OSTRŮVKOVÉ ODSAVAČE S VÝTAHEM
SKYLINE FRAME BDL SKF
SKYLINE EDGE BDL SKE
SKYLINE EDGE SOUND BDL SKE–S
SKYLINE EDGE LIGHT BDL SKE–L
SKYLINE BDL SK
SKYLINE ROUND BDL SKR

Odsavač par Skyline Frame
ZÁKLADNÍ ZNAKY VÝBAVY
LED

— Designový odsavač ve dvou variantách: bez
a s moderními regály (vpravo, vlevo, 20 cm
šířka, skleněné police)
— Elegantní stropní deska z černého skla
s rámečkem po celém obvodu ze
čtvercového profilu
— Výjimečně příjemné prostorové prostředí,
díky individuálně nastavitelnému designovému osvětlení od studené modré až po
teplou měděnou barvu
— LED-osvětlení varné desky s nastavitelnou
teplotou barvy světla
— 1.200 mm zdvih výtahu pro optimální
odstup k varné desce
— Ovládání s moderním a uživatelsky
příjemným dálkovým ovladačem

BDL SKF
PRODUKTOVÉ INFORMACE
OZNAČENÍ

Provedení

Číslo produktu

BDL 100 SKF
4W

s recirkulačním filtrem

1050242

BDL 120 SKF
4W

s recirkulačním filtrem

1050243

BDL 140 SKF
4W

s recirkulačním filtrem
a regály vpravo, vlevo

1050244

BDL 160 SKF
4W

s recirkulačním filtrem
a regály vpravo, vlevo

1050245

DODATEČNÁ VÝBAVA (ZA PŘÍPLATEK)*

Číslo produktu

Prodloužení závěsných lanek a síťového kabelu až o 40 cm
1050086
Prodloužení závěsných lanek a síťového kabelu od 41 cm do 120 cm 1050270
Prodloužení závěsných lanek a síťového kabelu od 121 cm
1050271
*Dodatečná výbava prodlužuje uvedenou dodací dobu

Provedení bez regálů

TECHNICKÉ ÚDAJE
ŠÍŘKA

100 cm

120 cm

140 cm

160 cm

Kanálová přípojka, Ø mm

-

-

-

-

Výkon odsávacího motoru - volný, m³/h

760

875

760

875

Příkon odsávacího motoru [EC], W

170

170

170

170

Výkonnostní stupně

3+P

3+P

3+P

3+P

Akustický tlak nejvyšší normální úroveň, dB(A)

48

51

48

51

Akustický výkon nejvyšší normální úroveň, dB(A)2

60

63

60

63

LED osvětlení varné desky , W

20,2

20,7

20,2

20,7

LED osvětlení varné desky, LUX

705

623

705

623

LED teplota brvy světla, K

2.700 – 6.500 2.700 – 6.500 2.700 – 6.500 2.700 – 6.500

Váha, kg

69

78

78

87

Bezpečný odstup k varné desce: elektro | plyn, cm

65 | >65

65 | >65

65 | >65

65 | >65

Celkový příkon, kW

0,30

0,30

0,30

0,30

Třída: energ. efektivita | účinnost oddělování částic3

-

-

-

-

1

1

re20µPa dle EN 60704-2-13 /

2

re 1pW dle EN 60704-3 /

3

klasifikace pro recirkulační odsavače par není dle EU- směrnic 65/2014 určená
6

6

6 Možnosti vedení síťového kabelu

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DOKOUPENÍ

Název

Číslo produktu

recirkulace

recirkulační filtr BUF BDL
náplň filtru s aktivními uhlíky ProAktiv 3,0 kg (pro BDL 100/140 SKF)
speciální náplň filtru s aktivními uhlíky 3,0 kg (pro BDL 100/140 SKF)
náplň filtru s aktivními uhlíky ProAktiv 4,0 kg (pro BDL 120/160 SKF)
speciální náplň filtru s aktivními uhlíky 4,0 kg (pro BDL 120/160 SKF)
permalyt®- filtr BUR BDL 95 (pro BDL 100 SKF | BDL 140 SKF)
permalyt®- filtr BUR BDL 115 (pro BDL 120 SKF | BDL 160 SKF)
AutoRun 2.0

součást balení
1005585
1005586
1000875
1002791
1050088
1050102
1090044

permalyt®
extra doplňky

Odsavač par Skyline Edge
ZÁKLADNÍ ZNAKY VÝBAVY

— 1.200 mm zdvih výtahu pro dosažení
optimálního odstupu k varné desce
— Nastavení barvy světla a funkce stmívání
osvětlení varné desky a designového
osvětlení jednoduše dálkovým ovladačem
— Stropní deska z vysoce kvalitního nerezu

MOŽNOSTI VÝBAVY
— Skleněné opláštění korpusu v různých
barvách na přání ( dodací doba 8 týdnů)
— Jedinečné osvětlení prostoru s RGB
designovým osvětlením, paletou plnou
barev řízenou dálkovým ovladačem
— Na přáni s částečně nebo plně zásuvnou
stropní deskou pro odsavač par

BDL SKE
PRODUKTOVÉ INFORMACE
OZNAČENÍ

Provedení

BDL 95 SKE
2W

Černá
Bílá
Stříbrná metalíza
8W Barva na přání

BDL 115 SKE
2W

Černá
Bílá
Stříbrná metalíza
8W Barva na přání

BDL 135 SKE
4W

Černá
Bílá
Stříbrná metalíza
8W Barva na přání

Číslo produktu
1050000
1050001
1050211
1050028
1050002
1050003
1050212
1050029
1050042
1050043
1050213
1050044

DODATEČNÁ VÝBAVA (ZA PŘÍPLATEK)*

Číslo produktu

Prodloužení závěsných lanek a síťového kabelu až o 40 cm
Prodloužení závěsných lanek a síťového kabelu od 41 cm do 120 cm
Prodloužení závěsných lanek a síťového kabelu od 121 cm
RGB- designové osvětlení BDL 95 SKE
RGB- designové osvětlení BDL 115 SKE
RGB- designové osvětlení BDL 135 SKE
*Dodatečná výbava prodlužuje uvedenou dodací dobu

1050086
1050270
1050271
1050092
1050093
1050193

TECHNICKÉ ÚDAJE
ŠÍŘKA

95 cm

115 cm

135 cm

Kanálová přípojka, Ø mm

-

-

-

Výkon odsávacího motoru - volný, m³/h

760

875

960

Příkon odsávacího motoru [EC], W

170

170

170

Výkonnostní stupně

3+P

3+P

3+P

Akustický tlak nejvyšší normální úroveň, dB(A)

48

51

52

Akustický výkon nejvyšší normální úroveň, dB(A)2

60

63

64

LED osvětlení varné desky, W

20,2

20,7

25

LED osvětlení varné desky, LUX

705

623

700

LED teplota brvy světla, K

2.700 - 6.500

2.700 - 6.500

2.700 - 6.500

Váha, kg

55

60

65

Bezpečný odstup k varné desce: elektro | plyn, cm

65 | >65

65 | >65

65 | >65

Celkový příkon, kW

0,30

0,30

0,30

Třída: energ. efektivita | účinnost oddělování částic3

-

-

-

1

1

re20μPa dle EN 60704-2-13 / re 1pW dle EN 60704-3 / klasifikace pro recirkulační odsavače par není dle EU- směrnic 65/2014 určená
2

sklo
nerez

sklo
nerez

3

6

6 Možnosti vedení síťového kabelu

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DOKOUPENÍ Název

recirkulace

permalyt®
extra doplňky

recirkulační filtr BUF BDL
náplň filtru s aktivními uhlíky ProAktiv 3,0 kg (pro BDL 95)
speciální náplň filtru s aktivními uhlíky 3,0 kg (pro BDL 95)
náplň filtru s aktivními uhlíky ProAktiv 4,0 kg (pro BDL 115/135)
speciální náplň filtru s aktivními uhlíky 4,0 kg (pro BDL 115/135)
permalyt®- filtr BUR BDL 95
permalyt®- filtr BUR BDL 115/135
AutoRun 2.0

Číslo produktu
součást balení

1005585
1005586
1000875
1002791
1050088
1050102
1090044

In Kooperation mit
T+A elektroakustik GmbH & Co. KG

Odsavač par Skyline Edge Sound
ZÁKLADNÍ ZNAKY VÝBAVY

PRODUKTOVÉ INFORMACE
OZNAČENÍ
BDL 135 SKE-S
4W

— Integrovaný Sound systém německého
High-End výrobce pro audio akustiku: T+A
elektroakustik GmbH & Co. KG
— 1.200 mm zdvih výtahu pro dosažení optimálního odstupu k varné desce
— Nastavení barvy světla a funkce stmívání
osvětlení varné desky a designového
osvětlení jednoduše dálkovým ovladačem
— Stropní deska z vysoce kvalitního nerezu

MOŽNOSTI VÝBAVY
— Jedinečné osvětlení prostoru s RGB designovým osvětlením, paletou plnou
barev řízenou dálkovým ovladačem
— Na přáni s částečně nebo plně zásuvnou
stropní deskou pro odsavač par

BDL SKE-S

Provedení
Černá
Bílá
Stříbrná metalíza
8W Barva na přání

DODATEČNÁ VÝBAVA (ZA PŘÍPLATEK)*

Číslo produktu
1050176
1050177
1050219
1050178

Číslo produktu

Prodloužení závěsných lanek a síťového kabelu až o 40 cm
1050086
Prodloužení závěsných lanek a síťového kabelu od 41 cm do 120 cm 1050270
Prodloužení závěsných lanek a síťového kabelu od 121 cm
1050271
RGB- designové osvětlení BDL 135 SKE
1050193
*Dodatečná výbava prodlužuje uvedenou dodací dobu

TECHNICKÉ ÚDAJE ODSAVAČE PAR

TECHNICKÉ ÚDAJE SOUND SYSTÉMU

ŠÍŘKA

135 cm

SYSTÉM REPRODUKTORŮ A ZESILOVAČE

Kanálová přípojka, Ø mm

-

Reproduktory

Výkon odsávacího motoru- volný, m³/h

960

Příkon odsávacího motoru [EC], W

170

4 kalotové vysoko-tónové
2 středo a hluboko-tónové
1 subwoofer
2 harmonické generátory (exciter)

Zesilovač

3× 55 Watt, 4 Ohm

Harmonické zkreslení

< 0,02 %

Příkon zesilovače

Max. 150 Watt

Management zvuku

optimalizace zvuku pro akustiku
prostoru na bázi DPS

Funkce regulace zvuku

bas, výška, hlasitost

Výkonnostní stupně

3+P

Akustický tlak nejvyšší normální úroveň, dB(A)

52

Akustický výkon nejvyšší normální úroveň, dB(A)2

64

LED osvětlení varné desky, W

25

LED osvětlení varné desky, LUX

700

LED teplota brvy světla, K

2.700 - 6.500

Váha, kg

65

Bezpečný odstup k varné desce: elektro | plyn, cm

65 | >65

Celkový příkon, kW

0,42

STREAMING CLIENT

Třída: energ. efektivita | účinnost oddělování částic3

-

Formáty

MP3, AAC, OGG-Vorbis, FLAC,
WAV, AIFF, ALAC, PCM 32

Přenos dat

192 kHz, 16/24 Bit; MP3 do 320
kBit, konstantní a variabilní
přenos dat

Internetové rádio

Airable Internet Radio Service
(>11.000 stanic celosvětově)

UPnP streamování

streamování s UPnP kompatibilním
servrem (síťové úložiště, Windows
Media Server, atd. )

Internetové streamovací
služby (pro abonenty)

Tidal, qobuz, Deezer

Rozhraní Bluetooth

A2DP audio přenos - protokol
(MP3, SBC), podpora a řízení
AVRCP 1.4

Rozhraní WLAN

802.11 b/g/n

1

1

re20μPa dle EN 60704-2-13 / 2 re 1pW dle EN607043
klasifikace pro recirkulační odsavače par není dle
EU- směrnic 65/2014 určená

sklo z
nere

sklo
nerez
6

6 Možnosti vedení síťového kabelu

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DOKOUPENÍ Název

Číslo produktu

recirkulace

součást balení
1002791
1000875
1050102
1090044

permalyt®
extra doplňky

recirkulační filtr BUF BDL
speciální náplň filtru s aktivními uhlíky Pro Aktiv 4,0 kg
náplň filtru s aktivními uhlíky Pro Aktiv 4,0 kg
permalyt®- filtr BUR BDL 115/135
AutoRun 2.0

Odsavač par Skyline Edge Light
ZÁKLADNÍ ZNAKY VÝBAVY

PRODUKTOVÉ INFORMACE
OZNAČENÍ

— 1.200 mm zdvih výtahu pro dosažení optimálního odstupu k varné desce
— Nastavení barvy světla a funkce stmívání
osvětlení varné desky a designového
osvětlení jednoduše dálkovým ovladačem
— Stropní deska z vysoce kvalitního nerezu

MOŽNOSTI VÝBAVY
— Skleněné opláštění korpusu v různých
barvách na přání (dodací doba 8 týdnů)
— Jedinečné osvětlení prostoru s RGB
designovým osvětlením, paletou plnou
barev řízenou dálkovým ovladačem
— Na přáni s částečně nebo plně zásuvnou
stropní deskou pro odsavač par

BDL SKE-L

Provedení

BDL 95 SKE-L
2W

Černá
Bílá
Stříbrná metalíza
8W Barva na přání

BDL 115 SKE-L
2W

Černá
Bílá
Stříbrná metalíza
8W Barva na přání

Číslo produktu
1050140
1050141
1050217
1050144
1050142
1050143
1050218
1050145

DODATEČNÁ VÝBAVA (ZA PŘÍPLATEK)**

Číslo produktu

Prodloužení závěsných lanek a síťového kabelu až o 40 cm
Prodloužení závěsných lanek a síťového kabelu od 41 cm do 120 cm
Prodloužení závěsných lanek a síťového kabelu od 121 cm
RGB - designové osvětlení BDL 95 SKE-L
RGB - designové osvětlení BDL 115 SKE-L
*Dodatečná výbava prodlužuje uvedenou dodací dobu

1050086
1050270
1050271
1050172
1050173

TECHNICKÉ ÚDAJE
ŠÍŘKA

95 cm

115 cm

Kanálová přípojka, Ø mm

-

-

Výkon odsávacího motoru- volný, m³/h

760

875

Příkon odsávacího motoru [EC], W

170

170

Výkonnostní stupně

3+P

3+P

Akustický tlak nejvyšší normální úroveň, dB(A)

48

51

Akustický výkon nejvyšší normální úroveň, dB(A)2

60

63

LED osvětlení varné desky, W

20,2

20,7

LED osvětlení varné desky, LUX

705

623

LED teplota brvy světla, K

2.700 - 6.500

2.700 - 6.500

Váha, kg

55

60

Bezpečný odstup k varné desce: elektro | plyn, cm

65 | >65

65 | >65

Celkový příkon, kW

0,30

0,30

Třída: energ. efektivita | účinnost oddělování částic3

-

-

1

1

re20μPa dle EN 60704-2-13 / 2 re 1pW dle EN 60704-3 / 3 klasifikace pro recirkulační odsavače par není dle EU- směrnic 65/2014 určená

sklo
nerez

sklo
nerez
6

6 Možnosti vedení síťového kabelu

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DOKOUPENÍ Název
recirkulace

permalyt®
extra doplňky

recirkulační filtr BUF BDL
náplň filtru s aktivními uhlíky ProAktiv 3,0 kg (pro BDL 95)
speciální náplň filtru s aktivními uhlíky 3,0 kg (pro BDL 95)
náplň filtru s aktivními uhlíky ProAktiv 4,0 kg (pro BDL 115)
speciální náplň filtru s aktivními uhlíky 4,0 kg (pro BDL 115)
permalyt®- filtr BUR BDL 95
permalyt®- filtr BUR BDL 115/135
AutoRun 2.0

Číslo produktu
součást balení

1005585
1005586
1000875
1002791
1050088
1050102
1090044

Odsavač par Skyline
ZÁKLADNÍ ZNAKY VÝBAVY

BDL SK
PRODUKTOVÉ INFORMACE
OZNAČENÍ

— 1.200 mm zdvih výtahu pro dosažení optimálního odstupu k varné desce
— Nastavení barvy světla a funkce stmívání
osvětlení varné desky a designového
osvětlení jednoduše dálkovým ovladačem
— Stropní deska z vysoce kvalitního nerezu

MOŽNOSTI VÝBAVY
— Skleněné opláštění korpusu v různých
barvách na přání (dodací doba 8 týdnů)
— Jedinečné osvětlení prostoru s RGB designovým osvětlením, paletou plnou
barev řízenou dálkovým ovladačem
— Stropní deska na přání ze skla

Provedení

BDL 95 SK
2W

Černá
Bílá
Stříbrná metalíza
8W Barva na přání

BDL 115 SK
2W

Černá
Bílá
Stříbrná metalíza
8W Barva na přání

Číslo produktu
1050004
1050005
1050215
1050030
1050006
1050007
1050216
1050031

DODATEČNÁ VÝBAVA (ZA PŘÍPLATEK)**

Číslo produktu

Prodloužení závěsných lanek a síťového kabelu až o 40 cm
Prodloužení závěsných lanek a síťového kabelu od 41 cm do 120 cm
Prodloužení závěsných lanek a síťového kabelu od 121 cm
RGB - designové osvětlení BDL 95 SK
RGB - designové osvětlení BDL 115 SK
*Dodatečná výbava prodlužuje uvedenou dodací dobu

1050086
1050270
1050271
1050090
1050091

TECHNICKÉ ÚDAJE
ŠÍŘKA

95 cm

115 cm

Kanálová přípojka, Ø mm

-

-

Výkon odsávacího motoru- volný, m³/h

760

875

Příkon odsávacího motoru [EC], W

170

170

Výkonnostní stupně

3+P

3+P

Akustický tlak nejvyšší normální úroveň, dB(A)

48

51

Akustický výkon nejvyšší normální úroveň, dB(A)2

60

63

LED osvětlení varné desky, W

14,0

14,5

LED osvětlení varné desky, LUX

539

471

LED teplota brvy světla, K

2.700 - 6.500

2.700 - 6.500

Váha, kg

55

60

Bezpečný odstup k varné desce: elektro | plyn, cm

65 | >65

65 | >65

Celkový příkon, kW

0,30

0,30

Třída: energ. efektivita | účinnost oddělování částic3

-

-

1

1

re20μPa dle EN 60704-2-13 / 2 re 1pW dle EN 60704-3 / 3 klasifikace pro recirkulační odsavače par není dle EU- směrnic 65/2014 určená

sklo
nerez

sklo
nerez

6

6 Možnosti vedení síťového kabelu

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DOKOUPENÍ Název

Číslo produktu

recirkulace

součást balení
1005585
1005586
1000875
1002791
1050088
1050102
1090044

permalyt®
extra doplňky

recirkulační filtr BUF BDL
náplň filtru s aktivními uhlíky ProAktiv 3,0 kg (pro BDL 95)
speciální náplň filtru s aktivními uhlíky 3,0 kg (pro BDL 95)
náplň filtru s aktivními uhlíky ProAktiv 4,0 kg (pro BDL 115)
speciální náplň filtru s aktivními uhlíky 4,0 kg (pro BDL 115)
permalyt®- filtr BUR BDL 95
permalyt®- filtr BUR BDL 115/135
AutoRun 2.0

Odsavač par Skyline Round
ZÁKLADNÍ ZNAKY VÝBAVY

— CenterFlow - technologie pro optimální
zachycení vzniklých par
— Flexibilní nastavení výšky odsavače, díkyindividuálnímu nastavení délky závěsných
lanek
— Integrované, směrem nahoru orientované
designové osvětlení
— Kruhová zachytávací miska pro snadné
čištění - bez hran a rohů

BDL SKR
PRODUKTOVÉ INFORMACE
OZNAČENÍ

Provedení

Číslo produktu

BDL 60 SKR
4W

černá

1005502
1005506
1005510

bílá
8W barva na přání

DODATEČNÁ VÝBAVA (ZA PŘÍPLATEK)**

Číslo produktu

Prodloužení závěsných lanek a síťového kabelu < 1m
Prodloužení závěsných lanek a síťového kabelu > 1m
Stropní deska v barvách na přání
*Dodatečná výbava prodlužuje uvedenou dodací dobu

1004768
1004768
1005460

MOŽNOSTI VÝBAVY
— Stropní deska v různých barvách na
přání (dodací doba 8 týdnů)

Center Flow–technologie: Díky novému
systému proudění vzduchu se dosáhne
optimální hodnoty proudění vzduchu
při minimální hlučnosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE
ŠÍŘKA

Ø 60 cm

Kanálová přípojka, Ø mm

-

Výkon odsávacího motoru- volný, m³/h

760

Příkon odsávacího motoru [EC], W

170

Výkonnostní stupně

3+P

Akustický tlak nejvyšší normální úroveň, dB(A)

51

Akustický výkon nejvyšší normální úroveň, dB(A)2

63

LED osvětlení varné desky, W

19,5

LED osvětlení varné desky, LUX

330

LED teplota brvy světla, K

2 700 - 6 500

Váha, kg

57

Bezpečný odstup k varné desce: elektro | plyn, cm

65 | >65

Celkový příkon, kW

0,30

Třída: energ. efektivita | účinnost oddělování částic3

-

1

1

re20μPa dle EN 60704-2-13 / 2 re 1pW dle EN 60704-3 / 3 klasifikace pro recirkulační odsavače par není dle EU- směrnic 65/2014 určená
6

6 Možnosti vedení síťového kabelu

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DOKOUPENÍ

Název

Číslo produktu

recirkulace

recirkulační filtr BUF 150+
speciální náplň filtru s aktivními uhlíky 4,0 kg
náplň filtru s aktivními uhlíky Pro Aktiv 4,0 kg
AutoRun 2.0

součást balení
1002791
1000875
1090044

extra doplňky

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA
STROPNÍ PŘIPOJENÍ | DRUH PROVOZU: RECYRKULACE
Principem stavebnicového systémů lze
ostrůvkové odsavače par s výtahem* vybavit libovolně dalšími funkcemi, nebo
individuálně dle Vašich požadavků.
*závislé na modelu

STROPNÍ DESKY ze skla
pro modely BDL SKE| BDL SKE-S |BDL SKE-L | BDL SK

ŠÍŘKA
BDL 95
2W

BDL 115
2W

BDL 135
8W

barva
černá
bílá
stříbrná metalíza
8W barvy na přání
černá
bílá
stříbrná metalíza
8W barvy na přání
černá
bílá
stříbrná metalíza
barvy na přání

Číslo produktu
1050008
1050009
1050222
1050032
1050010
1050011
1050223
1050033
1050048
1050049
1050224
1050050

STROPNÍ DESKY ze skla a designovým osvětlením
pro modely BDL SKE| BDL SKE-S |BDL SKE-L | BDL SK

ŠÍŘKA
BDL 95
4W

BDL 115
4W

BDL 135
8W

barva
černá
bílá
stříbrná metalíza
8W barvy na přání
černá
bílá
stříbrná metalíza
8W barvy na přání
černá
bílá
stříbrná metalíza
barvy na přání

Číslo produktu
1050246
1050247
1050248
1050249
1050252
1050253
1050254
1050255
1050258
1050259
1050260
1020261

Nastavitelná teplota barvy světla: (2.700 - 6.500 Kelvinů)
a funkcí stmívání dálkovým ovladačem.

sklo

STROPNÍ DESKY s částečným zásuvem odsavače - recirkulace
pro modely BDL SKE| BDL SKE-S |BDL SKE-L

ŠÍŘKA
BDL 95
2W

BDL 115
2W

BDL 135
4W

barva
černá
bílá
stříbrná metalíza
8W barvy na přání
černá
bílá
stříbrná metalíza
8W barvy na přání
černá
bílá
stříbrná metalíza
8W barvy na přání

Číslo produktu
1050095
1050096
1050230
1050099
1050097
1050098
1050231
1050100
1050104
1050105
1050232
1050106

pro

Prodloužení závěsných lanek není možné.

STROPNÍ DESKY s plným zásuvem odsavače - recirkulace
pro modely BDL SKE| BDL SKE-S |BDL SKE-L

ŠÍŘKA
BDL 95
2W

BDL 115
2W

BDL 135
4W

barva
černá
bílá
stříbrná metalíza
8W barvy na přání
černá
bílá
stříbrná metalíza
8W barvy na přání
černá
bílá
stříbrná metalíza
8W barvy na přání

Číslo produktu
1050024
1050025
1050233
1050040
1050026
1050027
1050234
1050041
1050060
1050061
1050235
1050062

Prodloužení závěsných lanek není možné.

AUTORUN MODUL 2.0

ovládat dálkovým ovladačem.

Spojení varné desky s ostrůvkovým
odsavačem par berbel.
Skoro jako zázrakem se odsavač par berbel
zapne automaticky s varnou deskou.
Odsávací motor odsavače se samostatně
zapne na výkonnostním stupni 3
a osvětlení varné desky Vám osvítí místo
k vaření. berbel AutoRun modul se instaluje mezi varnou desku a její silnoproudové
síťové napojení. Modul rozezná aktivaci
varné desky a zapne odsavač par skrze
Bluetooth spojení. V průběhu vaření lze
veškeré funkce odsavače par standardně

Při vypnutí varné desky se aktivuje funkce
doběhu odsávání. Po ukončení doběhu
funkce odsávání se odsavač par vypne.
AutoRun modul je určen pro všechny
modely ostrůvkových odsavačů par
s výtahem berbel a je kompatibilní se
všemi varnými deskami se silnoproudovým
síťovým napojením, nezávisle na výrobci.

PRODUKTOVÉ INFORMACE
AutoRun 2.0

1090044

INFORMACE O DESIGNU
↓
ODSAVAČ PAR
SKYLINE FRAME

←→

←→

100 | 120 cm

140 | 160 cm

— Stabilní konstrukce stropu pro zavěšení je nutností.
— Plášť stropní desky je z černého skla s černým čtvercovým rámečkem po celém obvodu:
není kombinovatelný s jinými stropními deskami.
— Standardně využitelný do výšky prostoru do 308 cm (spodní hrana odsavače: 157 cm).
— Délku závěsných lanek lze individuálně prodloužit: zdvih výtahu se prodlouží s prodloužením
závěsných lanek.

↓

↓

↓

ODSAVAČ PAR
SKYLINE EDGE | EDGE SOUND

ODSAVAČ PAR
SKYLINE EDGE LIGHT

ODSAVAČ PAR
SKYLINE

←→

←→

←→

SKE: 95 | 115 | 135 cm
SKE-S: 135 cm

95 | 115 cm

95 | 115 cm

DRUH PROVOZU: RECIRKULACE
— Stabilní konstrukce stropu pro zavěšení je nutností.
— Standardně využitelný do výšky prostoru do 308 cm (spodní hrana odsavače: 157 cm).
— Dbejte na upozornění plánování stropní desky pro částečný nebo plný zásuv odsavače pro šířky 95 | 115 | 135 cm
— Délku závěsných lanek lze individuálně prodloužit: zdvih výtahu se prodlouží s prodloužením závěsných lanek.

Standard
Prostorová výška

max. 308 cm

Délka závěsných lanek

max. 120 cm

(90 cm výška pracovní desky
a 65 cm bezprčný odstup)

Prostorová
výška

délka
závěsných
lanek

1

4

31 cm

odstup
odsavače
par

výška
pracovní
desky

3

2

bezpečný
odstup: 65 cm

Síťové napojení:
ostrůvkové odsavače berbel s výtahem
jsou vybaveny Wieland zásuvkou. Pro
napojení do elektrické sítě je potřebný
elektrický kabel.

STROPNÍ DESKY
PLNÝ ZÁSUV ODSAVAČE
V závislosti na montážní situaci můžou být
potřebné i další komponenty pro
odtahové potrubí.
Stropní deska s plným zásuvem odsavače
je určena pro výšku podhledu stropu:
— 377-379 mm

U vyšších podhledů lze upevňovací kotvy
prodloužit závitovou tyčí.
Ve fázi plánování dbejte na montážní
návody stropních desek.

Stropní deska s plným
zásuvem odsavače

ČÁSTEČNÝ ZÁSUV ODSAVAČE
— 240-242 mm světlá výška podhledu

U vyšších podhledů lze upevňovací kotvy

stropu v provedení s částečným zásuvem

prodloužit závitovou tyčí.

odsavače a externím motorem BAL.

Ve fázi plánování dbejte na montážní návody

— 260 mm světlá výška podhledu stropu
v provedení s částečným zásuvem
odsavače a interním dodatečným
motorem BZL.

Stropní deska
s částečným zásuvem
odsavače

stropních desek.

↓
OSTRŮVKOVÝ ODSAVAČ
SKYLINE ROUND

— Určen pro varné desky s max. šířkou 80cm
— Délku závěsných lanek lze individuálně prodloužit
— Standardně lze odsavač použít do prostorové výšky
319 cm (spodní hrana odsavače 155 cm - nákres níže)

←→
Ø 60 cm

Standard
Prostorová výška

délka
závěsných
lanek

max. 319 cm

(u 90 cm výšky pracovní desky
a 65 cm bezpečného odstupuje)

Délka závěsných lanek

4

max. 120 cm

44 cm
prostorová
výška

1
odstup
odsavače
par

výška
pracovní
desky

3

2

bezpečný
odstup: 65 cm

Síťové napojení:
ostrůvkové odsavače berbel s výtahem
jsou vybaveny Wieland zásuvkou. Pro
napojení do elektrické sítě je potřebný
elektrický kabel.

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.

