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iQ500, Vägghängd fläkt, 90 cm,
Klarglas med vitt tryck
LC98KLP20

Extra tillbehör

LZ56200 cleanAir kolfilter
LZ10AXL50 Skorstensförlängning, 1.5 m
LZ10AXK50 Skorstensförlängning, 1 m
LZ10AXC50 CleanAir Modul kolfiltersats vägghängd
LZ10AKU00 Kolfilterset, standard
LZ10AKT00 Kolfilterset, standard (utan skorsten)
LZ10AKS00 Long Life kolfilterset
LZ10AKR00 Long Life kolfilterset, (utan skorsten)
LZ10AKA00 Kolfilter, stadard (utbytesfilter)
LZ00XXP00 Long Life kolfilter (utbytesfilter)

Vägghängd fläktkåpa med fantastisk design och hög kapacitet.

✓ iQdrive-motor är extra tyst och har mycket hög kapacitet.

✓ Intensivläge som tillfälligt höjer effekten för att avlägsna kraftigt
matos - återgår automatiskt till normalläge efter 6 minuter.

✓ Energisparande LED-belysning för optimal överblick.

✓ Extra tyst med en ljudnivå på 56 dB.

Beskrivning

Tekniska data

Färg skorsten : rostfritt stål
Konstruktion : Skorsten
Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) : 130
Höjd utan skorsten (mm) : 323
Minsta avstånd till elektrisk häll : 450
Minsta avstånd till gashäll : 600
Nettovikt (kg) : 20,966
Typ av reglage : Elektronisk
Antal hastigheter : 3 lägen + 2 intensivläge
Max. luftflöde (m3/h) : 468
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m3/h) : 587
Max. luftflöde, återcirkulation (m3/h) : 435
Luftflöde, intensivläge (m³/h) : 836
Antal lampor : 2
Buller (dB re 1 pW) : 56
Stosdimension, diameter (mm) : 120 / 150
Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
EAN kod : 4242003761304
Anslutningseffekt (W) : 163
Säkring (A) : 10
Spänning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50; 60
Elkontakt : jordad stickkontakt
Installationstyp : Väggmonterad
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Tillverkas av BSH under varumärkeslicens från Siemens AG
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iQ500, Vägghängd fläkt, 90 cm,
Klarglas med vitt tryck
LC98KLP20

Beskrivning

Användning / Effekt
● Energiklass: A+ (på en skala från A++ till E)
● Normal förbrukning: 30.1 kWh/år*
● Kapacitet max. normal drift: 435 m³/h, Intensive: 587 m³/h
● Max. kapacitet: 836 m3/t
● Högprestandamotor med dubbla fläkthjul
● Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta

normalläge, frånluft: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa
ljudtryck)

● Boost-funktion
● 3 lägen + 2 intensiv
● Eftergångsautomatik 6 minuter

Design
● För väggmontering
● Elektronisk styrning: touchControl,
● Belysning: Belysning: 2 st LED lampor
● softLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
● Dimmer
● Färgtemperatur: 3500 K

Komfort
● Metallfettfilter, kan maskindiskas
● rimVentilation, optimerat fettfilter ger effektivare kantsug
● Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter

Installation
● För frånluft eller kolfilterdrift
● Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett

cleanAirfilter användas (extra tillbehör)
● Enkel att installera
● Kan installeras utan skorsten med kolfilterset

* Enligt EU-förordning nr 65/2014
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iQ500, Vägghängd fläkt, 90 cm,
Klarglas med vitt tryck
LC98KLP20

Måttskisser


