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N 50
I79MH52N1
ОСТРОВЕН ТИП АСПИРАТОР
90 CM ШИРОЧИНА

Features

Техническа информация

цвят на комин : неръждаема стомана
типология : Комин
сертификати за одобрение : CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) : 130
височина на комина (mm) : 698-878/698-998
височина на уреда без комин (mm) : 46
мин.разст.над ел.поставка : 550
Мин. разстояние над газов плот : 650
Нето тегло (kg) : 29,0
вид управление : електронни
брой настройки на скоростта : 3 степени + 2 интензивна
максимален капацитет при отвеждане на възуха (m3/h) : 460
интензивна степен при рециркулация на въздуха (m3/h) : 410
максимален капацитет при рециркулация на възуха (m3/h) : 340
интензивна степен при отвеждане на въздуха (m³/h) : 730
брой лампи : 4
Ниво на шум (dB) : 54
диаметър на изхода за въздуха : 120 / 150
материал на филтъра за мазнини : Миещ се алуминий
EAN код : 4242004183860
макс. натоварване на захранващ кабел (W) : 142
Енергия (A) : 10
напрежение : 220-240
честота (Hz) : 50; 60
Вид щепсел : Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране : Остров
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N 50
I79MH52N1
ОСТРОВЕН ТИП АСПИРАТОР
90 CM ШИРОЧИНА

Features

# Енергиен клас: A+*
# Среден енергиен разход: 34.1 kWh/година*
# Клас на ефективност на вентилиране: A*
# Клас на ефективност на осветление: A*
# Клас на ефективност на филтър за мазнини: B*
# Шум мин./макс. при стандартна степен: 43/54 dB*
# Островен тип аспиратор, 90 cm
# Цвят на уреда: неръждаема стомана
# Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация

на въздуха
# За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен

комплект с активен въглен или модул CleanAir
# За монтаж към таван над кухненски остров
# Вътрешна рамка
# Управление: електронно
# Леко подаващи се бутони (3 степени за мощност и 2 за

интензивност), цифров дисплей
# Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
# Автоматично изключване на интензивната степен след 10

минути
# Функция за интервално включване
# Двуканален вентилатор с голямa мощност
# Ефективна BLDC-технология
# Осветление на работната площ с 4 x LED 3W
# Функция за затъмняване на осветлението
# SoftLight - мека светлина
# Сила на осветление: 888 lux
# Цветна температура: 3500 К
# Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в

съдомиялна машина
# филтър за мазнини
# Капацитет според EN 61591 ø 15 cm:

при най-висока нормална степен 460 m³/h;
при интензивна степен 730 m³/h

# Изключително тиха работа благодарение на специална
шумоизолация

# Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13:
при най-висока нормална степен : 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A)
re 20 µPa звуково налягане);
при интензивна степен : 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa
звуково налягане)

# Захранваща мощност: 142 W
# Дължина на захранващия кабел: 1,3 m
# За тръба с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
# Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВxШxД): 744-924

x 900 x 600 mm
# Размери на уреда при циркулация на въздуха (ВxШxД):

744-1044 x 900 x 600 mm
# Размери рециркулация с CleanAir модул (HxWxD): 812-1044 x

900 x 600 mm
* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС



1/2

N 50
I79MH52N1
BOX DESIGN
ISLAND CHIMNEY HOOD
IMH7952N
90 CM WIDE

Features

Техническа информация

Color chimney : Stainless steel
Typology : Chimney
Approval certificates : CE, VDE
Length electrical supply cord (cm) : 130
Height of the chimney (mm) : 698-878/698-998
Height of product, without chimney (mm) : 46
Minimum distance above an electric hob : 550
Minimum distance above a gas hob : 650
Net weight (kg) : 29.0
Type of control : Electronic
Number of speed settings : 3-stage + 2 intensive
Maximum output air extraction (m3/h) : 460
Boost position output recirculating (m3/h) : 410
Maximum output recirculating air (m3/h) : 340
Boost position air extraction (m³/h) : 730
Number of lights : 4
Noise level (dB) : 54
Diameter of air outlet (mm) : 120 / 150
Grease filter material : Washable aluminium
EAN code : 4242004183860
Connection Rating (W) : 142
Current (A) : 10
Voltage (V) : 220-240
Frequency (Hz) : 50; 60
Plug type : Gardy plug w/ earthing
Installation typology : Island
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N 50
I79MH52N1
BOX DESIGN
ISLAND CHIMNEY HOOD
IMH7952N
90 CM WIDE

Features

# Energy Efficiency Class: A+ (at a range of energy efficiency classes
from A++ to E)

# Average Energy Consumption: 34.1 kWh/year
# Blower Efficiency Class: A*
# Lighting Efficiency Class: A
# Grease Filtering Efficiency Class: B
# Noise min./max. Normal Level: 43/54 dB
# Island chimney hood, 90 cm
# Appliance colour: stainless steel
# Suitable for ducted or re-circulated extraction
# For recirculated extraction recirculating kit or CleanAir

recirculating kit (accessory) needed
# Ceiling mounted hood
# Innerframe
# Electronic controls
# Push button controls (3 speeds plus 2 intensive) with 7-segment

display
# Automatic revert setting, 6 minutes
# Automatic 10 minutes after running
# Interval operation
# Twin channel high performance fan motor
# Efficient BLDC-technology
# 4 x LED 3W
# Light dimmer function
# Softlight
# Light Intensity: 888 lux
# Colour Temperature: 3500 K
# Metal grease filter, dishwasher safe
# Saturation indicator for grease filter
# Extraction rate according to EN 61591 ø 15 cm:

max. Normal use 460 m³/h
Intensive 730 m³/h

# Additional noise insulation
# Noise level according to EN 60704-3 und EN 60704-2-13 exhaust

air:
Max. normal use: 54 dB(A) re 1 pW sound pressure:40 dB(A)
Intensive: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa sound pressure)

# Power rating: 142 W
# Electrical cable lenght 1.3 m
# Diameter pipe Ø 150 mm (Ø 120 mm enclosed)
# Dimensions exhaust air (HxWxD): 744-924 x 900 x 600 mm
# Dimensions recirculating (HxWxD): 744-1044 x 900 x 600 mm
# Dimensions recirculating with CleanAir module (HxWxD):

812-1044 x 900 x 600 mm
* In accordance with the EU-Regulation No 65/2014
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N 50
I79MH52N1
BOX DESIGN
ISLAND CHIMNEY HOOD
IMH7952N
90 CM WIDE

оразмерени чертежи


