
Mevcut renk seçenekleri
AR401131
Paslanmaz çelik

AR401131
Emme motoru
Paslanmaz çelik

Dış cephe montajı
Hava çıkış sistemi.

Cihazın dış cepheye montajı
mutfakda daha az ses oluşumu
yaratır.
Motorsuz davlumbazlar, tezgah
aspiratörleri yada tavan aspiratörü ile
kombine edilebilir

Hava çıkışlı
3/4 havalandırma kademlerindeki
performans DIN EN 61591'e göre.
Ses seviyesi ve ses basıncı montaj
durumuna göre değişkenlik gösterir.
Hava çıkışı: 590 / 850 m³/h.
Her kademenin performansı öğrenmek
için ilgili motorsuz cihazın donanım ve
teknik tabelasını inceleyiniz.

Donanım
Tamamen paslanmaz çelik dış kabin.
Emme yönünde boru bağlantısı: 1 x 200
NW yuvarlak.

Planlama bilgileri
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.
Çatı montajlarında çatı seti AD 401 910
ile çalışınız. Yatay çatılarda Telekobik
duvar menfezi AD 702 052 kullanınız ve
minimum 10°'lik bir açı öngörünüz.
Maksimum uzunluktaki kanal
bağlantısında Gaggenau AD 8...
kodlu düz boru kullanılmalıdır veya
Naber sistem dikdörtgen boru
düşünülmelidir.Diğer boru sistemleri
önerilmez.
Ses seviyesinin optimisazyonu için SD
011 050 susturucuyu kullanınız.

Bağlantı değerleri
Havalandırma performansı 355 W.
Bağlantı kablosu 1,05 m.
Uzatma kablosu 5 m.

Özellikler
Ürün ismi/aile
baca rengi
tipi
Onay belgesi
CE, VDE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm)
105
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)
baca yüksekliği
bacasız olark cihaz yüksekliği
460
elektrikli ocak üz. maks. yük.
gazlı ocak üz. min. yükseklik
Net ağırlık (kg)
11,0
Kontrol şekli
Güç kademelerinin ayarı
çalışırken max. Hava çekme (m3/h)
590
hava dolaşımlılarda , boost kademede
çalışırken hava çekme
dolaşımlı olarak çalişırken hava çekme
(m3/h)
hava çıkışlılarda ,yoğun kademede
çalışırken hava çekme (m3/h)
850
lamba adedi
Gürültü seviyesi (dB)
67
Boru çapı (mm)
200
filtre malzemesi

Sarfiyat ve baðlantý özellikleri
Bağlantı değeri (W)
355
Akım (A)
Gerilim (V)
220-240
Frekans (Hz)
50
Fiş tipi
fişsiz
Kurma şekli
ankastre dolabın içine monte
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