POROVNÁVAJTE
POSUDZUJTE
VYBERAJTE
Ako rozoznáte kvalitný centrálny vysávač od priemerného?

20 dôvodov PRE
centrálny vysávač BEAM!

Pri rozhodovaní, aký centrálny vysávač si zaobstarať, nájdete na našom trhu výrobky nekvalitné, priemerné, nadpriemerné
a špičkové. Nie vždy je hlavným meradlom ich kvality cena. Kvalitný centrálny vysávač by mal byť vybavený takými prvkami, aby výsledok zodpovedal nárokom užívateľa na stopercentnú čistotu a bol schopný pridať aj niečo navyše. To „navyše“
je práve tá hodnota, ktorou sa môžu pochváliť len niektoré značky. A o tom, že značka BEAM k nim patrí, sa Vás práve teraz
pokúsime presvedčiť. Zameriame sa na niektoré najdôležitejšie hľadiská a porovnáme ich s bežnými centrálnymi vysávačmi.
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ČISTOTA a ZDRAVIE

BEŽNÉ CENTRÁLNE VYSÁVAČE

Filtrácia
GoreTEX
Ak sa centrálne vysávače skutočne

niečím výrazne odlišujú, potom je
to snaha o čo najdokonalejší systém filtrácie. Spôsob odstraňovania nečistôt má totiž hlavný podiel
nielen na čistote prostredia, ale aj
na zdraví. Centrálne vysávače BEAM využívajú najdokonalejší spôsob filtrácie a pohyblivý, veľkoplošný filter (porovnajte s ostatnými
vysávačmi na trhu). Filtračná látka je vyrobená zo špeciálnej tkaniny
Gore-tex, ktorej použitie je vyskúšané v tých najnáročnejších prostrediach a vďaka svojim špecifickým vlastnostiam dokáže odfiltrovať takmer 100% nečistôt, prachu a alergénov. Jedine vysávače od
Electroluxu používajú túto tkaninu. Goretex filter je samočistiaci,
tzn. že je odporúčaný alergikom – nemusíte sa filtra vôbec dotýkať.

Veľmi rozšírené sú pevné filtre, väčšinou
látkové. Tieto filtre vyžadujú pravidelnú
údržbu – vyklepanie, prefúknutie tlakovým
vzduchom, alebo pravidelné pranie. Tým sa
samozrejme znižuje účinnosť filtrácie, ale
predovšetkým manipulácia s filtrom (jeho
vybratie z agregátu) je práca nepríjemná
a pre alergikov priam nebezpečná. Preto
niektorí výrobcovia odporúčajú pri tejto
činnosti používať rúšku (prach je toxický).
Nutnosť pravidelného čistenia tak degraduje
vysávač na úroveň prenosného vysávača.

Systém Alphasan
Prachové nádoby vysávačov BEAM
sú priehľadné, s antibakteriálnou
úpravou Alphasan. Táto úprava výrazne redukuje množenie baktérií
v nádobe, vznik plesní a nebezpečných alergénov. Filter je nad prachovou nádobou a nezasahuje do nej,
takže jej objem je tak 100 % využiteľný na zadržiavanie prachu.
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Bežné vysávače používajú nepriehľadné kovové (príp. hliníkové) nádoby s konštrukčne
nedoriešenými úchytmi rukovätí. Ich výstupky v podobe nitov alebo skrutiek potom vedú
k zachytávaniu nečistôt na týchto výstupkoch.

ANTICARBON filter

Firma BEAM sa snaží eliminovať všetky potenciálne zdroje prachových, či inak nebezpečných častíc, ktoré sa tvoria pri chode motora
centrálneho vysávača. Jedným zo zanedbávaných hľadísk je veľmi
jemný uhlíkový prach, ktorý sa tvorí vzájomným trením jednotlivých súčastí motora. Vysávače BEAM sú preto vybavené ďalším filtrom motorovej komory, ktoré tieto mikroskopické častice prachu
zachytáva.

Bežné centrálne vysávače toto nebezpečenstvo pre dýchacie cesty človeka vôbec neberú
do úvahy. Vetracie mriežky nutné na chladenie motora sú bez akéhokoľvek filtra a jemný prach je vyfukovaný do priestoru. O tom,
aká dôležitá je ochrana pred týmto typom
častíc vypovedá najlepšie stena za vetracími
mriežkami, ktorá býva znečistená tmavým
mazľavým koncentrátom uhlíkového prachu
a vysatých nečistôt. Tento prach tak uniká do
miest, kde môže byť vdychovaný.

AIRWATT 600-900

Vďaka vysokému výkonu vysávačov BEAM je upratovanie nielen
ľahké a rýchle, ale hlavne tak účinné, že zbaví domácnosť jemného
prachu, peľov a alergénov.

Sací výkon motora vysávača je daný nielen
výkonom motora, ale aj súladom ostatných
konštrukčných prvkov, ako sú tvar a kvalita
lopatiek sacej turbíny, trvanlivosť pohyblivých súčastí a kvalita použitých materiálov.
Veľký vplyv na výkon má tiež stupeň zanesenia filtra prachovej nádoby. Na bežnom
centrálnom vysávači obvykle nachádzame motory s nižším výkonom. Ak nastane
čiastočné zanesenie pevného filtra, výrazne
klesá účinnosť vysávania. Ak chceme zbaviť
domácnosť prachu, je potreba viac času, niektoré druhy nečistôt potom z podlahy nevysajeme vôbec.

KOMFORT
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Regulácia výkonu

Pohodlné ovládanie vysávača priamo na
rukoväti hadice Oxygen. Oválny prierez trubice prispieva k tichosti vysávania a k zvýšeniu prietoku nasávaného vzduchu. Ergonomický tvar rukoväte s plynulým oblúkom
zabraňuje zachytávaniu nečistôt.

Multifunkčný displej

Priebeh vysávania je pod kontrolou, displej zobrazuje dobu vysávania, upozorní na nutnosť vysypania prachovej nádoby, či je filter
v poriadku, alebo či sa odporúča jeho kontrola, príp. či je elektrická
časť bez chýb.

Bežné centrálne vysávače sú väčšinou dodávané s bežnou hadicou, ich konštrukcia
vychádza z modelov predávaných pred viac
ako 20 rokmi, s vypínačom s ostrým uhlom
na rukoväti, kde hrozí zachytávanie napr.
ihličia, papiera a pod. Tieto modely sú v ponuke bez akejkoľvek konštrukčnej zmeny u
väčšiny dodávateľov

Bežné centrálne vysávače sú ponúkané bez
akejkoľvek signalizácie, príp. so svetelnými
diódami (v súčasnosti už úplne zastaranú
technológia). Často sú vydávané za inteligentnú elektroniku, ktorá je však len časovým počítadlom a nemá žiadny elektronický
kontrolný systém agregátu.

Tichý chod

Najtichšie centrálne vysávače na
trhu. Hladina hluku vlastného vysávača dosahuje veľmi nízke hodnoty
okolo 62 dB. Všetky vysávače BEAM
sú navyše štandardne vybavené
tlmičom na výfukovom potrubí,
ktorý spĺňa požiadavky hygieny na
hluk mimo objektu, takže ani sused
nespozoruje, že práve vysávate.

Príslušenstvo

Univerzálne hubice sú konštruované tak na pevné podlahy (drevené, laminátové) ako aj na koberce a to bez akéhokoľvek prepínania.
Zaklápací zámok pevne drží na teleskopickej ASPIRA trubici. Nový
dizajn kief s nasvietením hubice na pevné podlahy šírky 36 cm uľahčuje a hlavne urýchľuje upratovanie. V ponuke je tiež mnoho špeciálnych kief, ktorých využitie ďalej zvyšuje efektivitu upratovania.

Celkovo majú vyššiu hlučnosť. Niekedy býva
zámerne zamieňaná hlučnosť vlastného vysávača za hlučnosť na výfukovom potrubí za
tlmičom, čo je hodnota vždy priaznivejšia,
keďže hlučnosť vlastného vysávača je podstatne vyššia.

Často zabúdaná súčasť. Používané univerzálne hubice zastaranej konštrukcie neberú
do úvahy rozmanitosť vysávaných povrchov, ani požiadavky na čistotu. Dodávané
príslušenstvo sa väčšinou obmedzuje na
univerzálnu kefu s preklápaním pevná podlaha/koberec, obvykle s kovovou základnou
doskou, ktorá nie je práve šetrná k pevným,
najmä dreveným podlahám.

INTELIGENTNÉ RIEŠENIA
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Zásuvka agregátu
Integrovaná zásuvka na agregáte je elegantné riešenie pre ľahké upratovanie
okolo agregátu. Odpadá nevzhľadná
inštalácia a náklady na ďalšiu zásuvku,
napr. v garáži na upratovanie auta. Duálny vstup potrubia do agregátu uľahčuje
inštaláciu vysávača k potrubiu.

Bežné vysávače sú bez zásuvky na agregáte
a bez duálneho vstupu. Pre vysávanie okolo
agregátu je väčšinou nutné inštalovať povrchovú zásuvku, ktorá spolu s inštaláciou
zaberá ďalšie miesto, tvorí nevzhľadný celok
a zvyšuje obstarávacie náklady. Okolo vysávača bez duálneho vstupu vzniká často neprehľadná spleť potrubí.

Vysávanie vody

S ktorýmkoľvek vysávačom
BEAM môžete ľahko vysávať
vodu a iné kvapaliny, bez
toho, aby došlo k zaneseniu
potrubia. S predradeným
separátorom je voda zachytávaná už pred vysávačovou
zásuvkou, takže sa do potrubia vôbec nedostane. Odpadá tak prácne, časovo veľmi
náročné čistenie potrubia a hlavne riziko zanášania potrubia.

Väčšina výrobcov vysávačov dnes volí cestu
s predradeným separátorom. Niektoré vysávače (vybavené plavákom) nepoužívajú
separátor a vodu zadržiavajú vo vysávači.
Pri týchto systémoch je nutná príprava vysávača na mokrý proces a dôsledné vyčistenie
a vysušenie po jeho ukončení, aby nedošlo
k jeho zaneseniu nečistotami a tým k šíreniu
zápachu.

Bajonetové uchytenie
a papierové vrecká
Pohodlné a spoľahlivé uchytenie
prachovej nádoby. Zloženie a nasadenie sa robí miernym pootočením. Podľa priania je možné do
vysávača vsadiť papierové vrecko. Túto výhodu ocenia predovšetkým tí, ktorí chcú využiť vysávač napr. na stavbe na vysávanie
jemného cementového prachu.

Väčšina stále používa spony. Zloženie a nasadenie nádoby vyžaduje viac zručnosti, aby
nádoba dobre dosadla na tesnenie. Alternatívne používanie papierových vreciek nie je
štandardným prvkom pri bežných vysávačoch a to napr. kvôli nedostatočnému priestoru okolo pevného filtra.

Tangenciálne zaústenie
Prívodné potrubie je ukončené
ostrým kolenom uprostred nádoby v blízkosti filtra, ktorý je ponorený do prachovej nádoby. Po
zapnutí vysávača dôjde k prisatiu
jemného prachu na povrch filtra a jeho čiastočnému upchatiu.
Zaústené sanie v strede nádoby
spôsobuje vírenie usadeného
prachu v nádobe.

Prívodné potrubie je ukončené ostrým kolenom uprostred nádoby v blízkosti filtra, ktorý
je ponorený do prachovej nádoby. Po zapnutí vysávača dôjde k prisatiu jemného prachu
na povrch filtra a jeho čiastočnému upchatiu. Zaústené sanie v strede nádoby spôsobuje vírenie usadeného prachu v nádobe.

Antivibračný záves

Konštrukčný prvok, ktorý slúži na elimináciu hluku a chvenia počas
činnosti motora. Každá súčasť, vykonávajúca nejaký mechanický
pohyb, uvoľňuje aj vďaka pevnému uchyteniu, do svojho okolia
určitý stupeň hluku a vibrácií. Na to, aby týchto vplyvov bolo čo
najmenej, slúži antivibračný záves. Zabraňuje prenosu týchto nežiaducich vplyvov do stavebnej konštrukcie.
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Nedá sa povedať, že by motory bežných
centrálnych vysávačov boli tak konštrukčne
na výške, že u nich k hluku a vibráciám nedochádza. Len tento systém v ponuke zatiaľ
nemajú.

ATLIS

Dokonalý celok je tvorený detailami. ATLIS systém je jedným z nich.
Jeho prednosti oceníte vo chvíli, kedy počas montáže agregátu
centrálneho vysávača zistíte, že by bolo jednoduchšie a esteticky
prijateľnejšie, keby sací otvor agregátu bol na opačnej strane tela
vysávača. V prípade agregátov BEAM to nie je problém. Je otázkou
niekoľkých minút premiestniť sací otvor na opačnú stranu, všetko
je pre tento úkon pripravené.

Hoci ide v podstate o konštrukčný detail, na
bežnom centrálnom vysávači ho nenájdete.
Zvýšila by sa tým cena prístroja, ktorý zo svojej podstaty ani ničím iným než cenou konkurovať nemôže.

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV

Servis

Aj napriek nespornej kvalite centrálnych vysávačov BEAM môže
nastať situácia, kedy bude potrebný zásah servisného technika.
V takých prípadoch nie je potrebné obávať sa akýchkoľvek nepríjemností – firma Beam má rozsiahlu sieť servisných stredísk po celej republike s dostatočnou skladovou zásobou náhradných dielov
a školeným personálom. Akékoľvek záručné a pozáručné opravy je
možné vykonávať v rekordne krátkych termínoch a stopercentnej
kvalite.

Starať sa o kvalitnú servisnú sieť s profesionálnym zázemím pre kvalifikovaných
zamestnancov a s dostatočnou zásobou
náhradných dielov nie je stále ešte samozrejmosťou. Pri výbere centrálneho vysávača by
malo byť aj toto hľadisko zohľadnené.

Životné prostredie

Centrálne vysávače BEAM, podobne ako ostatné výrobky firmy, sú
vyvíjané a vyrábané s ohľadom na životné prostredie a teda s ohľadom na zdravie a spokojnosť zákazníkov. Vyššia účinnosť, nižšia
spotreba energie, vyššie percento recyklovaných materiálov – to
sú len základné predpoklady pre splnenie podmienky ohľaduplnej
formy upratovania. Mnohé ocenenia svedčia o prvenstve v trvalom
prínose v znižovaní spotreby energie nielen výrobkom, ale aj pri
jeho výrobe.

Rýchly rozvoj technológií a zvyšovania požiadaviek na úsporu energie si vyžaduje väčšie
investície. Výrobcovia s menším objemom
výroby majú potom menej prostriedkov na
investície do vývoja a nákupu moderných
technológií.

ŽIVOTNOSŤ

ISO certifikácia

Výrobný závod vysávačov BEAM má certifikáty ISO 9001 a ISO 14001
ako jediný výrobca centrálnych vysávačov na trhu. Tým je zaručená
úplná kontrola výrobného procesu. Pre užívateľov je to garancia vysokej kvality výrobku.

BY-PASS motory

Centrálne vysávače BEAM sú vybavené vysoko
spoľahlivými motormi DOMEL s dlhou životnosťou. Úctyhodný výkon turbín je dosiahnutý pri
nízkom príkone (a teda spotrebe el. energie)
v hodnotách približne 1600 – 1700 Watov.
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Bežné centrálne vysávače majú snahu konkurovať osvedčeným značkám len nízkou
cenou. To sa nepriaznivo odráža na použitých materiáloch, aj na absencii už osvedčených a v praxi vyskúšaných najmodernejších
technológií. S ohľadom na celkový objem
produkcie sú často kompletizované z dielov vyrábaných aj v neznačkových prevádzkach. Tým nie je zaručená vysoká kvalita
a spoľahlivosť výrobkov.

Používané by-pass motory sú spravidla staršie konštrukcie s príkonom približne 1800 W.
Dochádza aj k prípadom, že je k vysávaciemu agregátu dodávaná navyše sada uhlíkov
motora pre ich neskoršiu výmenu, čo je potom vydávané za dvojnásobnú životnosť. Už
to samé osebe je veľavravným faktom o serióznom prístupe dodávateľa.

ECS elektronika

Elektronická doska je vybavená radom ochranných prvkov monitorujúcich stav napájania, chod motora. Pri akejkoľvek anomálii dochádza
k zastaveniu a okamžitému reštartu systému. Pretrvávajúce chyby,
ktoré by mohli mať vplyv na nesprávny chod, príp. poškodenie motora, systém odpojí a displej užívateľa upozorní na pretrvávajúci problém. Tieto ECS dosky umožňujú použitie napr. hadice s plynulou reguláciou výkonu. Štandardným vybavením je plynulý rozbeh motora
tzv. SoftStart, ktorý šetrí motor.

Potrubný systém

Môže sa to zdať ako nepodstatný detail, ale v životnosti systému hrá
dôležitú úlohu aj sila potrubia. Systémy centrálneho vysávania BEAM
používajú potrubie s najsilnejšou stenou 2,0 mm. Silnejšia stena zaručuje vyššiu odolnosť a predlžuje životnosť zabudovaného potrubia.

Používané dosky s výnimkou tepelnej poistky
nemajú žiadnu ochranu, bežnú u dosiek ECS
vysávačov BEAM. Štandardné elektronické
dosky nemajú často ani dnes už bežnú technológiu SoftStart (plynulý rozbeh motora),
niektoré typy sa snažia chýbajúce elektronické vybavenie nahrádzať dnes už dávno prekonanými systémami časovej signalizácie
pomocou LED diód.

Bežné systémy používajú potrubie s hrúbkou steny cca 1,4 – 1,6 mm. Tenšie potrubie
je náchylnejšie na mechanické poškodenie.
Vzhľadom na to, že vysávaný prach a častice
sú abrazívne (mechanicky narúšajú vnútorné steny potrubia), má hrúbka steny zásadný
vplyv na životnosť celého systému. Oprava
alebo výmena zabudovaného potrubia je
vecou časovo aj finančne náročnou a technicky komplikovanou.

Byty, rodinné domy

Komerčné objekty

Priemyselné objekty

Výhradný zástupca v SR:
BEAM s.r.o.
Piaristická 2, 949 01 Nitra,
tel./fax: 037/654 23 23 (22),
Infolinka: 0911 54 23 22, 0904 06 88 77
www.beam.sk
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