnętrza nie ma prawa dostać się do pomieszczeń mieszkalnych.
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MIT SZÓSTY 
Gniazdo trzeba zamontować w każdym pokoju

Gdyby w istocie sprzątanie przy użyciu instalacji centralnego odkurzania wymagało ciągłego włączania końcó-

wek ssących do gniazd we wszystkich kolejnych pomieszczeniach, zniknęłaby podstawowa zaleta tego systemu, 

jaką jest bez wątpienia wygoda użytkowania. Na szczęście nie ma w praktyce takiej konieczności. Dzięki temu, 

że silnik w jednostce centralnej ma z reguły znacznie większą moc niż w tradycyjnym odkurzaczu i dzięki temu 

wyraźnie lepsze właściwości ssące, w typowym domu jednorodzinnym o powierzchni zabudowy nie przekracza-

jącej 100 m2 w zupełności wystarczy jedno gniazdo ssące na kondygnacji i standardowy przewód o długości 9 m. 

Większa liczba gniazd lub zastosowanie dłuższych przewodów (do 15 m) ma sens jedynie w domach o zdecy-

dowanie większej powierzchni kondygnacji lub o wyjątkowo skomplikowanym rozkładzie pomieszczeń, małej 

liczbie otworów drzwiowych między nimi itp. Pamiętać przy tym należy, żeby usytuowanie gniazda umożliwiało 

swobodny dostęp końcówki ssącej do wszystkich pomieszczeń na kondygnacji – najlepiej w związku z tym umie-

ścić je w pobliżu jej geometrycznego środka. 

MIT PIĄTY 
montaż odkurzacza w wykończonym domu jest kłopotliwy

Jak była już o tym mowa w tekście, najlepiej jest oczywiście zaprojektować i zainstalować system rur już na etapie 
wznoszenia budynku. Nawet jednak w przypadku gdy instalację należy zamontować w domu już istniejącym, 

zakres kłopotliwych robót budowlanych może być – wbrew częstym obawom – relatywnie niewielki. Instalacja 
jednostki centralnej np. w piwnicy czy w pomieszczeniu technicznym wymaga wykonania w stropach i ścianach 

otworów na rury o średnicy nie przekraczającej na ogół 52 mm, co jest operacją stosunkowo mało inwazyjną 
w stosunku do struktury budynku i nawet nie wymagającą całkowitego wyłączania pomieszczeń z użytku 

na czas prac. Oczywiście najlepiej jest w takich sytuacjach prowadzić rury w istniejących pionach i poziomach 
instalacyjnych, w nieczynnych kominach, przewodach wentylacyjnych itp. Nawet jednak gdy nie ma takiej 

możliwości, praktycznie zawsze możliwe jest zamontowanie rur na zewnątrz ścian, np. w rogach czy w załomach 
pomieszczeń, a następnie obudowanie ich płytami 

kartonowo-gipsowymi.

MIT CZWARTY 
instalacja często się zapycha, a jej udrożnienie jest trudne

W micie tym jest właściwie ziarno prawdy. Wykonanie instalacji rurowej do centralnego odkurzacza jest bowiem 
zadaniem niełatwym i wymagającym wysokiego profesjonalizmu. Zdarzają się inwestorzy, którzy w dążeniu 

do obniżenia za wszelką cenę kosztów budowy, stosują do instalacji materiały zastępcze (np. zwykłe rury wodo-
ciągowe czy kanalizacyjne). Niefachowcy często także projektują oraz zabudowują system rur w sposób błędny, 
np. stosując zbyt ostre zakręty i załamania rur, nieprawidłowo instalując trójniki regulujące przepływ powietrza, 
montując rury w taki sposób, że na ich łączach powstają we wnętrzu zadziory utrudniające przelot wsysanych 

przedmiotów itp. Jest to typowy przykład tzw. oszczędności pozornej, gdyż w rezultacie może dochodzić do za-
pychania się instalacji w niedostępnych miejscach, przy czym zarówno lokalizacja zatorów jak i ich usuwanie 

jest zadaniem niezwykle trudnym, często wymagającym wykuwania i wymiany odcinków rur, a w każdym razie 
specjalistycznego sprzętu do ich udrażniania. Dlatego też lepiej zdecydować się podczas projektowania i monta-
żu systemu odkurzania na pomoc profesjonalistów oraz na zastosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych 
rur, co wprawdzie nieco podwyższa koszty, ale za to praktycznie do zera zmniejsza niebezpieczeństwo wystąpie-

nia w przyszłości problemów tego rodzaju.
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AQUA MATIC - WET & DRY
Bezobsługowy z automatycznym

spłukiwaniem zanieczyszczeń.

IZZY 400
Solidny i mocny, wysoka 
jakość w rozsądnej cenie.

IZZY 300
Bezkompromisowe rozwiązanie 

dla średnich domów.

 www.aspilusa-poland.com




