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C

o sprawia, ¿e stosowanie systemów
centralnego odkurzania cieszy siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ w naszym kraju? W bardzo du¿ym skrócie mo¿na
stwierdziæ, ¿e jest to skuteczny, cichy
i wygodny sposób na utrzymanie czystoœci w domu.

Zasada dzia³ania

fot. Comfort System

CENTRALNE
ODKURZANIE
W krajach skandynawskich, Kanadzie, czy USA
instalacja centralnego odkurzania stanowi jeden ze
standardowych elementów wyposa¿enia domu
jednorodzinnego. W Polsce, wed³ug szacunków, pracuje obecnie kilkanaœcie tysiêcy systemów, podczas gdy
jeszcze nie tak dawno uznawano je za ekstrawagancjê.
Stefan Erde
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W odró¿nieniu od tradycyjnych odkurzaczy przenoœnych, instalacja centralna dzia³a jednokierunkowo – przez wytworzenie podciœnienia w instalacji wysysa brud i kurz z pomieszczeñ, a oczyszczone powietrze usuwa na zewn¹trz domu. Dziêki temu nie rozprzestrzenia bakterii oraz nie powoduje wzbijania kurzu
w sprz¹tanych pomieszczeniach.
Jest to podstawowa zaleta systemu
w porównaniu z konwencjonalnymi odkurzaczami przenoœnymi, które zasysaj¹
powietrze, oczyszczaj¹ je i wprowadzaj¹
ponownie do sprz¹tanego pomieszczenia.
Nawet najlepszy filtr nie zatrzymuje zazwyczaj bakterii. Unosz¹ siê one w pomieszczeniu i s¹ wdychane przez mieszkañców. Wprowadzenie oczyszczonego
powietrza z powrotem do pomieszczenia
sprz¹tanego tradycyjnym odkurzaczem
wywo³uje intensywny ruch powietrza
i wzbijanie kurzu z powierzchni jeszcze
nieodkurzonych.

Poziom ha³asu
Lokalizacja jednostki ss¹cej odkurzacza centralnego w pomieszczeniu oddalonym od sprz¹tanego sprawia, ¿e domownicy nie s¹ nara¿eni na ha³as. S³uchanie
radia, ogl¹danie telewizji lub odpoczynek, czy nawet sen innych wspó³mieszkañców, podczas pracy systemu centralnego mo¿e pozostaæ niezak³ócony. Czynnoœci te by³yby co najmniej utrudnione
lub wrêcz niemo¿liwe podczas sprz¹tania
tradycyjnego.

Komfort i wygoda
Podczas sprz¹tania nie musimy przenosiæ odkurzacza do kolejnych pomieszczeñ. Pos³ugujemy siê tylko lekkim wê¿em. Obs³uga jest bardzo prosta. Pojemnik na œmieci w jednostce centralnej
opró¿niamy jedynie dwa lub trzy razy
w ci¹gu roku, a jego stopniowe nape³nianie nie zmniejsza skutecznoœci odkurzania. Sprz¹tanie trwa krócej i jest mniej
mêcz¹ce ni¿ tradycyjne.
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Podwy¿szenie wartoœci
budynku
Obecnoœæ instalacji centralnego odkurzania wp³ywa na podniesienie standardu
budynku. Sprawia wiêc, ¿e przy sprzeda¿y
lub wynajmie jego wartoœæ roœnie.

Elementy systemu
Ka¿dy system centralnego odkurzania sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów:
 jednostki centralnej 1, czyli odkurzacza zamontowanego na sta³e w dowolnym
pomieszczeniu gospodarczym;
 gniazd ss¹cych; powinny byæ rozmieszczone tak, by mo¿na by³o dotrzeæ
do nawet najdalszych zakamarków w domu i obs³u¿yæ 50-100 m2 powierzchni;
 systemu rur i kszta³tek z PVC (czyli
instalacji) o niskich oporach przep³ywu,
³¹cz¹cych jednostkê centraln¹ z gniazdami ss¹cymi;
 wê¿a oraz akcesoriów do sprz¹tania,
czyli koñcówek sprz¹taj¹cych.

Planowanie
Budynek mo¿e zostaæ wyposa¿ony
w system centralnego odkurzania praktycznie na ka¿dym etapie procesu budowlanego. Zdecydowanie najlepiej przewidzieæ go jednak ju¿ podczas projektowania domu. Pozwoli to optymalnie rozmieœciæ gniazda ss¹ce, bezkolizyjnie poprowadziæ przewody i zminimalizowaæ towarzysz¹ce prace budowlane (przebicia
w œcianach i stropach, wykonanie bruzd
i ekranów os³aniaj¹cych itd.).
W budynku ju¿ zamieszka³ym instalacjê centralnego odkurzania mo¿na za1 Wybrane przyk³ady jednostek centralnych
(fot. Djak, Santech)

montowaæ równie¿, ale wymaga to wiêkszego nak³adu pracy.
Niew¹tpliw¹ zalet¹ systemu jest mo¿liwoœæ podzielenia prac na etapy.
W pierwszym nale¿y rozprowadziæ przewody ss¹ce i elektryczne oraz zamontowaæ gniazda ss¹ce. Zakup i monta¿ jednostki centralnej, wê¿a ss¹cego i akcesoriów do sprz¹tania to etap drugi. Mo¿na
siê na niego zdecydowaæ w dogodnym
czasie. Jest to niezwykle istotne, je¿eli nie
mamy pieniêdzy na sfinansowanie ca³ego
systemu od razu.

Projektowanie
Na etapie projektowania systemu nale¿y dokonaæ optymalnego rozmieszczenia gniazd ss¹cych, okreœliæ lokalizacjê
jednostki centralnej oraz przewidzieæ trasy prowadzenia instalacji 2.
Przemyœlana lokalizacja gniazd ss¹cych „zrewan¿uje siê” u¿ytkownikowi
funkcjonalnoœci¹ i wygod¹ korzystania
z systemu. Powinna ona umo¿liwiæ
sprz¹tniêcie nawet najdalszych zakamarków domu. Gniazda 3 nale¿y umieszczaæ
w miarê mo¿liwoœci w centralnej czêœci
ka¿dej kondygnacji, w ³atwo dostêpnym
miejscu (np. w korytarzu). Dobrze jest te¿
przewidzieæ po jednym gnieŸdzie w gara¿u, w pobli¿u tarasu czy wejœcia do domu.
Pojedyncze gniazdo powinno umo¿liwiæ
sprz¹tniêcie 50-100 m2 powierzchni. Sposób rozmieszczenia gniazd ss¹cych przedstawia 4. Funkcjonaln¹ odmianê gniazda
stanowi tzw. automatyczna szufelka, lokalizowana w miejscach czêstego pojawiania
siê œmieci na pod³odze – np. w kuchni czy
w holu obok wycieraczki 5.
2 Idealne rozmieszczenie gniazd powinno pozwoliæ na sprz¹tanie wszystkich zakamarków
w domu, a tak¿e w takich miejscach jak balkon czy taras (rys. Husky Polska)

Z uwagi na ha³as pracuj¹cego silnika,
jednostkê centraln¹ nale¿y lokalizowaæ
w dostatecznej odleg³oœci od pomieszczeñ
mieszkalnych, najlepiej w pomieszczeniu
suchym i przewiewnym (gara¿, wentylowana piwnica lub inne pomieszczenie gospodarcze). Umiejscowienie jednostki
centralnej powinno byæ takie, ¿eby opró¿nianie pojemnika na œmieci by³o niek³opotliwe. Aby ciê¿sze zanieczyszczenia ³atwo przep³ywa³y rurami ss¹cymi, odkurzacz powinien byæ zamontowany w mo¿liwie najni¿szym punkcie instalacji ss¹cej. Je¿eli jednak jednostka centralna, ze
wzglêdu na uk³ad pomieszczeñ, musi zostaæ umieszczona w odleg³oœci wiêkszej
ni¿ 3 m powy¿ej najni¿szego punktu tej
instalacji, nale¿y przewidzieæ urz¹dzenie
o wiêkszej mocy lub zasiêgn¹æ porady
producenta albo dystrybutora.
Zaleca siê równie¿, aby w najni¿szym
punkcie pionu, w którym powietrze jest
transportowane do góry, umieœciæ korek
rewizyjny. Odleg³oœæ jednostki centralnej
od zewnêtrznej œciany domu (od wyrzutni
powietrza) nie powinna przekraczaæ 6 m.
Jej zwiêkszanie prowadzi³oby do wzrostu
oporów przep³ywu powietrza w instalacji.
Kiedy nie da siê tej odleg³oœci zachowaæ,
nale¿y zwiêkszyæ œrednicê rury wyrzutowej, usuwaj¹cej powietrze na zewn¹trz.
Rozprowadzenie przewodów ss¹cych naj³atwiej jest wykonaæ pod pod³og¹
(pod sufitem piwnicy), w kana³ach wentylacyjnych, w kana³ach instalacji centralnego ogrzewania, w kana³ach instalacji
wodno-kanalizacyjnej, pod schodami, we
wnêkach szaf lub skrywaj¹c je za p³yt¹
gipsowo-kartonow¹, panelem sufitowym
b¹dŸ w bruŸdzie œciennej. Trasa przewodów powinna biec równolegle i prostopadle do powierzchni przegród. Przewody
rurowe mog¹ byæ uk³adane bez ¿adnego
spadku. Nale¿y siê staraæ, aby instalacja
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4 Rozmieszczenie gniazd ss¹cych

3 Ró¿ne typy gniazd ss¹cych
(fot. Djak i Comfort System)

by³a mo¿liwie jak najkrótsza i mia³a jak
najmniej kolanek (zagiêæ), a te, które s¹
konieczne, by³y jak naj³agodniejsze. Ka¿de za³amanie trasy wprowadza bowiem
dodatkowy opór przep³ywu powietrza.
Trójniki nale¿y uk³adaæ zawsze zgodnie z
kierunkiem przep³ywu.
Pion (ew. piony) nale¿y zlokalizowaæ
mo¿liwie centralnie w budynku. Gniazda
ss¹ce dobrze jest po³¹czyæ z instalacj¹
krótkim kolanem i dodatkowym odcinkiem poziomym lub pionowym. Zabezpieczy to instalacjê przed przypadkowym
wrzuceniem przez dzieci d³u¿szych
przedmiotów (np. d³ugopisów, kredek).
Nale¿y unikaæ sytuacji, w których zabrudzenia s¹ transportowane od do³u
w górê na d³u¿szych odcinkach. Mog¹
wtedy wyst¹piæ k³opoty z ich zassaniem.

5 Automatyczna szufelka uruchamiana nog¹
(www.axpir.pl)

Monta¿ przewodów ss¹cych
Instalacje centralnego odkurzania powinny byæ wykonane z materia³ów zapewniaj¹cych ma³e opory przep³ywu i du¿¹ szczelnoœæ. Najlepiej nadaj¹ siê do tego
celu rury i kszta³tki z PVC o w³aœciwoœciach antyelektrostatycznych i specjalnej
konstrukcji ³¹czników, ³¹czone na klej.
Niedopuszczalne jest ³¹czenie elementów
przez gumow¹ uszczelkê lub na wcisk. Do

REKLAMA

Badania przeprowadzone przez
Uniwersytet Kalifornijski dowodz¹,
¿e odkurzacze centralne BEAM
pomagaj¹ redukowaæ objawy alergii a¿ o 61 %
Nie zwlekaj
zadzwoñ lub przyjedŸ do nas ju¿ dziœ
„DJAK” DOM-SERWIS
Tel. / Fax. (42) 634-70-14
0-602-570-800
e-mail: djak1@op.pl
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wykonania instalacji nie nale¿y stosowaæ
PVC kanalizacyjnego.
Rury trzeba przecinaæ obcinakiem do
rur z PCV. Dziêki temu uzyskuje siê przeciêcie pod k¹tem prostym, brak te¿ tzw.
zadziorów. Koñce obciêtej rury nale¿y
wyg³adziæ. Podczas wykonywania po³¹czeñ klej nanosi siê na koniec rury, a nie
na kszta³tkê. Chodzi o to, by klej nie wyciek³ do wnêtrza instalacji.
Wyg³adzenie koñców rury oraz niedopuszczenie do wycieku kleju s¹ niezwykle
wa¿ne. Ka¿da nierównoœæ wewn¹trz przewodów powoduje straty ci¹gu, utrudnia
transport zanieczyszczeñ i w skrajnym
przypadku mo¿e doprowadziæ do zatkania instalacji.

Monta¿ przewodów
elektrycznych
Wzd³u¿ ca³ej trasy przewodów ss¹cych nale¿y wykonaæ instalacjê elektryczn¹. Wszystkie gniazda ss¹ce ³¹czy ona
z odkurzaczem centralnym, co pozwala
na zdalne w³¹czanie i wy³¹czanie urz¹dzenia. Przewód mo¿na prowadziæ na dwa
sposoby:
 od ka¿dego gniazda ss¹cego do jednostki centralnej osobnymi przewodami;
 od gniazda do gniazda ³¹cz¹c przewody
równolegle.
W instalacjach poprowadzonych za
p³yt¹ gipsowo-kartonow¹ przewody
elektryczne wystarczy przymocowaæ do
rur plastrem lub opask¹. Jeœli instalacja
zosta³a poprowadzona w posadzce lub
bruŸdzie œciennej, przewody nale¿y za6 Zasada dzia³ania tzw. odwróconego worka

bezpieczyæ osobn¹ rur¹ os³onow¹ (np.
peszlem).
Gniazda s¹ zasilane napiêciem bezpiecznym 12 lub 24 V.
Nowink¹ na rynku jest pneumatyczny system uruchamiania, tzw. push/pull.
Jego zastosowanie wyklucza koniecznoœæ
doprowadzania instalacji elektrycznej do
gniazd ss¹cych.

Dobór jednostki centralnej
Dobieraj¹c wielkoœæ jednostki centralnej nale¿y uwzglêdniæ odleg³oœæ odkurzacza do najbardziej oddalonego
gniazda ss¹cego (jest to maksymalna d³ugoœæ ruroci¹gu) oraz powierzchniê sprz¹tania (ewentualnie iloœæ gniazd ss¹cych).
Urz¹dzenia przeznaczone do domków
jednorodzinnych s¹ zwykle zasilane pr¹dem jednofazowym, a moc silników mieœci siê w przedziale 1000-3000 W.
Konstrukcja jednostki centralnej mo¿e byæ kompaktowa (wszystkie elementy
znajduj¹ siê w jednej obudowie), albo typu split – silnik jest oddzielony od separatora zanieczyszczeñ.

Separacja zanieczyszczeñ
W systemach centralnego odkurzania zasysane przez szczotkê powietrze z
zanieczyszczeniami poddawane jest
oczyszczeniu w jednostce centralnej.
Stosuje siê ró¿ne sposoby oddzielania
(separacji) zanieczyszczeñ. Najprostszym rozwi¹zaniem jest zastosowanie
separatorów workowych. Zawieraj¹ one
zbiorniki na kurz, w postaci jednorazowych worków papierowych lub wielokrotnego u¿ytku z tkaniny.
Nieco bardziej skomplikowanym rodzajem separatora jest samooczyszczaj¹cy
siê worek odwrócony
6.
Podczas odkurzania powietrze
przez
niego
przep³ywa, wype³niaj¹c kurzem. Po wy³¹czeniu silnika
worek opada na
znajduj¹cy siê
poni¿ej zbiornik, do którego
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wpada zebrany kurz. W ten sposób worek
sam siê oczyszcza (st¹d jego nazwa).
Niemniej worek trzeba co jakiœ czas dok³adnie wytrzepaæ. Nie wszystkie bowiem
zanieczyszczenia przedostaj¹ siê do zbiornika, a gromadz¹cy siê w worku kurz
zmniejsza efektywnoœæ odkurzania.
W separatorach cyklonicznych 7
do oczyszczenia powietrza jest wykorzystywana si³a odœrodkowa. Odrzucone ni¹
ciê¿sze od powietrza cz¹stki kurzu uderzaj¹ o œcianki i opadaj¹ do zbiornika.
Dziêki temu urz¹dzenie pracuje z jednakow¹ efektywnoœci¹, niezale¿nie od stopnia nape³nienia odkurzacza. Dla poprawienia skutecznoœci oczyszczania, w niektórych odkurzaczach centralnych z separatorami odœrodkowymi montuje siê dodatkowo filtry (papierowe, piankowe lub
elektrostatyczne).
Urz¹dzeniem ca³kowicie automatycznym i bezobs³ugowym jest separator
wodny. Zasysane brudne powietrze tu¿
przed jednostk¹ centraln¹ jest spryskiwane wod¹, która nastêpnie gromadzi siê w
zbiorniku. Po osi¹gniêciu maksymalnego
poziomu nape³nienia zbiornika lub automatycznie, po wy³¹czeniu silnika, zostaje
otwarty zawór i zanieczyszczona woda odp³ywa do kanalizacji.
Opisana zasada dzia³ania wymaga doprowadzenia wody i pod³¹czenia zbiornika jednostki centralnej do kanalizacji.
Dziêki zdolnoœci zbierania p³ynów urz¹dzenie mo¿e byæ wykorzystywane do prac
mokrych, takich jak pranie dywanów lub
usuwanie rozlanej wody z pod³óg czy z zapchanych zlewów.
7 Zasada dzia³ania separatora cyklonicznego

Sterowanie prac¹ jednostki
centralnej
Do wa¿niejszych zalet systemu centralnego odkurzania nale¿y prosta obs³uga: urz¹dzenie uruchamia siê albo przez
samo w³o¿enie wê¿a do gniazda (w¹¿
standardowy), albo przez jego w³o¿enie
i przestawienie pozycji prze³¹cznika
w r¹czce (w¹¿ w wersji lux).
Niektóre modele s¹ wyposa¿one
w elektroniczny regulator mocy na r¹czce
wê¿a ss¹cego. Pozwala to na optymalizacjê pracy systemu i oszczêdnoœæ energii.
W pneumatycznym systemie uruchamiania, tzw. push/pull, w³¹czanie i wy³¹czanie jednostki centralnej odbywa siê
przez wyd³u¿anie i skracanie teleskopowej r¹czki 8

8 Teleskopowa r¹czka pracuj¹ca w systemie
push/pull (www.axpir.pl)

Zestawy do sprz¹tania
Niezbêdnym elementem wszystkich
zestawów jest w¹¿ ss¹cy: giêtki przewód
elastyczny d³ugoœci zazwyczaj 7-9 m. Zamówienie d³u¿szego wê¿a jest mo¿liwe,
lecz wymaga konsultacji z doradc¹ technicznym firmy dystrybucyjnej lub instalatorskiej. Wê¿e dostêpne s¹ w nastêpuj¹cych wersjach:
 standard – najprostszy rodzaj wê¿a,
przeznaczony do systemu uruchamianego
w chwili otwarcia gniazda;
 lux – z w³¹cznikiem w r¹czce;
 z w³¹cznikiem w r¹czce i z elektroniczn¹ regulacj¹ mocy ss¹cej 9.
9 W¹¿ ss¹cy z elektroniczn¹ regulacj¹ mocy
(fot. Borysowski)

240

2005

4

Drugim elementem sk³adowym zestawów do sprz¹tania s¹ koñcówki ss¹ce -.
Mo¿na je podzieliæ na:
- Ró¿ne rodzaje koñcówek do sprz¹tania
(fot. Borysowski)
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 ró¿norodne szczotki i ssawki przeznaczone do wszystkich typów pod³óg – zarówno twardych, jak i wyk³adzin;
 turboszczotki – o napêdzie powietrznym lub elektrycznym,
stosowane do czyszczenia dywanów i tapicerki,
 koñcówki specjalne – do czyszczenia mebli, ssawka szczelinowa do odkurzania naro¿ników, do grzejników, ubrañ, materacy i mebli tapicerowanych, a tak¿e np. separatory do zbierania wody i popio³u z kominka.



Info Rynek
Firmy:
AERECO (Axpir)
(22) 632 79 34 www.axpir.pl
BORYSOWSKI&SPÓ£KA (Aertecnica)
(22) 751 47 77 www.borysowski.com.pl
COMFORT SYSTEM (Disan)
(61) 862 84 22 www.disan.com.pl
DJAK (Beam)
(42) 634 70 14
ELEKTRA
(22) 843 44 32 www.elektra.pl
RAM MARCIN GÓRNIK (Husky)
(48) 363 31 94 www.husky.pl
KLIMAWENT
(58) 629 64 80 www.klimawent.com.pl
SANTECH (Vacu Maid) (22) 615 80 90 www.santech.com.pl
SMART ARROWS
(22) 812 73 45 www.smartsys.smart.pl
UNIVAC
(18) 441 10 36
www.odkurzacze-centralne.com.pl
WIREXIM
(61) 662 07 77 www.wirexim.com.pl

Co, za ile:
System odkurzania centralnego
n pow. domu ok. 200 m2, 3 gniazda ss¹ce – 3500 z³;
n pow. domu ok. 300 m2, 5 gniazd ss¹cych – 4500 z³.
REKLAMY

