AW442160
Wandschouwkap 400 serie
Roestvrij staal
Breedte: 160 cm
Motorloos
Geschikt voor luchtafvoer of
recirculatie.

Beschikbare varianten
AW442160
Roestvrij staal
Breedte: 160 cm

Optionele accessoires
AA400510
Venster contact schakelaar
AA442110
AA442810
AD442392
Plafond sierlijst voor luchtkanalen

Benodigde installatie-accessoires
AD442012
Luchtafvoer, afvoerkanaal roestvrij
staal.
AD442022
Luchtafvoer, afvoerkanaal roestvrij
staal.
AD442112
Recirculatie, afvoerkanaal roestvrij
staal.
AD442122
Recirculatie, afvoerkanaal roestvrij
staal.

Schouwkap met Profi-Techniek
gecombineerd met het klassieke
Gaggenau design.
Zeer efficiënte afzuiging van
kookluchten dankzij groot
dampverzamelgebied.
Motorloos, te combineren met BLDC
(koolborstelloze) motor van Gaggenau.
Diagonale roestvrijstalen afdekking met
uitstekend vermogen voor vetabsorptie.
Functie voor sensorgestuurde
vermogensaanpassing naargelang de
opbouw van kookdampen.
Recirculatiemodule met actief
koolstoffilter: stil en zeer efficiënte
recirculatie oplossing met geurreductie
vergelijkbaar met luchtafzuiging en
lange intervalwijzigingen.
Prestaties en verbruik:
Afzuigprestaties afhankelijk van motor,
zie tabel op pagina XX.
Uitrusting:
3 elektronisch gestuurde standen en
een intensiefstand.
Automatische functie met
sensorgestuurde naloopstand.
Indicatie verzadiging vetfilters.
Roestvrijstalen afdekking met vetfilter,
vaatwasserbestendig.
Snel montagesysteem voor eenvoudige
installatie en uitlijning.
Installatievoorschriften:
Verbinding tussen verschillende
apparaten met een netwerkkabel.
Minimale afstand boven gaskookplaat:
70 cm.
Minimale afstand boven elektrische
kookplaat: 60 cm.
Recirculatiemodule met 2 actieve
koolstoffilters is gemonteerd binnenin
de schouw. Speciale schouwen voor
recirculatie zijn hiervoor beschikbaar.
Levering zonder schouw.
Technische data:
Aansluitwaarde: 50 W.
Aansluitkabel 1.8 m, plugbaar.

Kenmerken
Productnaam/ Productfamilie
Kleur schoorsteen
Uitvoering
Schouw
Keurmerken
, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm)
175
Inbouwafmetingen (hxbxd)
Hoogte afvoerbuis min/max (mm)
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm)
102
en: Minimum distance above an electric
hob
600
en: Minimum distance above a gas hob
700
Nettogewicht (kg)
40,932
Soort besturing
Elektronisch
Instelling afzuigvermogen
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer
(m3/h)
610
Max. capaciteit recirculatie
intensiefstand (m3/h)
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie
(m3/h)
550
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h)
Aantal lampen
4
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW)
64
Diameter luchtafvoer min/max (mm/
mm)
150
Materiaal vetfilter
Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code
4242006239046
Aansluitwaarde (W)
50
Minimale smeltveiligheid (A)
10
Spanning (V)
220-230
Frequentie (Hz)
60; 50
Type stekker
Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie
Wandmodel
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