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תיאור המוצר

ULS עם מאוורר תחתון Classic מערכת קולט אדיםCKASE

יציאת אווירמצב הפעלה

תקן ENערךצריכת חשמל

(AEChood) 24 צריכת חשמל לשנה kWh/a61591

A+ 61591 דירוג יעילות אנרגטית

ספיקה

(FDEhood) 38.461591יעילות הידרו-דינמית

A61591דירוג יעילות הידרו-דינמית

תאורה

(LEhood) יעילות תאורהlx/Watt **

** דירוג יעילות תאורה

הפרדת שומנים

(GFEhood) 47דרגה 5 מרבית %61591

F61591דירוג דרגה 5 רגילה

ספיקה

22461591 מ”ק/שספיקת אוויר דרגה 1 מינימלית

 (QMax)  60961591 מ”ק/שספיקת אוויר דרגה 5 מרבית

עוצמת רעש

dB(A) 60704-2-13 46 דרגה 1 מינימלית

dB(A) 60704-2-13 67 דרגה 5 מרבית

לחץ קול (מדידה נוספת)

** dB(A) 33 דרגה 1 מינימלית

** dB(A)  55 דרגה 5 מרבית

הנתונים נמדדו לפי תקן 66/2014

 (PO)  0.5 כניסת מתח במצב כבוי W >61591

0.661591גורם התארכות זמן

(EEIhood) 31.761591אינדקס יעילות אנרגטית

(QBEP) 280.861591 מ”ק/שספיקת אוויר בנקודה המיטבית

(PBEP) 536 לחץ בנקודה המיטבית Pa61591

(WBEP) מתח כניסה בנקודה המיטביתW 10961591

נתוני דירוג צריכת אנרגיה  4.1טבלה 

  * אינו רלוונטי למוצר זה.
**  רמת לחץ הקול נמדדה במרחק של 1 מ’ (ירידה תלוית-מרחק ברמת הרעש) בהתבסס על רמת עוצמת הרעש לפי תקן 

.EN 60704-2-13
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