STOLNÍ ODSAVAČE PAR
varná deska
DOWNLINE PERFORMANCE BKF DLP
DOWNLINE COMPACT BKF DLC

Varná deska Downline Performance
ZÁKLADNÍ ZNAKY VÝBAVY

PRODUKTOVÉ INFORMACE
OZNAČENÍ

— Integrovaná indukční varná deska
s mnohými funkcemi pro vaření
— Řízení odsávání manuálně,
poloautomaticky nebo automaticky
— Dlouhodobě efektivní odtah vzniklých
par při vaření díky berbel principu
— Nasávací štěrbina a posuvný
Powermover, pro optimální nasávání
vzniklých par
— Podsvícení symbolů a tlačítek v bílé barvě

MOŽNOSTI VÝBAVY

BKF DLP

BKF 83 DLP
L A+
L

L

Provedení

Číslo produktu.

A (venkovní odtah)

1100043

U (recirkulace)

1100044

P (permalyt®)
vč. filtru permalyt®
K dispozici od ledna 2021

1100039

Včetně sady S-ohybu pro
odváděný vzduch
Včetně sady recirkulačních filtrů

DODATEČNÁ VÝBAVA (ZA PŘÍPLATEK)

Číslo produktu.

Rámeček BKF

1100004
1100016
1100022

Kryt nasávací mřížky BKF DLP

— Inteligentní provedení odtahového
potrubí v kombinaci se stěnovými
přírubami berbel
— Regulace přívodu vnějšího vzduchu do
prostoru bezpečnostním okenním
spínačem Downline
— Možnost připojení externího zdroje světla
(ovládání skrze ovládací pole varné desky)

Mostová funkce:
zapne obě levé varné
zóny společně

S (matná černá)
E (nerezový vzhled)

TECHNICKÉ ÚDAJE
ŠÍŘKA

83 cm

ODSÁVÁNÍ
Výkon odsávacího motoru- volný, m³/h

1020

Příkon odsávacího motoru, W

230

Výkonnostní stupně

9+P

Akustický tlak- výkonnostní stupeň 9, dB(A)

60

Akustický výkon- výkonnostní stupeň 9, dB(A)2

71

Třída: energetická efektivita, účinnost oddělování částic

A+ | B

1

VARNÁ DESKA
Příkon varné desky, kW

7,4

Varné zóny

4 (levá: 2× 180 × 220 mm; pravá: 2× Ø180 mm)

Výkonnostní stupně

9 + Booster und Doppelbooster

Váha, kg

24 (A)

Celkový příkon, kW

7,63

1

re20µPa dle EN 60704-2-13 /

2

re 1pW dle EN 60704-3

Horní montáž

Montáž do roviny

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DOKOUPENÍ

Provedení

Číslo produktu.

venkovní odtah
přívod vnějšího vzduchu

stěnová příruba BMK F 150 bT
stěnová příruba BMK Z 150 bT
bezpečnostní okenní spínač, s řídícím kabelem
bezpečnostní okenní spínač, bezdrátový
set odvětrávacích mřížek
náplň filtru s aktivními uhlíky ProAktiv 2,5 kg*
náplň filtru se speciálními aktivními uhlíky 2,5 kg*

1090046
1090047
1100009
1100008
1100007
1004748
1004760

recirkulace

* pro výměnu jsou zapotřebí 2 balení

Varná deska Downline Compact
ZÁKLADNÍ ZNAKY VÝBAVY

BKF DLC

PRODUKTOVÉ INFORMACE
OZNAČENÍ

Provedení

Číslo produktu.

— Centrální ovládání indukční varné
desky a odsávání
— Řízení odsávání manuálně,
poloautomaticky nebo automaticky
— Dlouhodobě efektivní odtah vzniklých
par při vaření díky berbel principu
— S integrovanou nasávací mřížkou prooptimální nasávání vzniklých par
— Podsvícení symbolů a tlačítek
v jantarové barvě

BKF 83 DLC
L A+

A (venkovní odtah)

1100045

U (recirkulace)

1100046

P (permalyt®)
vč. filtru permalyt®
K dispozici od ledna 2021

1100040

DODATEČNÁ VÝBAVA (ZA PŘÍPLATEK)

Číslo produktu.

MOŽNOSTI VÝBAVY

Rámeček

1100004
1100016

L

L

Včetně sady S-ohybu pro
odváděný vzduch
Včetně sady recirkulačních filtrů

— Inteligentní provedení odtahového
potrubí v kombinaci se stěnovými
přírubami berbel
— Regulace přívodu vnějšího vzduchu do
prostoru bezpečnostním okenním
spínačem Downline
4varné zóny s Ø 175 mm
a Ø 215 mm

S (matná černá)
E (nerezový vzhled)

TECHNICKÉ ÚDAJE
ŠÍŘKA

83 cm

ODSÁVÁNÍ
Výkon odsávacího motoru- volný, m³/h

1020

Příkon odsávacího motoru, W

230

Výkonnostní stupně

9+P

Akustický tlak- výkonnostní stupeň 9, dB(A)1

60

Akustický výkon- výkonnostní stupeň 9, dB(A)2

71

Třída: energetická efektivita, účinnost oddělování částic

A+ | B

VARNÁ DESKA
Příkon varné desky, kW

7,4

Varné zóny

4 (levá: 1× 175 mm & 1× 215 mm; pravá: 1× 215 mm & 1× 175 mm)

Výkonnostní stupně

9 + Booster

Váha, kg

24 (A)

Celkový příkon, kW

7,63

1

re20μPa dle EN 60704-2-13 / 2 re 1pW dle EN 60704-3

Horní montáž

Montáž do roviny

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DOKOUPENÍ

Provedení

Číslo produktu.

venkovní odtah
přívod vnějšího vzduchu

stěnová příruba BMK F 150 bT
stěnová příruba BMK Z 150 bT
bezpečnostní okenní spínač, s řídícím kabelem
bezpečnostní okenní spínač, bezdrátový
set odvětrávacích mřížek
náplň filtru s aktivními uhlíky ProAktiv 2,5 kg*
náplň filtru se speciálními aktivními uhlíky 2,5 kg*

1090046
1090047
1100009
1100008
1100007
1004748
1004760

recirkulace

* pro výměnu jsou zapotřebí 2 balení

NOVÉ PLÁNOVÁNÍ PRO DOWNLINE

DŘÍVE →

NYNÍ →

PLÁNOVÁNÍ
↓
VARNÁ DESKA DOWNLINE
VARNÁ DESKA DOWNLINE COMPACT

←→
83 cm

VŠEOBECNÉ INFORMACE

DRUH PROVOZU: VENKOVNÍ ODTAH

— Varné desky jsou určeny pro horní montáž
a montáž do roviny
— Pro šířky skříněk od 900 mm
— Hloubka pracovní desky musí být minimálně
585 mm
— Při hloubce spodních skříněk 560 mm je využití
zkrácených zásuvek možné - pro vedení
recirkulačních filtrů nebo odtahového potrubí
za varnou deskou
— Odtahové potrubí plánujte po zadní stěně
s minimální výškou soklu 100 mm
— Pozice vertikálních kolen k zadní stěně lze na
míru přizpůsobit plochým kanálem

Příslušenství v balení
1× plochý kanál 169/77 / 1 m
2× 90°- vertikální koleno 169/77
1× kanálové kalhoty 2× 125 na 1× 150

6002285
6002287
1100019

— Délka odtahového potrubí max. 8 m
— Se systémem plochých kanálů lze odtah přizpůsobit na různé
hloubky spodních skříněk
— Kombinovatelné jen s berbel Downline bezpečnostním okenním
spínačem
— Kanálové kalhoty spojují nahoře dvě 125 mm ploché kanály se
spodním vyústěním na velikost 150 mm (s formovanými přípojkami)
— Odtahové potrubí musí mít minimálně průměr 150 mm (odtahová
plocha 177 cm2)

DRUH PROVOZU: RECIRKULACE
Příslušenství v balení
1× set recirkulačních filtrů (2 ks) BUF 125-DL/DLC
1× plochý kanál 169/77 / 1 m
2× 90°- vertikální koleno 169/77

1100018
6002285
6002287

— Délka recirkulačního potrubí max. 8 m
— Kanálové přípojky odsávacích motorů a recirkulačních filtrů se
propojují s berbel 125. systémem plochých kanálů
— Velikost odvětrávacích otvorů v nábytku: 2 × 250 cm².
— Recirkulační filtr má výškově nastavitelný rám pro různé výšky
skříněk
— Výměnu aktivních uhlíků recirkulačních filtrů provedete jednoduše
skrze odvětrávací mřížky (ležící poloha filtrů) nebo vzadu ve skříňce
(stojící filtry)
— Zadní stěna skříňky musí být pro údržbu odebratelná

Kochfeldabzüge

Abluft

VENKOVNÍ
ODTAH

Umluft

RECIRKULACE

permalyt®

PERMALYT®

BKF | 19

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

A

více komfortu
s berbel Connect 1.0
a berbel Connect 2.0

energetická třída
od A++ do E *

s dálkovým ovladačem

provedení: nerez

ECO

barevné provedení:
stříbrná metalíza,
černá, bílá

EcoSwitch funkce pro jednoduché
přepnutí mezi recirkulací
a provozem s venkovním odtahem
kompatibilní s bezpečnostním
okenním spínačem

kompatibilní se stěnovou
přírubou
WALLBOX

barva na přání RAL

BAL | BZL

5 let záruka pro
všechny berbel
odsavače
S BackFlow technologií pro
perfektní zachycení vzniklých par

RGB designové osvětlení

LED

Nastavení teploty barvy LED
2.700 - 6.500 K

S výškovým nastavením
pro optimální vzdálennost
od varné desky

Odsavač s efektovým
osvětlením

Odsavač s automatickým
doběhem

Plynulá regulace
osvětlení

Dodací doba
L
2W
4W
8W

kompatibilní s externím motorem
nebo vnitřním dodatečným
motorem

zboží skladem, k dodání připraveno do 3. dnů
zboží k dodání do 2. týdnů
zboží k dodání do 4. týdnů
zboží k dodání do 8. týdnů

Podmínky pro dodání zboží jsou u každého
produktu označeny.

* Energetické štítky nalezete na www.berbel.de v kategorii produktů ke stažení.

