SZŰRÉS MESTERFOKON
Tények és tesztek...
A BEAM Öntisztuló Szűrő nagy kapacitása bírja a folyamatos por és szennyeződés
terhelést, míg a hagyományos szűrők jóval hamarabb veszítenek hatékonyságukból.
Íme a BEAM új szűrője az ÖNTISZTULÓ SZŰRŐ!
Rengeteg állítást lehet hallani, de nézzük a
tényeket!
Egy független vállalat a Professional Testing
Laboratory Inc. (USA; Dalton City, Georgia)
megvizsgálta a vezető porszívógépek szűrési
hatékonyságát.
Azok
a
BEAM
központi
porszívógépek
bizonyultak
a
leghatékonyabbnak,
amelyekbe
a
BEAM
Öntisztuló Szűrőt építettek.
Miért jó a Beam Öntisztuló Szűrő?
Elsőként összegyűlik a por a porszívógép ciklon
tartályában, ahol a nagyobb szennyeződések
kiválnak, majd ezt követően a beszívott
levegőben található apróbb 0.3 mikronnál
nagyobb porszemcséket szűri meg.

Minden olyan por, ami allergén anyagokat
tartalmaz (poratka, pollen stb.) és 0.3
mikronnál kisebb ki van vezetve az épületen
kívülre. Más rendszerek is rendelkeznek
hasonló tulajdonságokkal, de egyik sem
rendelkezik Öntisztuló Szűrővel.
A Beam Öntisztuló Szűrő GORE-TEX anyagból
készül, ami 98%-ban megszűri a 0.3 mikron
nagyságú porszemeket, míg a hagyományos
szűrők csak 30-80% hatásfokúak. A porgyűjtő
tartály telítettségétől függetlenül az öntisztító
rendszernek
köszönhetően
a
szűrő
folyamatosan
magas
szintű
tisztítóerőt
biztosít. A BEAM központi porszívó gépekben
ezért nem kell szűrőt cserélni.

A BEAM Öntisztuló Szűrő előnyei
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A 0.3 mikron nagyságú porszemeket is
kiszűri
Letisztítja magát minden kikapcsolásnál
Nincs teljesítményveszteség
Meghosszabbítja a motor élettartamát
Tiszta a levegő otthonunkban
Csak a BEAM porszívógépekben
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Más típusú szűrő rendszerek
Nézzük, milyen hatékonyságúak más szűrőrendszerek és milyen hátrányai vannak a
BEAM Öntisztuló Szűrőjével ellenben!
Ciklonikus, szűrős
papírszűrővel

Papírzsákos

Ciklonikus

30%-os hatékonyság

40%-os hatékonyság

50%-os hatékonyság
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A
nehezen
elérhető
papírszűrő
mosást
vagy
cserét igényel
A
szűrő
karbantartásának
hiánya
csökkenti
a
légáramlást,
mely
motorhibához is

vezethet

•
•
•

Veszít
a
szívóerőből,
ahogy a zsák
telik
A zsák ki tud
szakadni
Szükség van
extra
zsákokra
A motorvédő
másodlagos
szűrő
takarítást
igényel
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Kifúvásra
van
szükség,
ami
csökkenti
a
teljesítményt
A
motoron
keresztül fúja ki a
port
Tisztítani kell a
motorvédő
felületet
A ciklonikus fedőt
el kell távolítani a
szemét ürítésekor
A kifúvás kötelező

