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Mange tak for dit køb af en Nortberg-emhætte. Vi er sikre på, at din nye
emhætte vil opfylde alle dine forventninger, såvel de visuelle som de
funktionelle. Hos os betyder en pæn æstetik lige så meget som
funktionaliteten, og det er grunden til, at hver model i vores kollektioner er
resultatet af det hårde arbejde af designere, konstruktører og erfarne
produktionsarbejdere.
Søgningen efter nye former får os til at bryde gamle traditioner og
konventioner. Takket være de bedste designere er vi altid i førersædet.
Emhætten, som du har købt, er omhyggeligt designet og fremstillet af
materialer og komponenter af højeste kvalitet og derefter pakket ordentligt.
Før du starter enheden første gang, skal du læse denne brugervejledning og
den vedhæftede guide omhyggeligt igennem. Overholdelse af anvisningerne
vil sikre den støjsvage og effektive emhættedrift.
Nortberg-teamet
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SÆRLIGE INSTRUKTIONER
EMHÆTTEN
1.

TIL

DEN

SIKRE

DRIFT

AF

Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem inden du påbegynder
monteringen.

2.

Monter

emhætten

anvisningerne

i
i

overensstemmelse
kapitlet

med

"Montering".

beskrivelsen

og

DETALJERET

INSTALLATIONSVEJLEDNING
3.

Emhætten må kun tilsluttes til en stikkontakt, som er udstyret med en
fungerende

jordforbindelse.

Sørg

for,

at

parametrene

til

strømforsyningsnetværket stemmer overens med klassificeringerne, der
er angivet på emhættens typeskilt.
4.

Stikkontakterne, som forsyner enheden med strøm, må ikke befinde sig
under emhætten.

5.

Sørg for, at strømkablet ikke befinder sig under emhætten.

6.

Hvis det ikke-aftagelige strømkabel er beskadiget, skal det udskiftes af
producenten eller en servicemedarbejderen eller en anden kvalificeret
person, for at undgå fare for ulykker.

7.

I tilfælde af beskadigelse af emhætten kan reparationen udføres af
producenten eller af en servicearbejder eller en anden kvalificeret person.

8.

Hvis emhætten benyttes samtidigt med andre enheder, som forbrænder
gas eller andre brændstoffer, skal rummet være tilstrækkelig ventileret
(dette gælder ikke emhætter, hvis konstruktion leder luften tilbage til
rummet - emhætter med recirkulation).

9.

Inden rengøring, udskiftning af filteret eller lampen skal emhættestikket
tages ud af stikkontakten eller, hvis emhætten er permanent forbundet
med strømforsyningssystemet, frakobles fra strømforsyningen.

10. Der er risiko for brand hvis rengøringen ikke udføres som angivet.
11. Brug ikke åben ild under emhætten.
12. Retter, som tilberedes ved brug af fedt, bør der hele tiden holdes øje med,
da varmt fedt let kan antændes.
4

13. BEMÆRK: De tilgængelige dele på emhætten kan blive varme, når der
bruges et kogeapparat.
14. Dette udstyr må benyttes af børn på mindst 8 år og af personer med
nedsatte fysiske og mentale evner såvel som personer med uerfarenhed
og kendskab til udstyret, hvis der gives tilsyn eller instruktion om brugen
af udstyret på en sikker måde, så den dermed forbundne risiko er forstået.
Børn bør ikke lege med udstyret. Børn uden opsyn bør ikke udføre
rengøring og vedligeholdelse på emhætten.
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I. TEKNISK DATA

MODEL

NK-6R GRAND
NK-6R GRAND SUPER SLIM

NK-6R ASTOR
NK-6R ASTOR SUPER SLIM

Strømforsyningsspænding:

230 V/ 50 Hz

ANTAL BLÆSERMOTORER

1

ANTAL HASTIGHEDSTRIN:
BLÆSERMOTORHASTIGHE
DER
EMHÆTTENS
DIAMETER/BREDDE
Antal aluminiumfiltre

BELYSNING

4
960 mm/1200 mm

960 mm/1200 mm

1 (960 mm) / 2 (1200 mm)

1 (960 mm) / 2 (1200 mm)

LED 2 x 6 W |linjelys| 4000 K

LED 4 x 2 W| spotlys| 2 W

0150 mm
UDGANGENS STØRRELSE (mulighed for overgang
til Ø125 mm - ikke
PÅ BLÆSERMOTOREN

0150 mm
(overgang til Ø125 mm
- ikke anbefalet)

220 x 90 cm

anbefalet)

LYDNIVEAU
BLÆSERMOTORENS
EFFEKTIVITET

220 x 90 cm

Ekstern blæsermotor Intern blæsermotor Ekstern blæsermotor Intern blæsermotor
850
900
850
900

1 trin

42 dB(A)/221 m /h 51 dB(A)/332 m /h 42 dB(A)/221 m /h 51 dB(A)/332 m /h

2 trin

51 dB(A)/315 m /h 57 dB(A)/429 m /h 51 dB(A)/315 m /h 57 dB(A)/429 m /h

3 trin

59 dB(A)/438 m /h 63 dB(A)/573 m /h 59 dB(A)/438 m /h 63 dB(A)/573 m /h

4 trin

69 dB(A)/742 m /h 69 dB(A)/712 m /h 69 dB(A)/742 m /h 69 dB(A)/712 m /h

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

BLÆSERMOTORENS
MAKSIMALE EFFEKT:

250 W

110 W

250 W

110 W

MAKSIMAL EFFEKT
BLÆSERMOTOR

262 W

122 W

258 W

118 W

DRIFTSTILSTAND
BETJENING

aftræk eller recirkulation
Tryktaster med display

FJERNBETJENING

fjernbetjening (inkluderet)
KULFILTRE

Tabel 1. Emhættens tekniske parametre.
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1 stk. Hi-filter-kulfilter (* valgfri)

MODEL

NK-6R MISTRAL
NK-6R MISTRAL SUPER SLIM

NK-6R DECOR CR
NK-6R DECOR CR SUPER SLIM

Strømforsyningsspænding:

230 V/ 50 Hz

ANTAL BLÆSERMOTORER

1

ANTAL HASTIGHEDSTRIN:
BLÆSERMOTORHASTIGHE
DER
EMHÆTTENS
DIAMETER/BREDDE

4
960 mm/1200 mm

900 mm

1

1

LED 6 x 2 W| spotlys| 2 W

LED 2 x 4 W |linjelys| 4000 K

Antal aluminiumfiltre

BELYSNING

0150 mm
UDGANGENS STØRRELSE
0150 mm
PÅ BLÆSERMOTOREN
(overgang til Ø125 mm

LYDNIVEAU
BLÆSERMOTORENS
EFFEKTIVITET

- ikke anbefalet)

(mulighed for overgang
til Ø125 mm - ikke
anbefalet)

Ekstern
blæsermotor 850

Intern blæsermotor Ekstern blæsermotor Intern blæsermotor
900
850
900

220 x 90 cm

220 x 90 cm

1 trin

42 dB(A)/221 m /h 51 dB(A)/332 m /h 42 dB(A)/221 m /h 51 dB(A)/332 m /h

2 trin

51 dB(A)/315 m /h 57 dB(A)/429 m /h 51 dB(A)/315 m /h 57 dB(A)/429 m /h

3 trin

59 dB(A)/438 m /h 63 dB(A)/573 m /h 59 dB(A)/438 m /h 63 dB(A)/573 m /h

4 trin

69 dB(A)/742 m /h 69 dB(A)/712 m /h 69 dB(A)/742 m /h 69 dB(A)/712 m /h

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

BLÆSERMOTORENS
MAKSIMALE EFFEKT:

250 W

110 W

250 W

110 W

MAKSIMAL EFFEKT
BLÆSERMOTOR

262 W

122 W

258 W

118 W

DRIFTSTILSTAND
BETJENING

aftræk eller recirkulation
Tryktaster med display

FJERNBETJENING

fjernbetjening (inkluderet)
KULFILTRE

1 stk. Hi-filter-kulfilter (* valgfri)
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MODEL

NK-6R VENUS CR
Strømforsyningsspænding:

230 V/ 50 Hz

ANTAL BLÆSERMOTORER

1

ANTAL HASTIGHEDSTRIN:
BLÆSERMOTORHASTIGHE
DER
EMHÆTTENS
DIAMETER/BREDDE
Antal aluminiumfiltre

BELYSNING

UDGANGENS STØRRELSE
PÅ BLÆSERMOTOREN
LYDNIVEAU
BLÆSERMOTORENS
EFFEKTIVITET

4
960 mm

1200 mm
2
LED 2 x 4 W |linjelys| 4000 K

Ø150 mm (mulighed for overgang til Ø125 mm - ikke anbefalet)

Ekstern blæsermotor
850

1 trin

42 dB(A)/221 m /h

2 trin

51 dB(A)/315 m /h

3 trin

59 dB(A)/438 m /h

4 trin

69 dB(A)/742 m /h

3

3

3

3

BLÆSERMOTORENS
MAKSIMALE EFFEKT:

250 W

MAKSIMAL EFFEKT
BLÆSERMOTOR

258 W

DRIFTSTILSTAND
BETJENING

aftræk eller recirkulation
Tryktaster med display

FJERNBETJENING

fjernbetjening (inkluderet)
KULFILTRE
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1 stk. Hi-filter-kulfilter (* valgfri)

min. 89 - maks. 573

II. TEKNISKE TEGNINGER

EMHÆTTE
NK-6R GRAND
NK-6R ASTOR

bredde 960 mm
netto vægt - 19,50 kg
brutto vægt - 24,20 kg
Bredde 1200 mm
netto vægt- 24,95 kg
brutto vægt- 31,05 kg 9

min. 159 - maks. 550

EMHÆTTE NK-6R GRAND SUPER SLIM
NK-6R ASTOR SUPER SLIM
bredde 960 mm
netto vægt - 19,50 kg
brutto vægt - 24,20 kg
bredde 1200 mm
netto vægt - 24,95 kg
brutto vægt– 31,05 kg

min. 89 maks. 573

0150

EMHÆTTE
NK-6R MISTRAL
bredde 960 mm
netto vægt - 19,50 kg
brutto vægt – 24,20 kg
bredde 1200 mm
netto vægt - 24,95 kg
brutto vægt – 31,05 kg

11

min. 159 - maks. 550

220x90

EMHÆTTE NK-6R MISTRAL SUPER SLIM
bredde 960 mm
netto vægt - 19,50 kg
Brutto vægt - 24,20 kg
bredde 1200 mm
netto vægt - 24,95 kg
Brutto vægt - 31,05 kg

12

min. 125 - maks. 543

EMHÆTTE NK-6R DECOR CR
bredde 900 mm
netto vægt - 29,50 kg
Brutto vægt - 35,00 kg

13

min. 145 - maks. 534

EMHÆTTE
NK-6R DECOR CR SUPER SLIM
bredde 900 mm
Netto vægt - 26,60
Brutto vægt - 33,00 kg

14

EMHÆTT
E
bredde 960 mm
netto vægt - 14,65 kg
Brutto vægt - 20,30 kg

bredde 1200 mm
netto vægt - 16,75 kg
Brutto vægt - 22,40 kg
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III.

MEDFØLGER I SÆTTET:

For emhætter med intern blæsermotor: NK-6R GRAND SUPER SLIM, NK-6R ASTOR SUPER SLIM,
NK-6R MISTRAL SUPER SLIM
[2] monteringsplade

[1] emhætte (yderhus)

2 stk.

1 stk.

[3] monteringsnål

[4] monteringsskrue

[B] møtrik M10

4 stk.

4 stk.

[5] tilbehør

fjernbetjening

1 stk.
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For emhætte med intern blæsermotor: NK-6R DECOR CR SUPER SLIM

[1] emhætte (yderhus)

[2] maskeringshætte

1 stk.

2 stk.

[3] monteringsnål

[2] monteringsskrue

Møtrik
M10

4 stk.

4 stk.

[5]
Tilbehør
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For emhætte med intern blæsermotor: NK-6R DECOR CR SUPER SLIM

fjernbetjening

1 stk.
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For emhætte med ekstern blæsermotor: NK-6R GRAND, NK-6R ASTOR, NK-6R MISTRAL

[1] emhætte
(yderhus)

1 stk.
[2] monteringsnål

[3] cover Ø150

4 stk.

[4] øvre cover Ø150
med returklapper

1 stk.

1 stk.
[6] monteringsplade

[5] monteringsskruer

[A]
metalskrue
selvborende 2,9 x 9 mm

[B] møtrik M10

4 stk.

8 stk.
[7] kabel, der forbinder

[8] overgang Ø150 / Ø125

2 stk.
[9] tilbehør

emhætten med
blæsermotoren (4 m)

fjernbetjening

1 stk.
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1 stk.

1 stk.

For emhætte med ekstern blæsermotor: NK-6R DECOR CR, NK-6R VENUS CR

[1] emhætte (yderhus)

1 stk.
[2] monteringsnål

[3] cover Ø150

[4] cover Ø150 med
returklapper

1 stk.

1 stk.
4 stk.
[2] monteringsskruer

[6] maskeringshætte
(* gælder ikke for emhætten
NK-6R VENUS CR)

[A]
metalskrue
selvborende 2,9 x 9 mm
[B] møtrik M10

8 stk.
[7] kabel, der forbinder

4 stk.

emhætten med

4 stk.
[9] tilbehør

blæsermotoren (4 m)
[8] overgang Ø150 / Ø125

fjernbetjening

1 stk.

1 stk.

1 stk.
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IV. BEMÆRKNINGER FØR INSTALLATIONEN
Tekniske problemer
Før du begynder installationen af enheden, skal du tage højde for alle mulige tekniske problemer
og vanskeligheder, der kan opstå under installationen og betjeningen af emhætten. Installationen
af emhætten skal udføres af kvalificeret og uddannet personale. Både placeringen af emhætten,
installationsarbejde og tilslutningsmetoden af emhætten til ventilations- og el-systemer skal ske i
henhold til lovgivningen og gældende standarder.

Det rumlige aspekt
Inden du installerer emhætten og udfører installationsarbejdet, skal du sørge for, at enhedens
dimensioner passer til rummets størrelse. Du skal nøje kontrollere, om emhættens dimensioner
tillader installation på det valgte sted. Det er værd at være særlig opmærksom på emhættens farve
og finish, så den passer til andre køkkenapparater, møbler og tilbehør. Derudover skal det sikres,
at emhættens form ikke påvirker rummets visuelle karakter og dets ergonomi negativt, f.eks. at
den ikke blokerer for udsigten, vinduet, tildækker væsentlige elementer i rummet osv.

Valg emhættens driftstilstand: Aftræk eller recirkulation
•

Inden installationen påbegyndes, skal du bestemme emhættens driftstilstand. Hvis enheden
fungerer med recirkulation, skal du kontrollere, hvordan ventilationskanalerne er tilsluttet.

•

Emhætten kan fungere med aftræk (åbent kredsløb) (Fig. 1) eller recirkulation (lukket
kredsløb) (Fig. 2).
• Aftræk- dampene ledes udenfor. De ledes ud til atmosfæren gennem en ventilationskanal,
som er forbundet til emhætten.
• Recirkulation- dampene renses først for fedtrester og lugt, og blæses derefter tilbage i
køkkenet.

Fig. 1. Aftræk (åbent kredsløb)

Fig. 2. Recirkulation (lukket kredsløb)
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•

Hvornår bør man vælge et åbent kredsløb?
º Når der er tekniske forudsætninger (rør og et dedikeret ventilationsgitter til skorstenen med
passende diameter/dimensioner).
º Når der ofte laves mad i køkkenet.
º Hvis der skal være stille i rummet.
º Når afstanden mellem emhætten og ventilationsskorstenen er lille.

•

Hvornår bør man vælge et lukket kredsløb?
º

Når der ikke er tekniske muligheder for et åbent kredsløb (ingen rør og ingen
ventilationsgitter til skorstenen).

º Når der laves mad en gang imellem.
º Når interiørets visuelle aspekt er vigtigt.
º Når afstanden mellem emhætten og ventilationsskorstenen er væsentlig.

Emhætte med aftræk (åbent kredsløb) og valg af ventilationskanaler
Når du vælger aftræk, dvs. et åbent kredsløb (Fig. 3) så husk, at:

Udsugningsluften må ikke ledes til skorstenen, som
udleder

forbrændingsgasser

eller

røg,

eller

til

ventilationskanalen på de rum, hvor der befinder sig
forbrændingsinstallationer (f.eks. pejse)
Udstødningsforbindelsen

skal

klargøres

inden

AFTRÆK

installationen af emhætten!
Bestem typen af ventilationskanaler: runde rør eller flade
kanaler (typer og størrelser: se nedenfor)
Kanaler fremstillet af ikke-brændbart materiale, såsom
plast, galvaniseret eller rustfrit stål, skal bruges som
udblæsningskanaler.

I

tilfælde

af

metalrør

kan

støjniveauet være højere end med plastrør.
Enheden opnår optimal effekt takket være anvendelsen
af et kort, lige og indvendigt glat udledningsrør med den
størst mulige indvendige diameter: helst Ø150 mm.

Fig. 3. Emhætte med aftræk
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Runde rør anbefales - helst med en indvendig diameter på Ø150 mm, dog ikke mindre end
Ø125 mm.
Hvis der er behov for ventilationskanaler med en diameter på mindre end Ø150 mm, skal der
installeres en overgang så langt væk fra turbinen som muligt (kanalens diameter bør optimalt
reduceres bedst ved mundingen til skorstenen). Dermed reduceres støj, og emhættens
effektivitetstab minimeres.
•

Flade kanaler kan bruges som en alternativ rørføring. Brug det korrekte modstykke. Dets indre
tværsnitsareal skal svare til det indre tværsnitsareal for runde rør, dvs.
º rør Ø150 mm, dvs. flad kanal 220 x 90 mm,
º rør Ø125 mm, dvs. flad kanal 204 x 60 mm.

•

Hvis det er nødvendigt at bruge bøjninger - begræns deres antal til et minimum og vælg så

•

Lange, porøse udledningsrør med adskillige bøjninger (spirorør, fleksible slanger) eller rør med

blide bøjninger som muligt, undgå 90 graders vinkler.
en indvendig diameter, der er mindre end Ø150 mm, forhindrer opnåelsen af en optimal
aftrækskraft, og blæsermotorens drift vil generere mere støj.
•

Ventilationskanalernes

optimale rute

påvirker

enhedens

funktion

betydeligt.

Lange

ventilationskanaler reducerer enhedens effektivitet. På samme måde øger indsnævringer eller
knæk i kanalerne støjniveauet og reducerer samtidig effektiviteten. I tilfælde af forkert
installation, som resulterer i nedsat effektivitet eller for højt støjniveau, vil producenten betragte
klagen som ubegrundet.
•

En reduktion af ventilationskanalens tværsnitsareal fra den anbefalede diameter på Ø150 mm
til Ø125 mm betyder et tab på op til 30% i ydeevne. For at bevare enhedens
fabriksspecifikationer skal installationen planlægges således, at tværsnitsarealet af
luftudgangen på emhættens blæsermotor ikke reduceres.

•

Hver 90 graders bøjning i røret resulterer i et tab i ydeevnen.

•

Hver ekstra meter rør eller flad kanal medfører et tab i ydeevnen.

•

I den vandrette del skal røret have en let opadgående hældning (et opadgående løft på ca. 10°)
for at lette luftstrømmen til det fri.

•

Det skal sikres, at kanalerne og ventilationsskorstenen er gennemgående (tætte) og åbne.
Brug forseglingstape. Emhætteproducenten er ikke ansvarlig for funktionsfejl i emhætten, der
skyldes en fejl i rørledningen.

•

Installationen af ventilationskanaler skal afsluttes med klemmer, specialbånd eller
tætningsmidler. Forkert montering af røret på blæsermotorflangen eller på forbindelsen i
væggen kan medføre, at røret trækkes af under drift af emhætten.

•

Det anbefales, at ventilationskanalerne desuden lydisoleres med lydisolerende materialer

•

Ventilationskanaler og lydisoleringskomponenter leveres ikke af fabrikanten af emhætten.

•

Før emhætten tages i brug i aftrækstilstand, skal du sikre dig, at kulfiltrene er blevet fjernet og

(membraner, måtter eller andre lydabsorberende materialer).
Deres valg bør konsulteres med specialister og derefter købes i en professionel butik.
ikke er i apparatet.
• En emhætte, der benyttes med aftræk, skal være forsynet med en returklap på flangen ved
udgangen af kanalen fra emhætten.
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° Returklapperne forhindrer, at udeluft strømmer tilbage til rummet gennem emhætten.
° I boligen beskyttes indeklimaet mod fugtig, snavset, forurenet med pollen, allergener, støv,
røg og smog, og også kold luft (især om efteråret og vinteren), hvilket afkøler rummene.
° I boligblokke og etagebyggerier begrænser returklapperne mod tilbageløb af lugt, fugt og
forurenet luft til andre lejligheder i det samme ventilationssystem.
° Returklapperne monteres ved at "presse dem ind". De skal deformeres (bøjes) forsigtigt for
at kunne sættes ind i flangens låsekroge ved blæsermotorens udgang (eller i låsekrogene
inde i kanalen i det færdige system). Fig. 4. viser installationen af returklapperne på
blæsermotorudgangen.

Låsekrog til
returklapper

Fig. 4. Installationen af returklapperne på blæsermotorudgangen

° OBS! For at bevare den effektive ventilation og korrekte funktion af returklapperne er deres
korrekte installation nødvendig for at undgå, at de blokeres eller fastklemmes. I tilfælde af
ukorrekt montering kan returklapperne falde ud af deres holdere og komme i klemme
mellem

blæsermotorens

rotorblade.

Dette

vil

medføre

permanent

skade

på

blæsermotoren, når emhætten er tændt, hvilket ikke er dækket af garantien. Når
blæsermotoren er i drift, kan luftstrømmen også "skyde" returklapperne ind i
ventilationskanalen, der blokere den, generere støj i den og forurene den ved at fange
snavspartikler.
° OBS! I en emhætte med aftræk, hæves og sænkes returklappen automatisk under
påvirkning af ændringer i det atmosfæriske tryk (træk i ventilationskanalen), hvilket
forårsager bankelyde. I pkt. 8.3 STØJ i Guiden (separat brochure) kan du læse mere om,
hvordan man forhindrer bankning og reducerer støj fra emhætten.
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Ventilationsgitter i åbent kredsløb (emhætte med aftræk)
•

Hvis der ud over emhætten er andre ikke-elektriske apparater i rummet (f.eks. pejse,
flowvarmere eller komfurer med flydende brændstof), kan de udledte forbrændingsgasser
forårsage forgiftning af beboerne.

•

Luft fra emhætten må ikke ledes ind i et skorstenskanal, der anvendes til at transportere
udstødningsgasser fra apparater, der forbrænder gas eller andre brændstoffer (dette
gælder ikke for emhætter, der kun er beregnet til at afgive luft tilbage i rummet lugtabsorbere).

•

Kravene til luftudledning skal overholdes.

•

Ventilationskanalerne fra emhætterne må under ingen omstændigheder være forbundet med
andre apparater (f.eks. kedler, komfurer), der er i brug for røg eller gas. Kanaler, der anvendes
til udluftning og ventilation af rum med ildsteder, bør heller ikke anvendes.

•

Når emhætten tændes, starter processen med at suge luft ind fra køkkenet og de tilstødende
rum. Mangel på tilstrækkelig ventilation kan skabe undertryk. I en sådan situation vil giftige
gasser fra skorstenen eller ventilationskanalen blive frigivet til beboelsesrummene, og derfor er
det så vigtigt at sikre, at der er tilstrækkelig lufttilførsel. Hvis den luft, der er nødvendig for
forbrændingen, tilføres gennem åbninger, der ikke er permanent lukkede (ventilatorer, vinduer,
døre, rekuperatorer, vægventiler), eller andre tilgængelige tekniske midler, vil der blive sikret
tilstrækkelig ventilation. En vægudluftning alene sikrer ikke korrekt ventilation. Dette punkt
gælder ikke, når emhætten anvendes som lugtabsorber.

•

Hvis den udsugede luft skal ledes til en skorsten, der afgiver røg, og som ikke længere er i brug,
skal der indhentes en vurdering og samtykke fra en autoriseret skorstensfejer. Hvis
udsugningsluften skal ledes ud gennem en ydervæg, skal der indbygges en teleskopboks.

•

Før

du

køber

ventilationskanaler,

er

det

obligatorisk

at

kontrollere

skorstensgennemtrængelighed og størrelsen af ventilationsgitteret. Det antages, at for at sikre
korrekt ventilation af rum, hvor der anvendes andre apparater til fast eller flydende brændsel,
skal frisklufttilførslen være tre gange så stor som udsugningen. Der bør også tages hensyn til
boligens samlede ventilationskapacitet (vinduernes tæthed, rummets volumen). Tvivl om
tekniske forberedelser til ventilation bør afklares med specialister på området.
•

De gældende nationale byggeforskrifter spiller også en vigtig rolle og skal overholdes nøje.
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Emhætte med recirkulation (lukket kredsløb)
Når du vælger en emhætte med recirkulation (Fig. 5) bør du huske, at:
Denne driftstilstand anvendes, når der ikke er mulighed for at
lede den indsugede luft udendørs. En emhætte med recirkulation behøver ingen ventilationskanaler.

Der kræves et aktivt kulfilter, for at emhætten kan absorbere lugte.
Brug ikke en emhætte, hvor der ikke er monteret et kulfilter. Brugen af et kulfilter reducerer en
baldakins ydeevne med ca. 30 % og øger dens støjniveau.
Emhætten leveret af producenten har ikke
et monteret filter, hvilket betyder, at
emhætten er designet til aftræksdrift.
Eventuelt kan emhætten fungere med
recirkulation med et installeret kulfilter.
Kulfilteret kan købes i en specialforretning,
på et servicecenter eller i producentens
online-shop.
Wirehængte emhætter er udstyret med

Kulfilter

fabriksmonterede kulfiltre. Andre typer
emhætter besidder ingen kulfiltre eller
også tilføjes de til enheden som
ekstraudstyr.
Den indsugede luft renses for fedt og lugt
ved hjælp af kulfiltre, som er installeret i

Fig. 5. Emhætte med recirkulation

emhætten. Luften sendes derefter tilbage til rummet gennem udluftningsgitterne på toppen af
emhætten.
•
•

DET ER FORBUDT AT BLOKERE UDGANGSGITTERNE!
Hvis der er tale om loftsintegrerede emhætter eller indbyggede emhætter (under et skab), som
fungerer med recirkulation, skal man sørge for, at luften udsuges fra loftet eller fra møblerne, så
den filtrerede luft frit kan strømme tilbage i rummet.
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Installation i loftet
•

Loftet skal være fladt og vandret.

•

Loftet skal have tilstrækkelig bæreevne.

•

Hullernes dybde skal være lige så stor som skruernes længde.

•

Skruedyblerne skal monteres sikkert og stabilt.

•

På grund af den brede vifte af byggematerialer, der anvendes til at konstruere lofter i dag,
medfølger

der

ikke

skruer

eller

vægpropper.

Det

anbefales

at

konsultere

en

fastgørelsesspecialist.
•

I tilfælde af ikke-standardiserede loftskonstruktioner eller nedhængte lofter af gipsplader er det
nødvendigt at bruge et egnet fastgørelsesmateriale til at fastgøre emhætten eller at bygge en
ramme ved hjælp af stifter, vinkler osv. Der bør konsulteres en specialist i fastgørelse.

•

Trælofte (eller med en lignende struktur, inklusive gipsplader) forårsager øget støj under
emhættens drift. I modsætning til betonlofter agerer trælofter som et resonanskammer.

•

EMHÆTTEN SKAL VÆRE FASTGJORT TIL ET FAST LOFT!

•

DET ER IKKE TILLADT AT MONTERE EMHÆTTEN PÅ ET NEDHÆNGT LOFT: eller til
dens plader eller stillads!

•

Før du borer monteringshullerne til emhætten, skal du kontrollere loftet for ikke at beskadige de
eksisterende installationer, f.eks. gas-, elektricitets- eller vandledninger.

•

For den maksimale vægt af emhætten, se afsnittet om tekniske tegninger i denne vejledning.
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V. GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL INSTALLATIONEN
Forneden finder du generelle bemærkninger vedr. installationen af emhætter. Overholdelse af de
beskrevne regler muliggør korrekt installation og sikker brug af enheden.

Pakkens indhold
•

Kontroller ENDNU EN GANG, at sættet er komplet. I punkt III. MEDFØLGER I SÆTTET
Denne brugervejledning indeholder en liste over de elementer, der skal være med i pakken.
Hvis der mangler noget eller er beskadiget, skal du informere producentens kundeservice.

•

Forbered de enkelte komponenter til montering på en sådan måde, at de er lette at komme til.

•

Kontroller, om der er yderligere materialer, der leveres sammen med emhætten indeni (f.eks.
poser med skruer, garantibevis, købsbevis osv.). Hvis de er det, skal du tage dem ud og
beholde dem.

•

UWAGA! Fjern enhver transportbeskyttelse fra blæsermotoren!

Installationsværktøj og forberedelse til installationen
•

Før installationen skal du sikre dig, at alt det værktøj, der er nødvendigt for installationen, er
inden for rækkevidde.

Fig. 6. Anbefalet værktøj til installationen

•

På grund af enhedens dimensioner anbefales 3 voksne til udpakningen og installationen af
emhætten. Ved større enheder anbefales der mere end 3 voksne.

OBS!
Fig. 7. OBS: der kræves min. 3 personer til installationen
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• Emhætten skal installeres i en afstand på: 150 ÷ 180 cm over kogepladen på et el- eller
gaskomfur. Afstanden måles mellem den overflade, der bærer køkkenredskaberne på
kogepladen, og den laveste del af emhætten. Hvis afstanden er større end 180 cm, skal
emhætten køre i yderligere 10 minutter, efter at tilberedningen er afsluttet.

Installation af emhætten
• Enheden må ikke tilsluttes til strømforsyningen, før installationen er gennemført.
• Bemærkninger ang. beskyttelsesmaterialer:
° Emhætter med sort glans lak - fjern ikke de beskyttelsesmaterialerne (folie, papir osv.).
Det bør først fjernes under installationen.
° Emhætter i rustfrit stål INOX (laserfolie)- beskyttelsesmaterialet bør ikke tages af (folie,
papir, osv.). Det bør først fjernes under installationen.
° Emhætter med andet finish - fjern ikke de beskyttelsesmaterialerne (folie, papir osv.).
Det bør først fjernes under installationen.
• OBS: eventuelle markeringer og pile på beskyttelsesfolien tjener kun til at identificere stålets
slibningsretning,

hvilket

er

nødvendigt

i

produktionsprocessen.

Disse

er

ikke

installationsmarkeringer og du bør ikke tage hensyn til dem.
• OBS: coveret er et element, som nemt bliver ridset, især når det tilpasses og monteres på
emhætten. Når coveret sættes ind i og tages ud fra emhættens yderhus kan dette føre til, at
elementet tager skade.
• Før der bores installationshuller i vægge eller lofter, skal borehullerne kontrolleres omhyggeligt
for ikke at beskadige eksisterende installationer (el, gas, vand osv.). Underlaget på både væg
og loft skal være stabilt.
• Hvis du gennemborer elektriske ledninger, der er i væggen, og forbinder dem gennem
dybler/monteringsskruer til emhættens hus, kan det medføre kortslutning af det elektriske
system, beskadigelse eller ødelæggelse af emhætten og andet udstyr i rummet, og i ekstreme
tilfælde kan det føre til brand. Samtidig er der risiko for elektrochok for alle, der rører ved
emhætten, hvilket kan medføre skader, invaliditet og i ekstreme tilfælde endog dødsfald.
• Emhætten er et tungt apparat, så håndtering og installation bør udføres af mindst to voksne.
• For emhætter med et direkte tilgængeligt aluminiumsfedtfilter (ikke beskyttet af en klap eller
cover) skal filteret fjernes før installationen for at minimere risikoen for skader. Når
installationen er færdig, skal aluminiumsfedtfilteret genmonteres i emhætten.
• I frithængende og væghængte emhætter kan emhættecoveret afkortes ved at skære maksimalt
10 cm af i bunden.
En egenhændig afkortning af dette element forårsager ikke tab af garantien.
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V.

DETALJERET INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL EMHÆTTERNE

MED INTERN BLÆSERMOTOR: NK-6R GRAND SUPER SLIM, NK-6R
ASTOR SUPER SLIM, NK-6 MISTRAL SUPER SLIM
OBS! Når du påbegynder installationen af emhætten, skal du afsikre møblerne,
kogepladen og andre enheder tæt på installationsområdet. På grund af
emhættens størrelse anbefales det, at installationen udføres af mindst 3 voksne
personer.
Symbolbeskrivelsen [7], [A] osv. findes i afsnit III. Sættet indeholder.

TRIN 1
Bestem emhættens installationsted. Monteringsnålene [3] kan afkortes for at installere
enheden i den korrekte højde. Hvis nålene i sættet er for korte, kan de udskiftes med
andre nåle, forudsat at de har samme diameter (M10) og tilstrækkelig styrke (hvis du er
i tvivl, skal du kontakte en specialist i fastgørelsesløsninger).

TRIN 2
Marker og bor hullerne til dyvlerne
(se teknisk tegning).
Hver af monteringsnålene [3] skal fastgøres
til loftet med fire vægstik.
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TRIN 3
Åbn klappen, fjern aluminiumsfiltrene, og skru coveret på begge sider af.

TRIN 4
Flyt emhættens yderhus [1] til den forudbestemte højde. Monteringsnålene [3] skal
føres gennem hullerne i emhættens yderhus [1]. For at centrere emhætten skal du
derefter placere monteringspladerne [2] på monteringsnålene [3], tilpasse dem til
sidevæggene og spænde dem med M10-møtrikkerne [4].

TRIN 5
Når installationen er færdig, monteres og skrues coveret på, aluminiumsfiltrene sættes
i, og klappen lukkes.
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DETALJERET
INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL EMHÆTTEN
TRIN 3
MED INTERN BLÆSERMOTOR: NK-6R DECOR CR SUPER SLIM
OBS! Når du påbegynder installationen af emhætten, skal du afsikre møblerne,

kogepladen og andre enheder tæt på installationsområdet. På grund af
emhættens størrelse anbefales det, at installationen udføres af mindst 3 voksne
personer.
Symbolbeskrivelsen 7, A, osv. findes i afsnit III. Sættet indeholder.

TRIN 1
Bestem emhættens installationsted. Monteringsnålene [3] kan afkortes for at installere
enheden i den korrekte højde. Hvis nålene i sættet er for korte, kan de udskiftes med
andre nåle, forudsat at de har samme diameter (M10) og tilstrækkelig styrke (hvis du er
i tvivl, skal du kontakte en specialist i fastgørelsesløsninger).

TRIN 2
Marker og bor hullerne til dyvlerne
(se teknisk tegning).
Hver af monteringsnålene [3] skal fastgøres
til loftet med fire vægstik.

32

TRIN 3
Åbn klappen. Flyt emhættens yderhus [1]
til
den
forudbestemte
højde.
Monteringsnålene [3] skal indsættes
gennem hullerne i emhættens [1]
yderhus. Når emhætten er indstillet til det
korrekte niveau i forhold til loftet, skal den
spændes fast med M10-møtrikker [4].

TRIN 4
Skub maskeringshætterne ind i hullerne (hvis emhætten skal fjernes, skal du dreje den
90° i en hvilken som helst retning for at fjerne maskeringshætten [6]). Luk derefter
klappen.
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MONTERINGSVARIANTER FOR DET FLADE KANALSYSTEM
Det er muligt at dreje blæsermotoren 90° og 180° for at gøre installationen af
ventilationskanalerne nemmere. Inden du monterer emhætten i loftet skal du åbne
klappen og fjerne aluminiumsfiltrene, Skru derefter de fire M4-skruer ud, der er placeret
under aluminiumsfilteret, og drej blæsermotoren 90° eller 180°. Fastgør blæsermotoren
på igen med de tidligere fjernede M4-skruer. Når denne handling udføres anbefales
det, at mindst 2 person holder emhætten.

EKSEMPEL PÅ DET FLADE KANALSYSTEM

Fabrikanten af emhætten anbefaler 220 x 90 mm flade kanaler, som kan bruges til at
konstruere ethvert ventilationssystem. Disse fås ikke hos fabrikanten af emhætten. En
ventilationsspecialist bør konsulteres for at vælge det rigtige system.
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Her er nogle mulige varianter til montering af flade kanaler.
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DETALJERET INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL EMHÆTTEN
MED EKSTERN BLÆSERMOTOR: NK-6R GRAND, NK-6R ASTOR,
NK-6R MISTRAL
OBS! Når du påbegynder installationen af emhætten, skal du afsikre møblerne,

kogepladen og andre enheder tæt på installationsområdet. På grund af
emhættens størrelse anbefales det, at installationen udføres af mindst 3 voksne
personer.
Symbolbeskrivelsen [7], [A] osv. findes i afsnit III. Sættet indeholder.

TRIN 1
Bestem emhættens installationsted. Monteringsnålene [2] kan afkortes for at installere
enheden i den korrekte højde. Hvis nålene i sættet er for korte, kan de udskiftes med
andre nåle, forudsat at de har samme diameter (M10) og tilstrækkelig styrke (hvis du er
i tvivl, skal du kontakte en specialist i fastgørelsesløsninger).

TRIN 2

Marker og bor hullerne til dyvlerne
(se teknisk tegning).
Hver af monteringsnålene [2] skal fastgøres
til loftet med fire vægstik.
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TRIN 3
Åbn klappen, fjern aluminiumsfiltrene, og skru coveret på begge sider af.

TRIN 4
Flyt emhættens yderhus [1] til den forudbestemte højde. Monteringsnålene [2] skal
indsættes gennem hullerne i emhættens [1] yderhus. For at centrere emhætten skal
monteringspladerne [6] placeres på monteringsnålene [2], justeres med sidevæggene
og strammes med møtrikkerne M10 [4].

TRIN 5
Når installationen er færdig, monteres og skrues coveret på, aluminiumsfiltrene sættes
i, og klappen lukkes.
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DETALJERET
INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL EMHÆTTEN
KROK 3
MED EKSTERN BLÆSERMOTOR: NK-6R DECOR CR
OBS! Når du påbegynder installationen af emhætten, skal du afsikre møblerne,

kogepladen og andre enheder tæt på installationsområdet. På grund af
emhættens størrelse anbefales det, at installationen udføres af mindst 3 voksne
personer.
Symbolbeskrivelsen [7], [A] osv. findes i afsnit III. Sættet indeholder.

TRIN 1
Bestem emhættens installationsted. Monteringsnålene [3] kan afkortes for at installere
enheden i den korrekte højde. Hvis nålene i sættet er for korte, kan de udskiftes med
andre nåle, forudsat at de har samme diameter (M10) og tilstrækkelig styrke (hvis du er
i tvivl, skal du kontakte en specialist i fastgørelsesløsninger).

TRIN 2
Marker og bor hullerne til dyvlerne
(se teknisk tegning).
Hver af monteringsnålene [3] skal fastgøres
til loftet med fire vægstik.
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TRIN 3
Åbn klappen. Flyt emhættens yderhus [1]
til
den
forudbestemte
højde.
Monteringsnålene [2] skal indsættes
gennem hullerne i emhættens [1]
yderhus . Når emhætten er indstillet til
det korrekte niveau i forhold til loftet, skal
den spændes fast med M10-møtrikker
[5B].

TRIN 4
Skub maskeringshætterne [6] ind i hullerne (hvis emhætten skal fjernes, skal du dreje
den 90° i en hvilken som helst retning for at fjerne maskeringshætten [6]). Luk derefter
klappen.
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DETALJERET
INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL EMHÆTTEN
KROK 3
MED EKSTERN BLÆSERMOTOR: NK-6R VENUS CR
OBS! Når du påbegynder installationen af emhætten, skal du afsikre møblerne,

kogepladen og andre enheder tæt på installationsområdet. På grund af
emhættens størrelse anbefales det, at installationen udføres af mindst 3 voksne
personer.
Symbolbeskrivelsen [7], [A] osv. findes i afsnit III. Sættet indeholder.

TRIN 1
Bestem emhættens installationsted. Monteringsnålene [2] kan afkortes for at installere
enheden i den korrekte højde. Hvis nålene i sættet er for korte, kan de udskiftes med
andre nåle, forudsat at de har samme diameter (M10) og tilstrækkelig styrke (hvis du er
i tvivl, skal du kontakte en specialist i fastgørelsesløsninger).

TRIN 2
Marker og bor hullerne til dyvlerne
(se teknisk tegning).
Hver af monteringsnålene [2] skal fastgøres
til loftet med fire vægstik.
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TRIN 3
Fjern de 2 skruer, der fastgør emhættens
glas. Når du har fjernet skruerne, skal du
åbne emhætteklappen ved at tage fat om
yderhuset så tæt på hjørnet som muligt
fra den side, hvor skruerne blev fjernet.
Med den anden hånd griber du fat i
glasset ved den ydre kant og den indre
klapåbning. Fold klappen tilbage med en
sikker bevægelse, som desuden er sikret
med magneter.

TRIN 4
Flyt emhættens yderhus [1] til den forudbestemte højde. Monteringsnålene [2] skal
indsættes gennem hullerne i emhættens yderhus [1]. Når emhætten er indstillet til det
korrekte niveau i forhold til loftet, skal den spændes fast med M10-møtrikker [5B].

Luk klappen og skru den fast.
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DE MEST ALMINDELIGE VARIANTER TIL INSTALLATION
AF EN EKSTERN BLÆSERMOTOR
Der er flere yderligere muligheder for montering af yderhuset. Inden du monterer
emhætten i loftet skal du åbne klappen og fjerne aluminiumsfiltrene, Skru derefter de
fire M4-skruer under aluminiumsfilteret ud, og fjern blæsermotorens yderhus fra
emhætten. Når denne handling udføres anbefales det, at mindst 2 person holder
emhætten.

Variant 1
LOFTSKONSTRUKTION
MONTERINGSNÅL
EKSTERN BLÆSERMOTOR
NEDHÆNGT LOFT
EMHÆTTE

Variant
MONTERINGSNÅL

2

Variant
3
LOFTSKONSTRUKTION

EKSTERN BLÆSERMOTOR

MONTERINGSNÅL

NEDHÆNGT LOFT
EMHÆTTE
VÆG

Variant
4
EKSTERN BLÆSERMOTOR
LOFTSKONSTRUKTION

MONTERINGSNÅL

EKSTERN BLÆSERMOTOR

EMHÆTTE
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DEN FØRSTE VARIANT (GRUNDLÆGGENDE)
Tilslut blæsermotorhuset til ventilationshullet, som fører luften udenfor vha. et
ikke-brændbart rør Ø150. I dette tilfælde må blæsermotorens yderhus ikke skrues af fra
emhættehuset.

DEN ANDEN VARIANT (TRIN 1)
Skru metalpladeskruerne [5A] i blæsermotorhuset ud, der fastgør coveret. Skru
derefter de metalpladeskruer ud, der fastgør blæsermotorhuset til emhættens yderhus.

DEN ANDEN VARIANT (TRIN 2)
Monter og skru blæsermotorhuset, så blæsermotorens udgang peger til siden. Skru
også coveret på med de tidligere fjernede metalpladeskruer [5A].
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DEN TREDJE INSTALLATIONSVARIANT (TRIN 1)
Skru derefter de metalpladeskruer [5A] ud, der fastgør blæsermotorhuset til emhættens
yderhus. Skru derefter gitteret Ø150 [3] på emhættens yderhus med metalpladeskruer
[5A] i stedet for blæsermotorhuset. Fastgør det andet cover Ø150 [4] med returklapper
på blæsermotorhuset.

DEN TREDJE INSTALLATIONSVARIANT (TRIN 2)
Forbind blæsermotorhuset til emhættehuset med en vinkelkobling og et fladt
kanalsystem. Fabrikanten af emhætten anbefaler 220 x 90 mm flade kanaler (svarende
til et Ø150 rør), som kan bruges til at konstruere ethvert ventilationssystem. Disse flade
kanaler fås ikke hos fabrikanten af emhætten.
En ventilationsspecialist
bør konsulteres for at
vælge det rigtige system
(genvindingssytem,
klimaanlæg). Glem ikke at
montere
forlængerrøret
[7],
der
forbinder
emhætten
med
blæsermotoren.

Blæsermotorhuset kan også drejes 90
grader fra sin oprindelige position, så
luften kan udledes opad.
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DEN FJERDE INSTALLATIONSVARIANT
Skru derefter de metalpladeskruer [5A] ud, der fastgør blæsermotorhuset til emhættens
yderhus. Skru derefter gitteret med rosette [3] på emhættens yderhus med
metalpladeskruer [5A] i stedet for blæsermotorhuset. Fastgør det andet cover med
rosette [4] på blæsermotorhuset.

Blæsermotorhuset kan derefter placeres centralt over emhætten (f.eks. på loftet), idet
der tages hensyn til længden af det medfølgende kabel (4 m). OBS! I takt med at
afstanden mellem blæsermotoren og emhætten øges, mindskes dens effektivitet med
hensyn til at udsuge madlavningsdampene.
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El-tilslutning
•

Enheden må ikke tilsluttes til strømforsyningen, før installationen er gennemført.

•

Tilslutningskablet må ikke knækkes eller krympes under installationen. De påkrævede
forbindelsesparametre er angivet på typeskiltet inde i enheden og er synlige efter fjernelsen af
aluminiumsfedtfilteret.

•

Før du tilslutter enheden til strømforsyningen, skal du sikre dig, at spændingen og frekvensen i
det elektriske system svarer til de værdier, der er angivet på emhættens typeskilt. Emhættens
typeskilt befinder sig inden i enheden - det bliver synligt, når aluminiumsfedtfilteret tages ud.

•

Enheden er i overensstemmelse med stødbeskyttelsesklasse I. Emhætten har en

•

Emhætten leveres med et elkabel og stik. Den kan tilsluttes til enhver lovligt installeret og

•

Tilslutningskablet er ca. 1,5 m langt og er afsluttet med et stik med mulighed for at klippe det af

strømforsyningsledning med jordforbindelse.
beskyttet jordet stikkontakt (230 V / 50 Hz).
og tilslutte kablet permanent eller, i tilfælde af wirehængte emhætter, er kablet afsluttet med
ledninger til tilslutning til en elektrisk terning.
•

Hvis du klipper stikket af for at tilslutte emhætten permanent til strømforsyningen, bortfalder

•

Hvis emhætten er udstyret med et stik, skal det efter installationen tilsluttes til en stikkontakt,

•

Hvis den anvendte stikkontakt ikke er frit tilgængelig, efter at emhætten er blevet installeret,

garantien ikke. Det anbefales, at dette gøres af en kvalificeret person.
der er i overensstemmelse med gældende standarder og placeret på et let tilgængeligt sted.
skal det anvendte kredsløb kunne afbrydes i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde.
•

Det er muligt at klippe stikket af og sætte ledningerne direkte ind i kuben. I tilfælde af:
° emhætten fungerer uden stik (direkte forbindelse til el-netværket),
° stikkontakten er svært tilgængelig,
° stikkontakten er indbygget,
Når installationen er afsluttet, skal du bruge en standardiseret bipolar kontakt med en
kontaktåbning på minimum 3 mm. Den vil muliggøre fuldstændig afbrydelse fra el-nettet under
overstrømsforhold i kategori III i overensstemmelse med installationsreglerne. En sådan
sikring må kun udføres af en specialiseret elektriker.
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Verifikation af emhættens tilstand efter installationen
•

Fjern alle beskyttelsesfilm, og fjern derefter eventuelle klisterrester og (hvis nødvendigt) fedt-

•

Fjern den beskyttende film fra aluminiumsfedtfiltrene (normalt blå eller hvid farve).

•

Efter at have fjernet den beskyttende film fra emhætten anbefaler producenten at tørre den af

og oliepletter.

med et særligt beskyttelses- og konserveringsmiddel, der er beregnet til overfladen.
Anbefalinger om rengøring og vedligeholdelse findes i punkt 7 RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE i guiden (separat brochure).
•

Der bør foretages en funktionstest. Det er muligt, at der kan komme ubehagelige lugte fra
enheden i mange timer, især i et lukket kredsløb. Dette er en naturlig proces, som ikke bør give
anledning til bekymring. Den ejendommelige lugt forsvinder efter et stykke tid, når
blæsermotoren tages i brug.

•

Det anbefales at kontrollere igen, at alle funktioner på emhætten fungerer korrekt i både

•

Sørg for, at emhætten er fastgjort lige, stabilt og ikke afviger fra lodret.

•

Kontroller, at emhætten ikke resonerer (vibrerer), hvilket kan betyde, at skruerne og

•

Kontroller, at returklappen ikke er blokeret, og at kanalerne og ventilationsgitteret er fri for

betjeningspaneltilstand på emhætten og den trådløse fjernbetjening.

fastgørelserne ikke er blevet spændt korrekt.
blokeringer.

VII.

ERKLÆRING FRA PRODUCENTEN:

Emhætten opfylder samtlige krav i de relevante EU-forskrifter. Der er derfor udstedt en
overensstemmelseserklæring for den, og udstyret er CE-mærket.
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VIII.

TEKNISKE KORT

Kort til emhættetype NK-6R (850 m3/h) model: GRAND
Kort til emhættetype NK-6R (850 m3/h) model: ASTOR
Kort til emhættetype NK-6R (850 m3/h) model: DECOR CR
Kort til emhættetype NK-6R (850 m3/h) model: MISTRAL
Kort til emhættetype NK-6R (850 m3/h) model: VENUS CR
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