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DHT 1285

TÍNH NĂNG

Động cơ Eco Power.
Mức năng lượng A.
Điều khiển từ xa.
Đèn báo hoạt động.
06 mức công suất hút và 04 chế độ hút tăng
cường.
Công suất hút:
+ Tối đa: 631 m3/h.
+ Tối thiểu: 315 m3/h.
Độ ồn tốc độ hút tăng cường: 66 dB.
Độ ồn tốc độ hút tối đa: 60 dB.
Độ ồn tốc độ hút tối thiểu: 47dB.
Bảng điều khiển bằng thép không gỉ, 04
lưới lọc nhôm.
Chức năng hẹn giờ tắt máy.
Đèn báo vệ sinh lưới lọc.

DHT 1285

KÍCH THƯỚC
Chiều cao(mm): 305
Chiều rộng (mm): 1200
Độ sâu (mm): 600
Trọng lượng (Kgs): 27,9

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC TÍNH

Giấy chứng nhận: CE; CB; Rohs
Tiếng ồn (LwA) ở tốc độ cao (dB): 66

QUY ĐỊNH EU SỐ 65/2014
&66/2104

Công suất hút tối đa (Qmax): 631
Tiếng ồn (LwA) Tốc độ tối đa (dB): 60
Năng lượng dự phòng (Ps) W: 0,98
Mức hiệu quả năng lượng: A
Hiệu quả động lực học chất lỏng (fdehood): 32,1
Tắt nguồn (Po) W: 0,00
Độ rọi trung bình của hệ thống chiếu sáng trên bề mặt nấu
(Emiddle) Lux: 700
Công suất hút (Qboost): 807
Chất lỏng lớp hiệu quả năng động: A
Đầu vào công suất vào thời điểm công suất cực đại (wbep):
130,1
Mức hiệu quả lọc dầu mỡ : B
Hiệu suất ánh sáng (Lehood) lux / Watt: 58,3
Yếu tố thời gian tăng: 0,8
Mức hiệu suất ánh sáng: A
Công suất hút (Qmin): 315

Công suất tiêu chuẩn của hệ thống chiếu sáng (WL) W: 12
Tiếng ồn (LwA) Tốc độ tối thiểu (dB): 47
Tiếng ồn (LwA) ở tốc độ cao (dB): 66

PHỤ KIỆN TÙY Ý

MẪU

Giảm cửa xả150/120 mm: Đúng

Chế độ hẹn giờ tắt : Đúng
Chỉ báo bộ lọc bão hòa: Đúng
Công suất xả (m3 / h): 920
Số lượng bộ lọc: 4

