
Mevcut renk seçenekleri
VL414110
Paslanmaz çelik
Tezgah havalandırma elemanı

VL414110
400 Serisi Vario Gömme aspiratör
Paslanmaz çelik
Tezgah havalandırma elemanı
AR 400/401/403/413 emme motorları
ile hava çıkışlı yada hava dolaşımlı
kullanım imkanı
Motorsuz ve kumanda düğmesiz

Setüstü ocaklarda yüksek verimli
havalandırma sistemi
Bir emme motoruna 4 adet cihaz
bağlanabilir ve bir adet AA 490
kumanda düğmesi ile kontrol
edilebilir.
Esnek emiş yönlendirmesi, açılıp
kapanabilen havalandırma kapakları
emiş gücü ile tam istenilen noktaya
yoğunlaştırılabilir
3 mm kalınlığında güçlü, saf
paslanmaz çelik çerçeve
Tezgah üstü görünür çerçeveli yada
hem yüzey montaj imkanı
400 serisi diğer ocaklarla mükemmel
kombinasyon imkanı
Kanal bağlantısında AD 8.. kodlu
dikdörtgen boru düşünülmelidir.
Hava dolaşımlı çalışma şeklinde
minimum montaj ve planlama detayı

Hava çıkışlı
Emme motorları le kombine edildiğinde
erişilebilen maxium hava emiş
kapasiteleri için planlama notlarını
inceleyiniz.
Ses seviyesi cihazın ankasre edilme
durumuna göre değişkenlik gösterebilir.

Donanım
Havalandırma elemanının kapakları
manuel olarak açılıp kapanabilir.
Kapatma kapağı paslanmaz çelikten
üretilmiştir ve bulaşık makinesinde
yıkanabilir.
Metal yağ filtresi ve yağ toplama
haznesi bulaşık makinesinde
yıkanabilir.
VL 414 cihazlarından en az birinin
açılması durmunda sensör algılayıcı
emme motorunu çalıştırır.
Bağlantı çıkışı cihaz içinden çıkmaz

Planlama bilgileri
Montaj şekline göre ( tezgah üstü yada
hemyüzey ) tezgah kesitine ve düğme
konumana dikkat ediniz.
VA 440 cihaz kapağı veya VA 450
eşitleme çıtası ile kullanıldığında
gereken ekstra tezgah derinliği
hesaplanmalıdır.
Eğer birden çok cihaz kombinasyonu
içerisinde
sadece bir kapak kullanılır ise
kombinasyonun tüm derinliği VA 450
eşitleme çıtası / çıtaları ile kompanse
edilip eşitlenebilir.
Birden çok cihazın kombine edilmesi
durumunda, montaj durumuna
bağlı olarak VA 420 bağlantı şeridi
kullanılmalıdır. Hemyüzey yada tezgah
üstü montaj durumuna göre uygun
bağlantı çıtasını seçiniz.
Tezgah üzeri montaj durumunda
tezgah kesit kalınlığı minimum 10 mm,
hemyüzey montajlarda ie minimum 13
mm olmalıdır. 90°'lik kenar açılarına
dikkat edilmelidir.
İnce veya zayıf tezgahlarda taşıma
kapasitesinin sağlanabilmesi için ek
güçlendirme çıtaları ön görülmelidir.
Cihaz ağırlığını ve pişirme kaplarının
ağırlığını lütfen hesaba katınız.
Hemyüzey montajlar için ek bilgiler:
Sadece taş, sentetik ya da masif
ahşap tezgahlar hem yüzey montaja
uygundur.
Kesit kenarlarının ısıya dayanıklılığı
ve su geçirmezliği sağlanmalıdır.
Farklı malzeme kullanımlarında lütfen
tezgah üreticisiyle bağlantıya geçiniz.
Tezgah kesit kademesi mutlak
şekilde düz ve pürüzsüz olmalıdır.
Lütfen kademenin tüm cihaz boyunca

Özellikler
Ürün ismi/aile
baca rengi
tipi
Onay belgesi
CE, VDE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm)
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)
170mm x 90mm x 492mm
baca yüksekliği
bacasız olark cihaz yüksekliği
elektrikli ocak üz. maks. yük.
gazlı ocak üz. min. yükseklik
Net ağırlık (kg)
4,0
Kontrol şekli
elektronik
Güç kademelerinin ayarı
çalışırken max. Hava çekme (m3/h)
0
hava dolaşımlılarda , boost kademede
çalışırken hava çekme
dolaşımlı olarak çalişırken hava çekme
(m3/h)
hava çıkışlılarda ,yoğun kademede
çalışırken hava çekme (m3/h)
lamba adedi
Gürültü seviyesi (dB)
Boru çapı (mm)
filtre malzemesi
Washable synthetic

Sarfiyat ve baðlantý özellikleri
Bağlantı değeri (W)
Akım (A)
Gerilim (V)
Frekans (Hz)
60; 50
Fiş tipi
Kurma şekli
ankastre dolabın içine monte
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Kesit ölçüleri, kombinasyon ve
tezgah çeşitliliğinin toleranslarına
göre farklılık gösterebilir.
Eğer cihazlar bağımsız
şekilde yan yana dizilecek olursa
tezgah kesitleri arasında minimum
50 mm’lik bir tezgah kalınlığı
bırakılmalıdır.
Hava çıkışlı çalışma şekli için AR
400/401/403 emme motorları ile
kombine edilebilir.Hava dolaşımlı
çalışma şekli çin AR 413 emme motoru
seçilmelidir.
Emme motorlu tezgah havalandırma
konfigürasyon önerilerini ve
bunlara uygun havalandırma
kanal aksesuarlarını Gaggenau
Teknik ve planlama kataloğundan
öğrenebilirsiniz.
İki VL emme cihazı arasında maxiumum
60 cm pişirme alanı olmalıdır.
Gazlı cihazların yanında
konumlandırıldığında hava yönlendirme
sacı AA414010 kullanılması
önerilmektedir. Böylece Gazlı ocağın
maximum pişirme performansını
negatif yönde etkilememiş olursunuz.
Gazlı cihazların yanlarına
konumladığınızda VL cihazı ile emme
motoruna kadar olan bölümde yatay
kanal kullanılmaması gerekir.
VP 414 yanına planlandığında
yatay kanal VP414'ün altından
geçirilmemelidir.
Maksimum uzunluktaki kanal
bağlantısında Gaggenau AD 8...
kodlu düz boru kullanılmalıdır veya
Naber sistem dikdörtgen boru
düşünülmelidir.Diğer boru sistemleri
önerilmez.
Bca çıkışında kullanılan borunun, hiçbir
noktada ezilmemiş ve çapı daralmamış
olduğundan lütfen emin olunuz.
Cihazın havalandırma performansını
ölçmek için Rodun online'ı
kullanabilirsiniz. Bunun için
www.gaggenau.com ilgili ürünün
sayfasına giriniz.
Cihaz tezgaha üst taraftan monte
edilebilir.Cihazın sabitlenmesi için
mevcut tazgah kıskaçları kullanılabilir.
30-50 mm arasındaki tegzha
kalınlıklarında tegzha kıskaçı görev
yapabilir.
Cihaz ağırlığı : yaklaşık 4 kg.

Bağlantı değerleri
Tezgah havalandırması VL 414 ve AA
490 kumanda düğmesi arasında 2 m'lik
bağlantı kablosu mevcuttur.



VL414110
400 Serisi Vario Gömme aspiratör
Paslanmaz çelik
Tezgah havalandırma elemanı
AR 400/401/403/413 emme motorları
ile hava çıkışlı yada hava dolaşımlı
kullanım imkanı
Motorsuz ve kumanda düğmesiz

üretim tarihi 2015-04-16
sayfa 2



VL414110
400 Serisi Vario Gömme aspiratör
Paslanmaz çelik
Tezgah havalandırma elemanı
AR 400/401/403/413 emme motorları
ile hava çıkışlı yada hava dolaşımlı
kullanım imkanı
Motorsuz ve kumanda düğmesiz

üretim tarihi 2015-04-16
sayfa 3



VL414110
400 Serisi Vario Gömme aspiratör
Paslanmaz çelik
Tezgah havalandırma elemanı
AR 400/401/403/413 emme motorları
ile hava çıkışlı yada hava dolaşımlı
kullanım imkanı
Motorsuz ve kumanda düğmesiz

üretim tarihi 2015-04-16
sayfa 4



VL414110
400 Serisi Vario Gömme aspiratör
Paslanmaz çelik
Tezgah havalandırma elemanı
AR 400/401/403/413 emme motorları
ile hava çıkışlı yada hava dolaşımlı
kullanım imkanı
Motorsuz ve kumanda düğmesiz

üretim tarihi 2015-04-16
sayfa 5



VL414110
400 Serisi Vario Gömme aspiratör
Paslanmaz çelik
Tezgah havalandırma elemanı
AR 400/401/403/413 emme motorları
ile hava çıkışlı yada hava dolaşımlı
kullanım imkanı
Motorsuz ve kumanda düğmesiz

üretim tarihi 2015-04-16
sayfa 6


