
1/3

iQ500, Saarekeliesituuletin, 90 cm,
teräs
LF98BIP50

Lisävarusteet

LZ57600 cleanAir -moduuli, saareke
LZ56200 cleanAir-suodatin
LZ53850 Aktiivihiilisuodatin, starttipaketti
LZ53451 Aktiivihiilisuodatin
LZ12530 Hormiosan asennussarja 1 m
LZ12510 Hormiosan asennussarja 0,5 m
LZ12410 Asennussarja vinokatolle (eteen/taakse)
LZ12385 Hormiosan pidennys 1,6 m
LZ12310 Asennussarja vinokatolle (vasen/oikea)
LZ12285 Hormiosan pidennys 1,1 m
LZ00XXP00 Long Life -vaihtosuodatin

Tehokas saareketuuletin vakuuttaa suodatustehollaan ja upealla
muotoilulla.

✓ Poistaa rasvan, käryn ja hajut huipputehokkaasti. Suodatusteho
867 m³/h.

✓ LED-valot luovat optimaalisen valaistuksen lisäksi tunnelmaa
keittiöösi.

✓ Hyvin hiljainen liesituuletin. Vain 54 db(A).

✓ Intensiiviteholla saat lisää suodatustehoa tarvittaessa.
Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle 6 minuutin
kuluttua.

✓ touchControl-valitsimilla säädät suodatustehoa ja valaistusta.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Hormiputken väri/materiaali : teräs
Rakennetyyppi : Chimney
Hyväksyntätodistukset : CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm) : 130
Hormin korkeus min - max (mm) : 698-878/698-998
Tuotteen korkeus ilman hormia (mm) : 46
Minimietäisyys sähkölevyihin : 550
Min.-etäis. kaasu-keittotasoon : 650
Nettopaino (kg) : 31,807
Ohjauksen tyyppi : elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm : 3-portainen+ 2 intensiivi
Poistoilman virtaus (m3/h) : 445
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m3/h) : 391
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana (m3/h) : 313
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m³/h) : 867
Valojen määrä : 4
Melutaso (dB re 1 pW) : 54
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) : 120 / 150
Rasvasuodattimen materiaali : Pestävä ruostumattomasta teräksestä
EAN-koodi : 4242003832127
Liitännän arvo (W) : 166
Tarvittava sulake (A) : 10
Jännite (V) : 220-240
Taajuus (Hz) : 50; 60
Pistokkeen tyyppi : Suko-/Gardy pistoke,maadoitett
Asennuksen tyyppi : Island
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Valmistanut BSH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla
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iQ500, Saarekeliesituuletin, 90 cm,
teräs
LF98BIP50

Tuotekuvaus

Käyttö ja teho
● Energiatehokkuusluokka: A+ (asteikolla A++ - E)
● Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 445 m³/h,

intensiiviteho 867 m³/h
● Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 54 dB(A) re

1 pW (41 dB(A) re 20 µPa äänenpaine) stardardien EN 60704-3 ja
EN60704-2-13 mukaan.

● touchControl-valitsimet, 3 tehoa ja 2 intensiivitehoa,
Digitaalinäyttö

● Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle 6 kuluttua

Design
● Valaistus: 4 x 1,5W LED
● softLight: miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
● Himmennin
● Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton iQdrive-moottori

Käyttömukavuus
● Erittäin hiljainen tehokkaan äänieristyksen ansiosta
● Sisätila helposti puhdistettavissa, ei teräviä reunoja.
● Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihiilisuodattimen

vaihtotarpeen osoitin
● Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa

Asennus ja lisätarvikkeet:
● Asennetaan keittiösaarekkeen yläpuolelle
● Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
● Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan

cleanAir-moduuli tai aktiivihiilisuodatin (lisävaruste).
● Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.
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Mittapiirustukset


