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TOUCH
INBOUWGROEP

- indicatie reiniging vetfi lter 

- auto-stop, automatische uitschakeling na 3 uur

- 2 motoren 

- LED-indicatie van de 3 snelheden + Power-functie

- naloopstand

- geluiddemper 

- externe verlichting aansluitbaar 

- inbouwbaar met Frame Collection (info p. 58)

830.052 adapter beperkte inbouwhoogte (18,5 cm) (99,00 EUR) (p. 144)

906.305 kit met externe verlichting (2 spots) voor 850, 851 (148,00 EUR)

          in optie 

DE UNIEKE NOVY LEDVERLICHTING MAAKT VAN DEZE PURE’LINE EEN PARELTJE

Technische gegevens, tekening en lijst met bijhorende accessoires p. ...

De legende kan u aan de binnenkant van de buitenfl ap terugvinden.
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Podstawowe cechy okapów Novy

Produkty Premium Innovation to nie tylko połączenie rezultatów najnowszych badań, innowacyjnej technologii 

i  wyjątkowego wzornictwa. Te produkty odzwierciedlają zasadnicze wartości wyznawane przez fi rmę Novy – eksperta 

w zakresie wentylacji kuchennej.

Cicha moc w kuchni 

Słuchanie muzyki czy prowadzenie swobodnej rozmo-

wy podczas gotowania w pełnym poczuciu komfortu 

jest możliwe, gdy nasz okap pracuje wyjątkowo cicho, 

a przy tym efektywnie pochłania zapachy i opary przy-

rządzanych potraw. Firma Novy przywiązuje ogromną 

wagę do jakości, w  związku z czym cicha praca oka-

pu stanowi jeden z  jej priorytetów. Nieustannie dąży-

my do doskonałości. Innowacyjny wyciszający system, 

dzięki któremu okapy Novy są tak bardzo wyjątkowe, 

jest nieustannie testowany, a co za tym idzie, ulepszany.

Skuteczne usuwanie zapachów, oparów 

i tłuszczu 

Głównym zadaniem okapu jest jednak usuwanie 

oparów, zapachów i tłuszczu. Firma Novy stosuje 

zasysanie szczelinowe, dające najlepsze rezultaty. 

Dzięki temu możemy zagwarantować skuteczność do 

90%. 
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Moc również przy recyrkulacji

Energooszczędne domy wymagają odpowiednich 

okapów kuchennych. Jednym z rozwiązań jest 

recyrkulacja / zastosowanie pochłaniacza. Dzięki tej 

technologii gorące powietrze nie jest odprowadzane 

na  zewnątrz, co pozwala zaoszczędzić energię. 

Filtr zapachu monoblock fi rmy Novy posiada 

unikatową strukturę, zapewniającą bardzo wysoki 

stopień pochłaniania zapachu gotowanych potraw. 

Filtr monoblock można regenerować w wysokiej 

temperaturze w piekarniku. Dzięki temu jego żywotność 

może trwać nawet 6 lat.

Inteligentne funkcje 

Intuicyjne i proste użytkowanie to dewiza fi rmy Novy, 

dlatego opracowaliśmy kilka opcji dodatkowo uprasz-

czających obsługę naszych produktów:

–  InTouch: sterowanie okapem zostało zintegrowane 

w płycie grzejnej. 

–  Auto-Stop: okap wyłącza się automatycznie po 3 go-

dzinach pracy. 

–  Wskaźnik sygnalizujący konieczność czyszczenia 

fi ltra przeciwtłuszczowego i recyrkulacyjnego. 
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www.novyone.de
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One. Wentylacja kuchenna

Dyskrecja, cicha praca i wydajność

Starannie dobrany silnik, zintegrowany system wyciszający i inteligentna konstrukcja pozwalają fi rmie Novy 

zagwarantować niezrównane rezultaty. Użytkownicy mogą słuchać muzyki w trakcie gotowania, podczas gdy „One” 

szybko i skutecznie usuwa opary kuchenne.

Przestrzeń marzeń

Ten cud technologiczny zapewnia nie tylko wysoką wydajność, ale także zaskakuje pomysłową koncepcją i wyglądem. 

Komin okapu „One” znajduje się w samym centrum wydarzeń, szybko i skutecznie odprowadzając wszystkie opary 

i zapachy, a kiedy nie jest używany, niemal całkowicie chowa się w płycie grzejnej. „One” potrafi  więc idealnie wtopić 

się w otoczenie.
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One. Płyta grzejna

Połączenie formy i funkcjonalności

Tak jak w przypadku komina okapu, szczególną uwagę poświęcono dyskretnemu, stylowemu wyglądowi płyty 

grzejnej. Połączenie czarnego matowego szkła i niewielkiej liczby widocznych elementów sterujących pozwala 

doskonale wkomponować ją w powierzchnię roboczą. Płyta ożywa, gdy zażyczy sobie tego użytkownik, dzięki funkcji 

automatycznego wykrywania garnka.    

Inteligentny rozdział mocy

„One” wyposażono w najnowocześniejszą technologię indukcyjną, już wcześniej stosowaną przez fi rmę Novy. Cztery 

ośmioboczne strefy gotowania o mocy do 3700 W zapewniają niezwykłą elastyczność w trakcie przygotowywania 

posiłków. Dzięki centralnie umiejscowionemu kominowi okapu i automatycznej funkcji Bridge, można uzyskać dwie 

niezwykle wydajne strefy gotowania, co doskonale sprawdza się, na przykład, w przypadku grillowania.

Komin okapu zasysa opary, które następnie 

płynnie przemieszczają się w dół urządzenia. 
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One. Montaż

Dodatkowa elastyczność

Niewielka głębokość wpuszczenia „One” – zaledwie 17,9 cm (bez szkła) gwarantuje maksymalną ilość przestrzeni 

w  szafkach pod urządzeniem. Przy opcji odprowadzania oparów można samemu wybrać miejsce odprowadzenia: 

bezpośrednio za „One”, na tym samym poziomie, przez podłogę lub pod szafką. W przypadku opcji recyrkulacji nie 

dochodzi do uwalniania gorącego powietrza na zewnątrz, co pozwala zaoszczędzić energię. Zalecamy stosowanie 

obudowy fi ltra na cokole ze zintegrowanym fi ltrem monoblock, który pochłania wszystkie zapachy i opary, uwalniając 

do kuchni oczyszczone powietrze.

Integracja z powierzchnią roboczą

„One” można wbudować w blat na równi z powierzchnią roboczą bądź zamontować płytę na blacie.

Płyta wbudowana w blat Płyta zamontowana na blacie

18,,33 3 c3 m

OdpOdO rowrowwadzadzadzaninia e oe oparpa óww RecRe yryrkrkkulalacjaa
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One. Dane techniczne

Płyta zamontowana na blacie

Płyta wbudowana w blat

E F K S R S T X

Montaż 

w blacie
750 490 4 6 - - - 55

Montaż 

na blacie
750 490 4 6 8 784 524 55

1811 One

Wymiary (mm)

Wymiary (szer. x gł. x wys.) (mm) 780 x 520 x 179

Wymiary otworu do montażu w blacie lub na blacie (szer. x gł.) (mm) 750 x 490

Wymiary krawędzi do montażu w blacie (szer. x gł. x wys.) (mm) 784 x 524 x 6

PŁYTA GRZEJNA

Strefy gotowania

Liczba ośmiobocznych stref gotowania (indukcja 220 x 180 mm) 4

Moc na strefę (min. – maks. / moc dodatkowa) (W) 111 – 2100 / 3700

Funkcje

Sterowanie Suwak z białymi diodami LED

Liczba położeń 9 + Power + Super Power

Minutnik dla każdej ze stref •

Niezależny alarm gotowania •

Funkcja Stop&Go •

Funkcja utrzymywania temperatury (42, 70 i 94°C)

Automatyczna funkcja Bridge (2x)

Wskaźnik ciepła resztkowego •

Automatyczne podgrzewanie •

Blokada rodzicielska bezpieczeństwa przed dziećmi •

Wykrywanie garnka •

Zabezpieczenie przed zalaniem •

Wyłącznik bezpieczeństwa •

Funkcja grilla (wyłącznie z blachą) •

WENTYLACJA KUCHENNA

Funkcje

Sterowanie Dotykowe

Liczba prędkości Sterowanie bezstopniowe

Opóźnienie wyłączenia (min) 10-30

Wskaźnik sygnalizujący konieczność wyczyszczenia fi ltra przeciwtłuszczowego •

Wskaźnik sygnalizujący konieczność wyczyszczenia/wymiany fi ltra 

recyrkulacyjnego

•

Regulowane odprowadzanie oparów dla jednej lub obu stron •

Praca dwupoziomowa •

Pojemnik trójdzielny •

Przepływ powietrza i poziom hałasu

Przepływ powietrza (m3/h) (EN 61591):

- Minimalny 210

- Maksymalny 640

Ciśnienie (Pa) przy najwyższym ustawieniu (EN 61591) 600

Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW) (dB(A) re 20μPa) (EN 60704-2-13):

- Minimalny 40/27

- Maksymalny 70/57

Charakterystyka techniczna

Całkowita moc maksymalna 7560 W

Zasilanie sieciowe 230 V lub 400 V + N

Zużycie energii w trybie czuwania Ps <0,5 W

Wylot (dł. x szer.) (mm) 89 x 222

Położenie wylotu z tyłu / pod spodem

Osprzęt i akcesoria

Wymiary komina (mm):

– Wysokość  maksymalna 110

– Wysokość  minimalna 55

– Szerokość 117

– Długość 278

Zestaw recyrkulacyjny – można zamówić dodatkowo Kod produktu:

Wbudowana skrzynka recyrkulacyjna z fi ltrem monoblock (RVS) 

(98x818x290 mm)

7910.400

Wbudowana skrzynka recyrkulacyjna z fi ltrem monoblock (RVS) 

(140x820x292 mm)

7900.400

Filtr przeciwtłuszczowy (zestaw do wymiany) (x2) 1811.026

Blacha 1700.091

Zestaw do montażu systemu recyrkulacji (do szafek o min. głębokości 60 cm) 1811.802

Profi le boczne płyty grzejnej 1700.092
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Mood. Technologia

Cicha moc w kuchni

Wnętrze kryje dwa niezwykle płaskie, energooszczędne 

silniki zapewniające wydajną i skuteczną pracę. Z kolei 

„wyciszona obudowa” pozwala się cieszyć zajmującą 

rozmową w cichej kuchni.

Inteligentne oświetlenie

Innowacyjny system oświetlenia pozwala dostosować 

światło do własnych potrzeb przed, w  trakcie i po 

zakończeniu gotowania. Energooszczędne taśmy LED 

mogą zmieniać barwę światła od ciepłej po zimną oraz 

zapewnić intensywne bądź delikatniejsze oświetlenie. 

Funkcja przygaszania umożliwia stopniowe włączanie 

i wyłączanie świateł. 
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Skuteczne pochłanianie tłuszczu i zapachu 

w kompaktowym opakowaniu 

Wszystkie zapachy są pochłaniane przez górne fi ltry mono-

block. Filtry oddają do kuchni w pełni czyste powietrze. Dzięki 

technologii recyrkulacji gorące powietrze nie jest odprowa-

dzane na zewnątrz, co pozwala zaoszczędzić energię. Po obu 

stronach okapu znajdują się fi ltry przeciwtłuszczowe, prze-

chwytujące cząsteczki tłuszczu. 

EcoSmart

„Mood” wchodzi w skład nowej serii produktów EcoSmart 

fi rmy Novy i wyposażony jest we wszystko, czego potrzebuje 

zrównoważony i energooszczędny okap: zielone serce i wyda-

jną, energooszczędną technologię.

15



Prosty montaż

„Mood” bardzo łatwo zamontować, a regulację wysokości umożliwia poręczny system zawieszenia. Okap nie wymaga 

wycinania otworów w sufi cie. Do prawidłowej pracy wystarcza mu źródło energii elektrycznej. Należy jedynie 

dopilnować, by sufi t miał odpowiednią nośność.

Większa swoboda projektowa

Brak wylotu powietrza oznacza większą swobodę przy projektowaniu kuchni. System zawieszenia Mood jest niemal 

niewidoczny i nie ogranicza poczucia przestrzeni w kuchni. Ten niezwykle dyskretny okap pozwala kuchni w pełni 

rozkwitnąć. 

Mood. Montaż
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Mood. Dane techniczne
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7550 Mood

Informacje ogólne

Zintegrowany silnik •

Oświetlenie w trybie gotowania 

(regulacja barwy i natężenia światła oraz funkcja przygaszania)
• LED (2700 – 5000 K)

Oświetlenie w trybie nastrojowym 

(regulacja barwy i natężenia światła oraz funkcja przygaszania)
• LED (2700 – 5000 K)

Z tłumieniem •

Recyrkulacja • (monoblock)

Wymiary (mm)

Wymiary (szer. x gł.) (mm) 1080 x 246

Wysokość okapu (min. wys. – maks. wys.) (mm) 370

Zalecana odległość między blatem roboczym a okapem przy elektrycznej 

lub ceramicznej płycie grzejnej (min. wys. – maks. wys.) (mm)
600-850

Zalecana odległość między blatem roboczym a okapem przy gazowej 

lub indukcyjnej płycie grzejnej (min. wys. – maks. wys.) (mm)
650-850

Funkcje

Sterowanie Zdalne

Liczba prędkości 4

Opóźnienie wyłączenia (min) 30

Funkcja InTouch dla płyt grzejnych •

Auto-Stop •

Wskaźnik sygnalizujący konieczność wyczyszczenia fi ltra przeciwtłuszczowego •

Wskaźnik sygnalizujący konieczność wyczyszczenia fi ltra recyrkulacyjnego •

Przepływ powietrza i poziom hałasu

Przepływ powietrza (m3/h) (EN 61591)*:

- Ustawienie 1 235

- Ustawienie 2 369

- Ustawienie 3 445

- Ustawienie 4 571

Ciśnienie (Pa) przy najwyższym ustawieniu (EN 61591)*: 380

Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW) / (dB(A) re 20μPa) (EN 60704-2-13)*:

- Ustawienie 1 48 / 36

- Ustawienie 2 54 / 44

- Ustawienie 3 59 / 48

- Ustawienie 4 63 / 52

Charakterystyka techniczna

Liczba metalowych fi ltrów przeciwtłuszczowych 4

Obciążenie elektryczne 200 W

Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączonym P0 -

Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania Ps 0,6 W

Lokalizacja wylotu Na górze

Ciężar okapu (kg) 32

Osprzęt i akcesoria – można zamówić dodatkowo Kod produktu:

Dłuższy przewód do zawieszenia (4 x 3,5 m) 7550.100

Filtr przeciwtłuszczowy (zestaw do wymiany) (x4) 7550.030

Filtr monoblock (zestaw do wymiany) 7550.400

* Poziom hałasu mierzony zgodnie z normą EN 60704-2-13, przepływ powietrza zgodnie z EN 61591
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Linie stymulujące wydajność

W połączeniu z miękkimi liniami, inteligentnie 

zaprojektowane wnętrze „Cloud” zapewnia oka-

powi doskonały przepływ powietrza i maksymal-

ne wychwytywanie oparów gotowania. Ponadto 

w „wyciszonej obudowie” kryją się dwa wydaj-

ne silniki, które gwarantują czyste powietrze 

w kuchni. 

Recyrkulacja w aerodynamicznym 

kształcie

Aerodynamiczny kształt fi ltrów przeciwtłusz-

czowych ze zintegrowanymi fi ltrami monoblock 

zapewnia wyjątkowo skuteczne wychwytywanie 

zapachów i tłuszczu. Z kolei oczyszczone powie-

trze powraca do kuchni. 

Cloud. Technologia
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Inteligentne oświetlenie

Subtelna taśma LED wzdłuż całej krawędzi okapu 

zapewnia równomierne rozprowadzenie światła nad 

powierzchnią gotowania. Natężenie i barwę światła 

można regulować, tak by uzyskać idealne oświetlenie 

i odpowiedni nastrój przed, w trakcie i po zakończeniu 

gotowania.

EcoSmart

„Cloud” posiada wszystkie cechy energooszczędnego 

i zrównoważonego systemu wentylacji. Jednostka sufi -

towa wchodzi w skład nowej serii EcoSmart fi rmy Novy.
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Prosty montaż

Jednostkę sufi tową, standardowo wyposażoną 

w system recyrkulacji, wystarczy przykręcić do sufi tu, 

bez konieczności wycinania w nim otworów. Jeszcze 

nigdy montaż okapu nie był tak prosty. Należy jednak 

sprawdzić, czy sufi t posiada odpowiednią nośność. 

Większa swoboda projektowa

„Cloud” można zamontować w dowolnym miejscu na sufi cie, pod warunkiem dostępu do źródła zasilania. Nie trzeba 

montować sufi tu podwieszanego, dzięki czemu kuchnia sprawia wrażenie przestronniejszej. Należy jedynie zachować 

minimalną odległość od ściany. Jeżeli okap montowany jest w odległości mniejszej niż 0,5 m od ściany (A), zalecamy 

umieszczenie za kratką załączonego defl ektora, kierującego powietrze do przodu okapu. Pomaga to zapobiegać 

nadmiernym turbulencjom. Odległość od ściany (B) musi wynosić co najmniej 1  m (patrz rysunek techniczny na 

stronie 23).

Cloud. Montaż
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Cloud. Dane techniczne

Jeżeli odległość A wynosi mniej niż 0,5 m, 

odległość B musi wynosić co najmniej 1,0 

i należy stosować defl ektor.

Przód

230 Cloud

Informacje ogólne

Zintegrowany silnik •

Oświetlenie w trybie gotowania 

(regulacja barwy i natężenia światła oraz funkcja przygaszania)
• LED (2400 – 4000 K)

Oświetlenie w trybie nastrojowym 

(regulacja barwy i natężenia światła oraz funkcja przygaszania)
• LED (2400 – 4000 K)

Z tłumieniem •

Recyrkulacja • (monoblock)

Wymiary (mm)

Wymiary (szer. x gł. x wys.) (mm) 1100 x 600 x 174

Zalecana odległość między blatem roboczym a okapem przy elektrycznej 

lub ceramicznej płycie grzejnej (min. wys. – maks. wys.) (mm)
600-1600

Zalecana odległość między blatem roboczym a okapem przy gazowej 

lub indukcyjnej płycie grzejnej (min. wys. – maks. wys.) (mm)
650-1600

Funkcje

Sterowanie Zdalne

Liczba prędkości 4

Opóźnienie wyłączenia (min) 10

Funkcja InTouch dla płyt grzejnych •

Auto-Stop •

Wskaźnik sygnalizujący konieczność wyczyszczenia fi ltra przeciwtłuszczowego •

Wskaźnik sygnalizujący konieczność wyczyszczenia fi ltra recyrkulacyjnego •

Przepływ powietrza i poziom hałasu

Przepływ powietrza (m3/h) (EN 61591)*:

- Ustawienie 1 257

- Ustawienie 2 401

- Ustawienie 3 487

- Ustawienie 4 608

Ciśnienie (Pa) przy najwyższym ustawieniu (EN 61591)*: 323

Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW) / (dB(A) re 20μPa) (EN 60704-2-13)*:

- Ustawienie 1 47 / 36

- Ustawienie 2 54 / 44

- Ustawienie 3 59 / 48

- Ustawienie 4 64 / 53

Charakterystyka techniczna

Liczba metalowych fi ltrów przeciwtłuszczowych 2

Obciążenie elektryczne (W) 191

Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączonym P0 (W) -

Zużycie energii elektryczne w trybie czuwania Ps (W) 0,6

Lokalizacja wylotu Lewa i prawa strona

Ciężar okapu (kg) 35,5

Osprzęt i akcesoria – można zamówić dodatkowo Kod produktu:

Filtr przeciwtłuszczowy (zestaw do wymiany) (x2) 230.020

Filtr recyrkulacyjny (zestaw do wymiany) 230.060

* Poziom hałasu mierzony zgodnie z normą EN 60704-2-13, przepływ powietrza zgodnie z EN 61591

23



KKKKKKKKKllllllaaaaaaaasssssssssyyyyyyyyyycccccccczzzzzzzznnnnnnnnaaaaaaaa eeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeggggggggaaannncccjjjaaaa

------ rererererereregugugugugugugggulalalalalalalacjcjcjcjcjcjcjcjcja a a aaa aa nanananananaanatętętętętętętęężeżeżeżeżeżeżżenininininininn a a a a a aa śwśwśwśwśwśwś iaiaiaiaaiaatłtłtłtłtłtłła aaaaa

------ wswswswswswswswskakakakakakakakaźnźnźnźnźnźnźźnnikikikikikikik zzzzzzababababababababrururururururur dzdzdzdzdzdzdzenenenenenene iaaiaiaiaaa fifififififilllltrttrtrrttrra aaaa prprppp zezecicic wtwtłułłłuszs czzzowowowowowowowwowowowowwwwegegegegeeeegee ooo

------ AuAuAuAuAuAuAuAuutotototototototo-s-s-s-s-s-s- tototototototoooop,p,p,p,p,p,p aaaaaaututututututu omomomomomommatatatatatatta ycycycycycycznznzznnz e e ee wywywwywyywyłąłąłąłłł czczczenne ieie po 33 gogodzd innacacacacccccccccch h hhhhhhhh hhh prprprppppppp acacaca yyyyy

------ wswswswswswswswskakakakakakakakak źnźnźnźnźnźnźnźnikikikikkikikikkiiiiiii 3 33 3 3 33333 prprprprprprp ędędędędędędędkokokokokokoścścścścścścścś i i i ++++++ fuuufuuf nknknkcjcjcji innteetensnn ywy neeeejj pracccyy

------ tłtłtłtłtłtłtłumumumumumummmikikikikikkikk

--- fufufufufuffunknknknknknkkcjcjcjcjcjcja a aa a a mamamamamamamamaksksksksksksksksssymymymymymymymymalalalalalalalnenenenenenenejjjjjjj wewewewewwewentntnttntntylyllyyylyy acaccaacjijij pprzrzzezeze 11100 miminut, ppo o wywyyłąłączczzeneniuiu oookakaapupupuu

24



PURE’LINE. Dane techniczne
826 Mini Pure'line 

90 cm czarny RAL 9005

6832 Pure'line 

90 cm czarny RAL 9005

Etykieta energetyczna

Efektywność energetyczna (EEI) (klasa) A+ A

Roczne zużycie energii (AEC) (kWh/rok) 29,1 40,4

Wydajność dynamiki płynów (FDE) (klasa) A A

Wydajność świetlna (LE) (klasa) A A

Sprawność fi ltra przeciwtłuszczowego (GFE) (klasa) D D

Zużycie w trybie wyłączenia P0 (W)

Zużycie w trybie gotowości Ps (W) 0,31 0,3

Informacje ogólne

Silnik zintegrowany • •

Możliwość oddzielenia silnika/silników (montaż w pomieszczeniu) opcja •

Bez silnika, użyć silnika 445999 (montaż na ścianie zewnętrznej) - -

Rodzaj oświetlenia LED (4x2 W) LED (4x2 W)

Oświetlenie przyciemniane • •

Z tworzywa tłumiącego hałas • •

Recyrkulacja opcja opcja

Wymiary (mm) (szczegóły techniczne na stronie www.novy.com)

Wymiary (szer. x gł. x wys.) (mm) 860  x  301  x  330 868 x 508 x 313

Wysokość sufi t/urządzenie z zaciskami (bez skrzynki silnika) (mm)  - 133

Wymiary wycięcia (szer. x dł.) (mm) 845  x  286 845 x 485

Szerokość kołnierza (mm) 10 15

Zalecana wysokość montażu dla płyt elektrycznych i ceramicznych (min. wys. – maks. wys.) (mm) 600 - 750 600 - 1600

Zalecana wysokość montażu dla płyt gazowych i indukcyjnych (min. wys. – maks. wys.) (mm) 650 - 750 650 - 1600

Średnica wylotu 150 150

Funkcje

Działanie sterowanie zdalne / dotykowe sterowanie zdalne / dotykowe

Liczba prędkości 3 + intensywna praca 3 + intensywna praca

Automatyczne wyłączenie intensywnej pracy (min) 6 6

Opóźnione automatyczne wyłączenie (min) 10 10

Funkcja InTouch przy płycie indukcyjnej *** • •

Auto-Stop • •

Wskaźnik świetlny konieczności oczyszczenia fi ltra przeciwtłuszczowego • •

Wskaźnik świetlny konieczności oczyszczenia/wymiany fi ltra recyrkulacji • •

Połączenie z oświetleniem zewnętrznym za pomocą pilota (opcja) - -

Przepływ powietrza i poziom hałasu*

Przepływ maksymalny (m³/h) 815 815

- Prędkość 1 253 269

- Prędkość 2 425 447

- Prędkość 3 563 591

- Praca intensywna – prędkość 4 655 707

Ciśnienie (Pa) przy najwyższej prędkości 364 382

Poziom hałasu (dB(A) dla 1 pW / dB(A) dla 20μPa)

- Prędkość 1 36/27 34/22

- Prędkość 2 49/38 48/35

- Prędkość 3 57/46 55/42

- Praca intensywna – prędkość 4 60/49 59/46

Parametry techniczne

- Numer fi ltra 7400,020 7400.020 (2x)

- Moc całkowita (W) 118 119

- Lokalizacja wylotu góra / na prawo / na lewo / góra / tył góra / na prawo / na lewo / przód / tył

- Ciężar okapu/silnika (kg) 28 / 6 21,5 / 6

Akcesoria – można zamówić dodatkowo

Zestaw oświetlenia LED (2700K) 906.308 906.308

Zestaw oświetlenia zewnętrznego (2 punktowe) - -

Silnik zdalny wewnątrz -

Silnik poza okapem na zewnątrz budynku -

Silnik na dach płaski

Zestaw do recyrkulacji 830.400 -

- Skrzynka rozprężna z fi ltrem do recyrkulacji monoblock (stal nierdzewna) 831.400 830.400

- Skrzynka rozprężna z fi ltrem do recyrkulacji monoblock (biel) 7900.400 831.400

- Skrzynka rozprężna z fi ltrem do recyrkulacji monoblock (stal nierdzewna) (140x820x298 mm) - 7900.400

- Zestaw z fi ltrami monoblock (bez skrzynki rozprężnej) 820.400 -

Zestaw do montażu silnika zdalnego 800.998 -

Adapter łącznika rury płaskiej 830.052 6830.052 

Przedłużony kabel oddzielnego silnika (5 m) 7000.094 7000.094

* poziom hałasu (zgodnie z EN 6704-2-13), przepływy (zgodnie z EN 61591)

** Urządzenie sufi towe należy podłączyć do silnika zewnętrznego mocowanego poza domem. 

Przepływ powietrza i hałas uzależnione są od montażu silnika.

*** InTouch zapewnia możliwość obsługi okapu Novy za pośrednictwem płyty indukcyjnej Novy. 

Niektóre modele standardowo wyposażono w InTouch. Niektóre inne modele można wyposażyć 

w funkcję InTouch dzięki dokupieniu dodatkowego zestawu.  Częścią tego zestawu jest zdalne sterowanie.
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1. Planowanie odpowiedniej szerokości urządzenia/wysokości sufi tu

Optymalna szerokość okapu kuchennego uzależniona jest od wielkości płyty 

grzejnej. Dla okapów sufi towych Pure'line zalecamy następujące wymiary:

2. Montaż w sufi cie podwieszanym

Okapy sufi towe działają optymalnie, jeżeli zamontuje się je w sufi cie pod-

wieszanym. Powietrze płynące z każdej strony gromadzi się pod sufi tem, 

zbierając opary unoszące się z boku.

Szerokość płyty grzejnej

 80 cm1

 110 cm

> 110 cm

Wysokość sufi tu

 2,60 m

 2,60 m

 2,60 m

Rozmiar urządzenia

87 cm1

117 cm

146 cm lub kilka urządzeń

1 =  Podczas montażu do sufi tu podwieszanego, zalecamy by urządzenie miało szerokość  >117 cm dla płyt grzejnych 

o długości powyżej 80 cm

3. Montaż w konstrukcjach obniżonych

Zazwyczaj okap sufi towy wbudowywany jest w obniżoną konstrukcję wyko-

naną z drewna lub płyty gipsowo-kartonowej. Należy wziąć pod uwagę dwa 

ważne elementy:

a) obniżona konstrukcja musi mieć wystarczającą szerokość i głębokość

b) obniżona konstrukcja musi mieścić komorę na parę o wysokości ok. 3-5 cm

Przy takiej konstrukcji należy pamiętać, że opary kuchenne nie unoszą się 

pionowo, ale przeważnie pod kątem 10-15°, w kształcie lejka. Okap (nieza-

leżnie od jego typu i producenta) zazwyczaj na początek zasysa powietrze 

znajdujące się ok. 15 cm poniżej urządzenia.

Obniżona konstrukcja musi być wystarczająco duża – nie tylko z boku, ale 

także z tyłu i ponad głową gotującego. Uniemożliwi to oparom ominięcie 

obniżonej konstrukcji i zgromadzenie się pod sufi tem.

Rama komory na parę (patrz: okrąg na zdjęciu po lewej) pomaga wytworzyć 

lepszy ciąg pod obniżoną konstrukcją, by opary zostały zassane przez okap. 

Należy zapobiec krzyżowaniu się pod okapem strumieni powietrza, a także 

zapewnić odpowiednią ilość powietrza dopływającego, zastępującego od-

prowadzane opary.

Do podłączania okapu 

sufi towego nie używać węży 

gumowych!
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5. Obrotowy i demontowany silnik CUBIC

Jedną z wyjątkowych cech okapów sufi towych Pure'line jest silnik CUBIC, 

który można bez trudu wymontować z okapu i zainstalować w innym miejs-

cu w budynku. Dla maksymalnie skutecznej konfi guracji wylotu powietrza, 

silnik można obrócić. 

Wskazówka: Po wyjęciu silnika CUBIC, okap ma wysokość 302 mm.

Dzięki adapterowi ograniczającemu (6830.052), 

wysokość można zmniejszyć do zaledwie 173 mm (opcja).

4. Konstrukcja z płyty gipsowo-kartonowej

Obie dłuższe krawędzie Pure'line wyposażono w dwa zaciski utrzymujące 

okap na miejscu. Aby instalacja przebiegła sprawnie, grubość płyty powin-

na wynosić od 17 do 35 mm na dłuższych krawędziach, gdzie mocowane 

będą zaciski. Wycięcie na dłuższych krawędziach musi być odpowiednio 

wysokie. Zalecamy użycie podwójnych płyt gipsowo-kartonowych i profi li 

aluminiowych o wysokości 6 cm, zamocowanych w wycięciu. Zaciski można 

skutecznie przymocować do profi li. Można również umieścić na górze płyty 

drewnianą listwę o podobnej wysokości, do której przymocowane zostaną 

zaciski.

Silnik CUBIC

Obrotowy 

i demontowany

Okap PANORAMA w sprzedaży już od października  
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Dołącz do nas na:

Treść niniejszej publikacji wraz z markami, logo, ilustracjami, danymi, nazwami produktów bądź fi rm, kopiami, obrazami, zdjęciami, oprogramowaniem itp. podlega 

ochronie na mocy prawa własności intelektualnej i stanowi własność fi rmy Novy bądź osób trzecich. 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Materiał fi rmy 

Comitor Sp. z o.o., wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami 

autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany ani publikowany bez pisemnej 

zgody Comitor Sp. z o.o. Zastrzegamy sobie możliwość zmian związanych z nowymi 

technologiami. Przedstawione kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. 

Nie odpowiadamy za błędy w druku. Copy: Comitor Sp. z o.o.; zdjęcia: NOVY

Comitor Sp. z o.o.

ul. Obywatelska 183 94-104 Łódź

www.comitor.pl
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tel.: 42 689 1011


