AR413122
400 serisi Emme motoru
Metal dış gövde
760 m³/h max havalandırma kapasitesi
Hava dolaşım, karbon filtreli.
Mutfak baza boşluğuna monte edilebilir

400 serisi havalandırma cihazları
ile kombine edilebilir güçlü emme
motoru
Verimli BLDC(fırçasız)-Teknoloji
10 cm yüksekliğindeki baza
boşluğuna monte edilebilir, yer
tasarrufu sağlar ve kompakt
ölçülerdedir

Mevcut renk seçenekleri
AR413122
Metal dış gövde
760 m³/h max havalandırma kapasitesi

Hava çıkışlı
Performans ve ses, Kademe 3/Yoğun:
EN 61591 'e göre havalandırma
performansı
Ses seviyesi ve ses basınçı montaj
durumuna göre değişkenlik gösterir.
Hava dolaşımlı:
620 / 760 m³/h.
Performans verileri motorsuz cihaza
bağlı olarak değişir, bunun için sayfa
XX'deki tabloyu inceleyiniz.
Donanım
3 elektronik olarak kumanda edilen güç
kademesi ve bir adet Yoğun çalışma
kademesi
Emme teknolojisi yüksek verimli
Fırçasız eşit akımlı motor (BLDC) ile
gerçekleştirilir.
Cihaz gövdesi çinko ile kaplanmıştır.
Boru bağlantısı hava giriş emme
tarafında: 1 x 150mm yuvarlak.
Eğimli duvar yada tavan montajı için
gerekli sabitleme rayı dahildir.
İki adet aktif kömür filtresi üretim
esnasında dahil edilmiştir.
Planlama bilgileri
400 serisi motorsuz havalandırma
cihazları ile kombine edilebilir emme
motoru.
Cihazlar birbirlerine data ağ kablosu ile
bağlanabilir.
Mutfak baza boşluğuna monte
edildiğinde dolap tabanında
havalandırma borusu yönlendirmesi için
kesit imkanı vardır.
2 x VL bir hava toplayıcı modülle (AD
704 047, AD 854 047) bağlanabilir.
Kömür filtresinin değişim periyodu:
pişirme alışkanlığına bağlı olarak
1-1,5 yıl. Filtre değişimi için baza
kapağı çıkarılabilir olmalıdır. Eğer
havalandırma menfezi kullanılmıyorsa,
filtre kapağı ile dolap arasında min 15
cm mesafe önerilmektedir.
Bağlantı değerleri
Bağlantı değeri 180 W.
Bağlantı kablosu 1,8 m, fişli.
2 m data ağ kablosu.

Özellikler
Ürün ismi/aile
baca rengi
tipi
Onay belgesi
VDE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm)
175
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)
baca yüksekliği
bacasız olark cihaz yüksekliği
elektrikli ocak üz. maks. yük.
gazlı ocak üz. min. yükseklik
Net ağırlık (kg)
12,0
Kontrol şekli
Güç kademelerinin ayarı
çalışırken max. Hava çekme (m3/h)
0
hava dolaşımlılarda , boost kademede
çalışırken hava çekme
dolaşımlı olarak çalişırken hava çekme
(m3/h)
620
hava çıkışlılarda ,yoğun kademede
çalışırken hava çekme (m3/h)
lamba adedi
Gürültü seviyesi (dB)
Boru çapı (mm)
200 / 150
filtre malzemesi

Sarfiyat ve baðlantý özellikleri
Bağlantı değeri (W)
180
Akım (A)
Gerilim (V)
220-240
Frekans (Hz)
50; 60
Fiş tipi
Topraklı Standart fiş
Kurma şekli
ankastre dolabın içine monte
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