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Electrolux filtrace s 98% účinností na 0,3 mikronu

Kategorie - bezsáčkové
1. inverted system
- systém vertikálně pohyblivého filtru
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l Při
 každém zapnutí a vypnutí
vysavače dojde k očištění
velkoplošného vertikálně pohyblivého
filtru
l Nedochází ke ztrátě výkonu
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Ostatní způsoby filtrace
Kategorie - bezsáčkové
2. Filtr - pevný (kartušový)
Cyklon s pevným látkovým /papírovým filtrem

l N
 esnadno dostupný filtr se musí pravidelně čistit, prát
nebo měnit dle instrukcí výrobce
l U
 některých typů dochází s postupným zaplňováním
kanystru k poklesu výkonu a sání
l Přes velký objem kanystru nutná častá údržba
l F
 iltrace probíhá v prachovém kanystru, prachové
částice jsou v kontaktu s filtrem

Kategorie - bezsáčkové
3. Cyklon - bez filtru
Pouze cyklon

l Filtrovaný

vzduch musí být vždy vyfukován mimo objekt.
Dlouhé výfukové potrubí může snížit výkon vysavače
l P
 rach prochází motorem
l N
 esnadno přístupné ochranné mřížky musí být pravidelně čištěny. Při nedodržení může dojít k poškození
motoru
l K
 ónus cyklonu je nutné sejmout před vysypáváním
l N
 utné výfukové potrubí
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98% účinnost

l Prodlužuje životnost motoru
l Nejsou potřeba sáčky
l Stálý výkon po celou dobu životnosti
l Při použití HEPA filtru nebo
přídavného filtru nemusí být
přefiltrovaný vzduch vyfukován mimo
objekt

nosti
Test účin en
proved
filtrace
firmou

ional
Profess
ry,
Laborato
Testing
, USA
ia
rg
eo
Inc., G

Kategorie - sáčkové
Papírový sáček
l S
 postupným
zaplňováním vaku
dochází ke snížení
průtoku vzduchu
l Velice

nesnadné
a nepříjemné čištění
v případě poškození
vaku
l Nutnost

nákupu
sáčků
l Nutné

pravidelné
čištění druhého
(sekundárního)
filtru

