
Enervent virtuves nosūcēji
  



Standard Plus
      Šis ir populārs virtuves nosūcējs.  Nosūcējam ir 

nosklēgvārsts ar laika atskaiti un signāla        
       

 Ventilācijas iekāra ir fiziski savienota ar virtuves       
   nosūcēju.  

Platums:  600 mm
Apgaismojums: 11 W dienasgaisma 

 Uzstādīšanas augstums: min. 400 mm elektriskās   
plīts virsmas, min. 650 mm no gāzes plīts   
Filtri: mazgājams filtrs   

     Smaku nofiltrēšana saskaņā ar  EN  13141-

3:2017: 75% pie  165 m³/h
 Krāsas:  balts/nerūsējošā tērauda  

 Produkta nummurs:  balts- K240130301,
  Knerūsējošā tērauda - 240130302

Enervent virtuves nosūcēji

Enervent tvaika nosūcēju kolekcijā ir virkne ekskluzīvu tvaika nosūcēju, kurus var izmantot
kopā ar ventilācijas iekārtu. Kolekcijā Jūs atradīsiet modernus un dizaina virtuves nosūcējus.
Ventilācijas iekārtas un virtuves nosūcēji var būt fiziski savienoti vai tie var atrasties dažādās
telpās savienoti ar gaisa vadu. Krāsu veidi ir balts un nerūsējošā tērauda.

Premium
Premium virtuves nosūcējs ir paredzēts iebūvēšnai        

   virtuves mēbelēs. Elektriskie slēdži ir izvelkamā   
     panelī. Šim modelim ir elektronisks vārsts un   

      
       Priekšējā paneļa krāsu varianti ir balts un    
      nerūsējošā tērauda.

Platums: 600 mm
Apgaismojums: LED 2x2W

       
       

Filtrs: tauku filtrs  
     SSSmaku nofiltrēšana saskaņā ar 4330501:  

75% pie  165 m³/h
 Krāsu varianti: balts/nerūsējošais tērauds  

  Produkta nummurs:  balts - K240130201, 
  Knerūsējošā tērauda- 240130202

  
 

  
  

Virtuves nosūcēji pieslēgti pie iekārtas

novadīšanu ventilācijas iekārtai.

Var
 

pievienot
pie ventilācijas

iekārtas

signāla novadīša ventilācijas iekārtai.

Uzstādīšanas augstums: min. 400 mm elektriskās 
plīts virsmas, min. 650 mm no gāzes plīts 



Virtuves nosūcēji ar aktīvās ogles filtru

Franke 420

Virtuves nosūc;ejs ar aktīvās ogles filtru, kas ir  
paredzēts iebūvēšanai virtuves mēbelēs.
Šim modelim ir izvelkams priekšējais panelis 
un signāla novadīša ventilācijas iekārtai. 

Platums: 600 mm
Apgaismojums: 11 W dienasgaisma 

Filtrs: aktīvās ogles filtrs
Smaku nofiltrēšana saskaņā ar SS4330501: 
75% pie 165 m³/h

    
Produktu  nummurs:  balts - K240130401, 

  nerūsējoša tērauda - K240130402

Franke Tender 729 

Skandināvijas viss populārais virtuves    nosūcējs. 
      Šo modeli uzstāda pie sienas.  The  Franke  

Tender virtuves nosūcei ir aktīvās ogles filtrs       un  
     

Platums: 600 mm
Apgaismojums: LED 2x2W 

  500Uzstādīšanas augstums: mm  elektriskās    
plīts virsmas un min. 650 mm   no gāzesplīts 
Filtrs: aktīvās ogles filtrs   

     SSSmaku nofiltrēšana saskaņā ar 4330501:  
75%  pie 338 m³/h

    
 Produktu nummurs:  bals - K240130404, 
  Knerūsējošā tērauda - 240130403

Uzstādīšanas augstums: min. 400 mm  elektriskās 
plīts virsmas, min. 650 mm no gāzes plīts 

Krāsu varianti: balts/nerūsējošais tērauds 

un signāla novadīša ventilācijas iekārtai. 

Krāsu varianti: balts/nerūsējošais tērauds 
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