
Beschikbare varianten
AL400192
Roestvrij staal
Breedte: 90 cm

Optionele accessoires
AA400510
Venster contact schakelaar

Benodigde installatie-accessoires
AD754049
AD854050
Verbindingsstuk voor de AL 400
Zink metaal gecoat
D 150 Vlak

Toebehoren installatie
AA409401
Meubelsteun voor randafzuigsysteem
AL 400 90 cm
AD704050
Air collector box voor de AL 400
Zink metaal gecoat
D 150 Vlak

AL400192
Randafzuigsysteem
Roestvrij staal
Breedte: 90 cm
Luchtafvoer of recirculatie
Motorloos

Telescopische werkbladafzuigunit,
wanneer niet ingebruik volledig in het
blad te verzinken.
Perfect te combineren met alle Vario
kookplaten 400
Dimbare, neutraal witte LED-
oppervlakteverlichting voor een ideale
verlichting van de kookplaat
Nauwkeurige bewerking van 3 mm
roestvrij staal.
Voor vlakke inbouw of opbouw met een
zichtbare rand.
Motorloos, te combineren met BLDC
(koolborstelloze) motor van Gaggenau.

Prestaties en verbruik:
Afzuigprestaties afhankelijk van motor,
zie tabel op pagina XX.

Uitrusting:
3 elektronisch gestuurde standen en
een intensiefstand.
Intervalventilatie, 6 min..
Naloopstand, 6M.
Indicatie verzadiging vetfilters.
2 grote metalen vetfilters inbegrepen,
gemakkelijk te verwijderen,
vaatwasmachinebestendig.
Vetopvangbakjes,
gemakkelijk te verwijderen en
vaatwasmachinebestendig.
Neutraal wit oppervlakte-LED-licht
(3600 K), traploos dimbaar.
Lampen 4 x LED light bars 10W.
Lichtsterkte 400 lx.
Flexibele aansluitmogelijkheden op de
ventilatiemotor op afstand: onderaan,
vooraan of achteraan. In alle opties is
het mogelijk om ruimte voor laden te
hebben vóór de tafelventilatie.

Verbruiksgegevens
Energieverbruik is gebaseerd op een
combinatie met motor AR400142.
Energieklasse A op een schaal van A+
++ tot D.
Gemiddeld energieverbruik 45.5 kWh
per jaar.
Energieklasse ventilator: A.
Energieklasse verlichting: C.
Energieklasse vetfilter: B.
Geluidsniveau min. 45 dB / max. 61 dB
op normaalstand.

Installatievoorschriften:
Combineerbaar met alle kookplaten
van de Vario 400 serie, 400 serie en 200
serie.
Maximale breedte van de kookplaat: 90
cm.
Afhankelijk van het type installatie
moeten de bijbehorende accessoires
afzonderlijk worden besteld.
Recirculatie wordt niet aanbevolen in
combinatie met de Vario elektrische
grill.
Bij gebruik met Vario kookplaten
dienen de afdekplaten te worden
verwijderd.
Max. vermogen van kookplaten 18 kW.
De tafelventilatie moet een eigen
werkbladuitsparing hebben.
Het draagvermogen en stabiliteit,
vooral bij dunne bladen, worden
ondersteund met behulp van geschikte
constructies. Er dient rekening
gehouden te worden met het gewicht
van het apparaat en de extra belasting.

Kenmerken
Productnaam/ Productfamilie
Kleur schoorsteen
Uitvoering
Downdraft
Lengte elektriciteitssnoer
170,0
Inbouwafmetingen (hxbxd)
540mm x 840.0mm x 125mm
Hoogte afvoerbuis min/max
Hoogte apparaat
Minimum afstand boven een electrische
kookplaat
Minimum afstand boven een
gaskookplaat
Nettogewicht
34,0
Soort besturing
Elektronisch
Instelling afzuigvermogen
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer
600
Max. capaciteit recirculatie
intensiefstand
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie
530
Afzuigcapaciteit intensiefstand
Aantal lampen
4
Geluidsniveau
61
Diameter luchtafvoer min/max
Materiaal vetfilter
Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code
4242006298944
Aansluitwaarde
65
Minimale smeltveiligheid
10
Spanning
230
Frequentie
50; 60
Type stekker
Engelse stekker, Schuko-/Gardy. met
aarding
Type installatie
Inbouw
Meegeleverde toebehoren
Vertraging uitschakeling
6M

Verbruiks- en aansluitwaarde
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Het resterende oppervlak van het
werkblad (min. 50 mm) tussen de
uitsparingen moet worden verstevigd
met een steun. Het wordt aanbevolen
meubelsteun AA 409 401/431 te
gebruiken.
Toevoeging voor vlakke installatie:
Installatie is mogelijk in werkbladen
van steen, kunststof of hout. Hitte
bestendige en waterdichte afdichting
is nodig. Met betrekking tot andere
materialen raadpleeg de werkblad
fabrikant.
Afhankelijk van het type installatie
kunnen de ovens worden
gecombineerd met de tafelventilatie.
Bij installatie van een afzuigkap met
luchtafvoer en een schouwverbinding,
moet de afvoerkap voorzien zijn van
een veiligheidsschakelaar
De besturingseenheid moet
toegankelijk zijn en worden bevestigd
aan een paneel van de kast dat elk
risico van overstroming vermijdt.

Technische data:
Aansluitwaarde: 65 W.
Aansluitkabel 1.7 m met stekker
Verbindingskabel, 1,2 m.
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