SOLO
Vägghängd

Bredd

70/80/90

Djup

1,3 M Jordad Vridpanel
230 VAC/50-60HZ

1 LED-srip
5 Watt
2 700-6000 K

Rostfria
Filter

Ebm EC
900 m3/h

38,5

Läge 6-8 (intensivlägen) återgår till normalläge efter 10 minuter.

Tekniska data
183 Watt
900 m3/h
176 Watt
7 Pascal
42 l/s (SS-EN-61591 & 50 cm monteringshöjd)
68 % (SS-EN-61591 & 50 cm monteringshöjd)
380 Lux, 9 Watt/10 Lux, 1 Watt
EC: 5 hastigheter + 3 intensivläge, 15 min eftergångstimer
Ja (via Bluetooth-enhet)
Tillval
Tillval
Ja
150 mm vid standard samt dimensionsförändring 150-125 mm
(125 mm anslutning vid centralventilation)
Tillval
Kupa och skorsten i rostfritt, vitt, svart eller valfri NCS-kulör
Sidor och andra detaljer alltid rostfria
Anpassas efter önskemål; takhöjd, snedkapning, urtag för balk etc.
Alltid rostfri om inget annat önskas
Sidorör möjligt
500 mm över bänk
Vid centralventilation är flödena relativt svaga och därför rekommenderas inte vertikala köksfläktar till dessa system.

Se teknisk dokumentation ”Kritiska mått”
18 kg
*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standardbelysning. Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2 m lång 160 mm-kanal och 1 st. 90°-böj.
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Solo
Fläktsystem för frånluft och recirkulation (Rek. Monteringshöjd 500 mm över bänk)
Inbyggd EC-motor, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, relä-utgång för styrning av tilluftsspjäll, FTX,
tilluftsmotor etc.
Extern EC: Samma funktioner som Standard.
Elektroniskt plasma(kol)filter som med hjälp av högspänning renar luften från odör, bakterier, mögel,
allergener m.m.
Extra trådfilter i kupa.
Effektivt kolfilter monterat i skorsten och extra trådfilter i kupa.
Kolfilterkassetten bör bytas ut ungefär var artonde månad.

Fläktsystem för centralventilation och nonstop
Motordrivet spjäll och styrning för extern EC-motor.
Motordrivet spjäll.
Centralventilation med hjälpmotor, motordrivet spjäll och styrning för extern EC-motor.
Assistmotorns maxflöde: 90 l/s.
Passar till Villa och Lägenhet. Ej till relä.
Centralventilation med steglös injustering av hjälpmotorns flöde och motordrivet spjäll.
Assistmotorns maxflöde: 140 l/s.
Passar till Villa och Lägenhet. Ej till relä.
Centralventilation Villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt för forcering av
ventilationssystemet (FTX).
Inbyggd motor som går på låg fart hela tiden för att hjälp till självdragsventilationen (vanlig i lägenheter).
Motorn grundflöde: cirka 15-20 l/s beroende på kanallängd.
Motorns maxflöde: 90 l/s.
Inbyggd motor som går på låg fart hela tiden för att hjälp till självdragsventilationen (vanlig i lägenheter).
Motorns grundflöde och två hastigheter är steglöst justerbara.
Motorns flöde: cirka 10–140 l/s beroende på kanallängd.
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