
Mevcut renk seçenekleri
AH900161
Çelik ön panel
Genişlik 60 cm

Ürün çeşitleri
AH900171
Düz hatlı mutfak aspiratörü.
Çelik ön panel
Genişlik 70 cm
Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı olarak
çalıştırılabilir
AH900191
Düz hatlı mutfak aspiratörü.
Çelik ön panel
Genişlik 90 cm
Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı olarak
çalıştırılabilir

60 cm sürgülü aspiratör sürgü ön yüzeyi
çelik
Düz hatlı mutfak aspiratörü.
Çelik ön panel
Genişlik 60 cm
Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı olarak
çalıştırılabilir

Ardıl havalandırma işlevi (performans
kademesi isteğe göre seçilebilir)
Yağ filtresi doluluk göstergesi (yanıp
sönen ışık ile)
Hava boşaltma performansı: DIN EN
61591 : 640 m³ / h
8 tuşlu kontrol paneli; tüm işlevlere
anında erişim
Sürgülü aspiratörlerin mucidi
Gaggenau'dur.
Çok sessiz
Flitre'nin temizliği çok kolay.
Hava çıkışlı veya Hava dolaşımlı

Hava çıkışlı
Kumanda paneli önde.
3 elektronik emiş kademesi +1 yoğun
kademe
Yoğun kademe
Aralıklı havalandırma
Metal yağ filtresi bulaşık makinesinde
yıkanabilir.
1 x 36 W kompakt lambalar.
Işıklandırma ayrıca çalıştırılabilir
175 mm genişleyen aspiratör sürgüsü

Planlama bilgileri
Cihazın havalandırma performansını
ölçmek için Rodun online'ı
kullanabilirsiniz. Bunun için
www.gaggenau'da ilgili ürünün
sayfasına gidiniz ve Rodun
programından baca sisteminizin
verilerini giriniz.
Elektrikli cihazlar arasındaki minimum
mesafe 55 cm olmalıdır.
Tabansız üst dolaba monte edilir.
(Dıştan dışa)70 cm genişiliğindeki
aspiratör 60 cm genişliğindeki üst
kabine monte edilebilir.
Aspiratör filitresini değiştirebilmek için,
üst dolap modulu mutlaka açılır kapaklı
olmalıdır.

Bağlantı değerleri
Bağlantı değeri 230 W.
Fişli kablo uzunluğu 1,5 m
Maksimum uzunluktaki kanal
bağlantısında Gaggenau AD 8...
kodlu düz boru kullanılmalıdır veya
Naber sistem dikdörtgen boru
düşünülmelidir.Diğer boru sistemleri
önerilmez.
Davlumbaz hava çıkışlı olarak monte
edildiğinde temiz hava girişi yetersiz
mutfakta risk oluşacağından(alçak
basınç riski)davlumbaz besleyicisi,
temiz hava girişini kontrol eden
güvenlik şalterine ihtiyaç duymaktadır.
VR /VP /VF vario ocak serisi mutlaka
davlumbazın tam ortasına hizalanarak
monte edilmelidir.Yoğun çalıştırmada
verimli olması için farklı havalandırma
şekli önerilmez.
Performans ve ses, kademe 3/Yoğun:
DIN EN 61591'e göre emiş performansı.
EN 60704-3'e göre ses seviyesi.
EN 60704-2-13'e göre ses basınç
seviyesi.
Hava çıkışı:
450 / 640 m³/h.
55 / 61 dB (A) re 1 pW.
41 / 47 dB (A) re 20 μPa.
Hava dolaşım:
290 / 380 m³/h.
65 / 70 dB (A) re 1 pW.
51 / 56 dB (A) re 20 μPa.
Gazlı ocaklar üzerinde 60 cm minimum
mesafe (12 kW ve üzeri toplam güç
üreten gazlı cihazlar ile minimum
mesafe 70 cm olmalıdır).

Özellikler
Ürün ismi/aile
baca rengi
tipi
sürgülü
Onay belgesi
CE, VDE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm)
150
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)
400mm x 598mm x 260mm
baca yüksekliği
bacasız olark cihaz yüksekliği
elektrikli ocak üz. maks. yük.
470
gazlı ocak üz. min. yükseklik
600
Net ağırlık (kg)
15,0
Kontrol şekli
elektronik
Güç kademelerinin ayarı
3 kademeli
çalışırken max. Hava çekme (m3/h)
450
hava dolaşımlılarda , boost kademede
çalışırken hava çekme
380
dolaşımlı olarak çalişırken hava çekme
(m3/h)
290
hava çıkışlılarda ,yoğun kademede
çalışırken hava çekme (m3/h)
640
lamba adedi
1
Gürültü seviyesi (dB)
55
Boru çapı (mm)
150 / 125
filtre malzemesi
yıkanamaz sentetik

Sarfiyat ve baðlantý özellikleri
Bağlantı değeri (W)
230
Akım (A)
Gerilim (V)
230
Frekans (Hz)
50
Fiş tipi
Topraklı Standart fiş
Kurma şekli
ankastre dolabın içine monte
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Hava boşaltma boru bağlantısı NW 150.



60 cm sürgülü aspiratör sürgü ön yüzeyi
çelik
Düz hatlı mutfak aspiratörü.
Çelik ön panel
Genişlik 60 cm
Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı olarak
çalıştırılabilir
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