ETA 409 (1962 - 1970)

Rok výroby: 1962 - 1970
Příkon: 300W
Stav: Funkční
Počet: š kusy
Uložení: Krabice 07
Pozice: První a druhá řada

ETA 409
1962 - 1970
Uložení

Stav

Rok výroby

Příkon

Poznámka

Krab. 07

Funkční

1962 – 1970

300W

Zachovalý

Vysavač je „doutníkového“ tvaru, a má několik shodných prvků s dalšími modely. Plášť vysavače je
plechový, kryt motorového prostoru a prachového filtru je z plastu (barevně rozlišeno od vysavače). Madlo a
tlačítko jsou plastové, uzavírání krytu prachového filtru je kovové. Tento model je základní a dal vzniku
luxusnějšímu modelu s označením ETA 411. Konstrukce vysavače neumožňuje použití navijáku pro přívodní
kabel. Tedy po ukončení práce a manipulace s vysavačem, se přívodní kabel omotal okolo těla vysavače nebo
okolo madla vysavače, tak aby nepřekážel. Vysavač nemá elektrickou zásuvku, elektronickou regulaci sacího
výkonu ani ukazatel stavu prachového filtru. Jedná se o základní a jednoduchý typ vysavače.

ETA 409

Celkový pohled 1
Na obrázku je patrné, že model 409 je světle šedé barvy doplněn o plastové doplňky tmavě šedé barvy.
Vysavače modelové řady 409 a novější typy 411 mají shodný typ připojení hadice NO.1. Toto připojení mají také
„doutníkové“ vysavače, jeden ze shodných prvků. Ústí hadice je umístěno v horní části víka, které kryje prostor
pro prachový filtr. Nasátý vzduch, který je filtrován, vstupuje do motorového prostoru, kde ochlazuje agregát a
následně je vyfukován z vysavače ven.
Vysavač nemá ozdobnou mřížku, která by zajišťovala rozptylování vyfukovaného vzduchu do prostoru.
Výstup vzduchu je řešen ústím stejných rozměrů jako je připojení hadice, tedy vysavač lze použít pro další činnosti,
jako třeba šamponování, vyfukování listí či rozprašování barvy nebo vody. V tomto ústí je umístěna plastová
mřížka, která zabraňuje proniknutí cizího tělesa do prostoru agregátu a jeho následného poškození.
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Výstup vzduchu

V ústí výstupu vzduchu je umístěna plastová mřížka a za ní je molitan, který chrání agregát před
vniknutím cizího těla.

Ochranná mřížka

Napájecí kabel byl sériově montován v šedé barvě. Tato barva dobře ladila s celkovou vizáží vysavače.
Síťová vidlice je bez zemnícího vodiče (sériově). Délka přívodního kabelu je cca 5m (originální kabel). Vysavač
sice není „doutníkové“ konstrukce, ale jeho konstrukce také neumožňuje použití navijáku. Přívodní kabel lze
„namotat“ na tělo vysavače.

Síťová vidlice (neoriginální)

Pevný vstup napájecího
kabelu

Zadní kolečka jsou z plastu a velmi malých rozměrů. Tyto kolečka jsou umístěny v kovových lištách,
které vedou po celé dolní straně vysavače. Pohyb vysavače touto kombinací je omezen a uživatel se musí více
soustředit. Barva zadních koleček se odvíjela od celkového vybarvení vysavače. Tedy u tohoto vysavače jsou
kolečka černé. Řada 411, ale i předešlé provedení 409 má přední kolečko, což usnadňuje pohyb do stran. Toto
přední kolečko je rozměrově shodné se zadními kolečky. Celková hybnost vysavače je dosti omezená.
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Kovové lišty

Zadní kolečka

Umístění předního
kolečka

Zub času zapracoval a tento kousek již nemá přední kolečko. Vysavač při použití větší síly, či prudšího
pohybu má tendence se převracet na bok či dokonce až na horní stranu (obrat o 180 stupňů). Při větších rozměrech
instalovaných prahů, může mít vysavač problém s překonáním tohoto prahu, zde je nutný zásah uživatele a vysavač
přenést přes překážku.
Vysavače řady 409, ale i novější provedení 411 nemají ukazatel stavu prachového filtru. Jde o jednoduché
a základní modely vysavačů.
Stejně jako u předešlých, ale i novějších modelů vysavačů, je prachový filtr konstruován pro vícero
variant. Prachový filtr se skládá ze dvou částí. První část je textilní filtr a druhá část je papírový filtr. Konstrukce
prachového filtru již napovídá, že existuje několik variant použití filtru. První varianta je použití jen samotného
textilního filtru. V tomto případě se musí filtr po naplnění důkladně vyklepat. Druhá varianta je použití textilního
filtru společně s papírovým filtrem. Tato varianta je doporučována i výrobcem. Po naplnění papírového filtru, stačí
vyjmout papírový filtr z textilního a vyhodit ho. Tato varianta je hygieničtější, než první varianta.
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Prostor pro
prachový filtr

Sací trubka a vstup do filtru

Textilní filtr

Jedním z dalších shodných prvků s „doutníkovými“ vysavači je stejný papírový filtr.

Papírový filtr
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V žádném případě nejde použít variantu jen samotného papírového filtru a to hned z několika důvodů.
První důvod je, že papírový filtr by se mohl protrhnout a nečistoty by mohli proniknout do motoru a mohlo by
dojít k vážnému poškození samotného agregátu, a druhý důvod papírový filtr není jak uchytit bez textilního filtru.
Prostor pro prachový filtr je tvarově shodný s prvními modely „doutníkových“ vysavačů. Do filtru ústí
sací trubka, do které se zasouvá hadice. Pak následuje papírový a textilní filtr a kovová mřížka, která odděluje
tento prostor od motorového prostoru. V motorovém prostoru nasátý vzduch ochlazuje agregát vysavače a poté
vystupuje ven z vysavače. Vyfukovaný vzduch může být teplý, z důvodu chlazení agregátu, toto je vlastnost
vysavačů, nikoliv porucha či problém.

Oficiální značení papírového
filtru

Technická stránka tohoto modelu je základní. Motor má příkon 300W. Jeho sací výkon pozvolna klesá
při postupném plnění prachového filtru. Vysavač nemá elektronickou regulaci sacího výkonu, ukazatel stavu
prachového filtru ani elektrickou zásuvku pro připojení elektrického rotačního kartáče. Jak vybavení tak i
technická stránka modelové řady 409 jsou pouze základní. Inovované provedení modelu 409 se dodávalo s
označením 411. Tento model se lišil pouze silnějším motorem (500W oproti 300W).

Motor

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na nášlapné tlačítko, které umožňuje zapínání a vypínání
vysavače jak nohou, tak i rukou. Tlačítko je kolébkového typu a nemá velké rozměry jako u modelů ETA 0400,
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3400 atd. Další shodný prvek s „doutníkovými“ vysavači. Toto tlačítko je společné pro modely 409 i 411. Dle
barevného provedení se lišila i barva tlačítka, ale rozměry a umístění se nezměnilo po celou dobu výroby těchto
vysavačů. Tlačítko je umístěno v držadle vysavače.

Zapínání/vypínání

ETA
409

Celkový pohled 2
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ETA 409
ROK VÝROBY:
1962

PŘÍKON:
300W

ROK VÝROBY:
1970

PŘÍKON:
300W

MODEL:
No. 22

STAV:
Zachovalý

ETA 409
MODEL:
No. 06
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STAV:
Funkční/Zachovalý
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ETA 409
ROK VÝROBY:
1963

PŘÍKON:
300W

MODEL:
No. 03
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STAV:
Funkční/Zachovalý
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