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P R I R O Č N I K  Z A  N A Č R T O V A N J E  B O R A

Tehnični podatki
Večfazna priključna napetost 380–415 V 2N/3N
Enofazna priključna napetost 220–240 V
Frekvenca 50/60 Hz
Največja poraba moči 7,25 kW
Varovalo/omrežni priključek, trifazno 3 x 16 A (standardni priključek)
Varovalo/omrežni priključek, dvofazno 2 x 16 A
Varovalo/omrežni priključek, enofazno 1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimenzije (širina x globina x višina) 580 x 515 x 199 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo) 20,2 kg
Material površine Steklokeramika
Stopnje moči odvoda pare 1–9, P
Stopnje moči na kuhalni plošči 1–9, P
Moč kuhališča spredaj levo 400 W
Moč kuhališča spredaj desno 2.300 W
Moč kuhališča zadaj levo 900 W
Moč kuhališča zadaj desno 1.400 W
Moč stopnje Power kuhališča spredaj levo 600 W
Moč stopnje Power kuhališča spredaj desno 3.000 W
Moč stopnje Power kuhališča zadaj levo 1350 W
Moč stopnje Power kuhališča zadaj desno 2.100 W
Velikost kuhališča spredaj levo Ø 95 mm
Velikost kuhališča spredaj desno Ø 210 mm
Velikost kuhališča zadaj levo Ø 140 mm
Velikost kuhališča zadaj desno Ø 175 mm
Velikost izpušne odprtine 445 x 137 mm
Filtrski medij Aktivno oglje z ionskim 

izmenjevalcem
Material filtra Plošča filtra s finim filtrom
Najdaljši čas neuporabe filtra 150 ur (1 leto)

Opis izdelka
●● Intuitivno upravljanje sControl
●● eSwap - Enostavna menjava filtra
●● Učinkovito odstranjevanja neprijetnih vonjav
●● Najnižja glasnost
●● Preprosto čiščenje
●● optimalen izkoristek kuhalne plošče
●● Največji prostor za shranjevanje
●● Samodejno upravljanje odvoda
●● kompaktna zasnova
●● Minimalistični dizajn

Obseg dobave
●● Indukcijska kuhalna plošča z integriranim odvodom kuhalne plošče – 
Recirkulacija zraka PURSU

●● Rešetka odvoda pare, črne barve
●● Maščobni filter iz nerjavečega jekla
●● Filter z aktivnim ogljem
●● Navodila za uporabo in montažo
●● Predloga za izrez zadnje plošče
●● Trak za tesnjenje
●● Komplet plošč za izravnavo višine
●● Omrežni priključek pokrova ohišja
●● Montažni pribor za omrežni priključek

Dodatna oprema
●● Dovodna šoba PUED, črne barve
●● Rešetka odvoda pare, grež PUEDG
●● Dovodna šoba PUEDR, rdeče barve
●● Dovodna šoba PUEDJ, zeleno-jantarne barve
●● Dovodna šoba PUEDO, oranžne barve
●● Dovodna šoba PUEDB, modre barve
●● Maščobni filter iz nerjavečega jekla PUEF
●● Komplet filtrov z aktivnim ogljem PUAKF
●● Tesnilni trak UDB25

Napotki o izdelku in načrtovanju
●● Priključni kabel mora biti na voljo na mestu vgradnje
●● Vtičnica omrežnega priključka, na sprednji strani
●● Ogleni filter je opremljen s teleskopskim podaljškom (podaljšanje do 80 mm) 
za priključitev na zadnjo ploščo korpusa

●● Pod kuhalno ploščo poskrbite za zadostno prezračevanje
●● Vrsta montaže: površinsko izravnana ali nasadna
●● Predali oz. police v spodnji omarici morajo biti odstranljivi za namene 
vzdrževanja in čiščenja

●● Upoštevajte, da je treba pri indukcijskih kuhalnih ploščah uporabiti indukcijsko 
kuhinjsko posodo

●● Sistem odvoda pare je možno kombinirati z vsemi BORA vtičnicami

PURSU
BORA S Pure indukcijska kuhalna plošča z odvodom pare - obtočna izvedba vsebuje oglene filtre
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