.

1. BRE E DTE VAN DE PL AFONDUNIT
Kookdampen stijgen niet recht omhoog, maar waaien uit in een hoek tussen 10° en 15°
graden. Voor een goede werking moet de dampkap minstens de volledige breedte van

10-15°

10-15°

de kookplaat overbruggen. De plafondunits zijn verkrijgbaar in 90 cm, 110 cm, 120 cm
en 150 cm.

2. LEDVERLICHTING
met ledverlichting

zonder ledverlichting

De plafondunit is voorzien van dual ledverlichting, waarbij de

Voor een minimalistisch design. Bij deze plafondunits kan

kleurtemperatuur kan gewijzigd worden van 2.700K (warm

u externe verlichting (max. 300W) van de plafond of luifel

wit) naar 4.000K (neutraal wit).

aansluiten en bedienen via dampkap, afstandsbediening

- dimbaar

of InTouch.

- soft on/off

3 . R E C I R C U L AT I E O F A F V O E R N A A R B U I T E N
Afvoer naar buiten

Recirculatie

Indien afvoer naar buiten niet tot de mogelijkheden behoort,

Novy biedt een breed gamma aan installatie-accessoires

kan gekozen worden voor recirculatie. Bij plafondunits kan

aan.

gekozen worden voor
.

Cloud is standaard met recirculatie voorzien.

4. INBOUWMOGELIJKHEDEN PLAFONDUNIT
De Pure'line plafondunit kan op 2 manieren worden ingebouwd :
- vlak in het plafond
- in een nis of zelf geconstrueerde schouw
De maximale inbouwhoogte (tussen kookplaat en de onderzijde van de plafondunit) is 160 cm.

Inbouw in een nis
of zelf geconstrueerde schouw
Voor een efficiënte werking is het van belang dat de totale
constructie waar de plafondunit in wordt gemonteerd
tenminste de kookplaat in breedte en diepte overbrugt.
Daarnaast zorgt een opvangboord van 5 à 10 cm hoog
ervoor dat er minder dampen kunnen ontsnappen.

Inbouw in het plafond
In deze inbouwwijze wordt de plafondunit in een verlaagd
plafond gemonteerd en beslaat deze meestal de totale
keuken. Door de vlakke inbouw van de plafondunit kunnen
dampen niet hoger en worden ook zijdelings opstijgende
dampen terug opgenomen.

Installatie tegen het plafond
De plafondunit Cloud dient enkel vastgeschroefd te
worden aan het plafond en maakt een uitsnijding in
het plafond overbodig. Een dampkap is nog nooit zo
eenvoudig geweest in installatie. Zorg er echter wel voor
dat uw plafond over voldoende draagkracht beschikt.

ADAPTER VOOR PLAT KANAAL MET BEPERKTE INBOUWHOOGTE
Indien de inbouwdiepte beperkt is, bestaat de mogelijkheid om de Cubic motor van de plafondunit te demonteren. In deze
situatie kan optioneel een adapter besteld worden. Deze wordt direct op de plafondunit geplaatst en aangesloten op een
plat rechthoekig kanaal. De motor wordt dan op een andere locatie gemonteerd. Let hierbij op dat de ingang van de motor
een ronde aansluiting heeft. Zo kan de inbouwhoogte verlaagd worden naar 17,3 cm met ref. 6830.052 of naar 18,5 cm
met ref. 830.052.
6830.052

adapter voor Pure'line. Uitblaasrichting kan naar rechts, links, voor of achter

99,00 EUR*

830.052

adapter voor Maxi Pure'line (2x bestellen). Uitblaasrichting 1x links en 1x rechts

99,00 EUR*

5. TYPE MOTOR

.

Plafondunit

Plafondunit
met compacte motor

195

met Cubic motor

zonder motor

Cloud plafondunit
standaard recirculatie

81

Plafondunit

OVERZICHT PLAFONDUNITS
STAP 1

STAP 2

STAP 5
6810 | inox | met compacte motor
6830 | inox | met Cubic motor
6835 | inox | zonder motor

met ledverlichting

6811 | wit | met compacte motor
6831 | wit | met Cubic motor
6836 | wit | zonder motor

Pure'line

6812 | zwart | met compacte motor

90cm

6833 | inox | met Cubic motor
zonder ledverlichting

6838 | inox | zonder motor
6834 | wit | met Cubic motor
6839 | wit | zonder motor

6820 | inox | met compacte motor
6840 | inox | met Cubic motor
6845 | inox | zonder motor
met ledverlichting

6821 | wit | met compacte motor
6841 | wit | met Cubic motor
6846 | wit | zonder motor

Pure'line

6822 | zwart | met compacte motor

120cm

6843 | inox | met Cubic motor
zonder ledverlichting

6848 | inox | zonder motor
6844 | wit | met Cubic motor
6849 | wit | zonder motor

Maxi Pure'line
150cm

Cloud
110cm

zonder ledverlichting

855 | inox | zonder motor
856 | wit | zonder motor

met ledverlichting

Bekijk ook onze Pure'line installatie video's.

230 | wit | met motor | recirculatie

