SHOWKØKKENER

JES

JET FRALUFTSSYSTEM
Til showkøkkener
BESKRIVELSE
JES jet fraluftssystem er specielt anvendeligt til åbne
kogearealer eller til designmæssige udførelser med udstyr
som har mindre forurening og strømforbrug f.eks.
induktionswoks eller stegeplader.
• Designet til at fremhæve æstetikken i arealer med åbne
køkkener
• Energibesparelser pga. en fortræffelig
opfangningseffektivitet
• 95 % opfangningseffektivitet takket være hvirveleffekt
og vedhæftnings evnen på glasset (ingen spredning af
lugte eller røg til restaurantsområdet)

ALLIED MEMBER

Jet fraluftsteknologi
Høj
opfangningseffektivitet
ved lav luftmængde

Højeffektive AS filtre
Reducerer
fedtopbygningen

• Især egnet til kogeø installationer
• Optimal termisk og akustisk komfort i arbejdszonen
p.ga. af de lave fraluftsmængder
• Den glatte overflade med slebne kanter reducerer
vedligeholdelse

Anbefalet tilbehør
Capture Ray™ teknologi
Neutraliserer
fedtpartikler
og lugte

Præinstalleret
brandslukning (FSS)
Dimensioneret og
præinstalleret fra fabrikken

• Mindre udgifter til vedligehold takket være højeffektive
FC filtre

Overvågning af
kanalsystemet (KGS)
Overvåger fedtopbygningen i kanalerne

• Bedre adgang for dagslys samt bedre rumfornemmelse,
da der ikke er emhætter i synsfeltet
• Muligheder for at tilpasse farver med interiøret

Kort fortalt om to af det anbefalede tilbehør:
Capture Ray™ Teknologi
Etabler dit køkken hvor du
ønsker takket være UV filtrets
egenskaber til at neutralisere
fedtpartikler og lugte.

KGS system
Rengør kun
ventilationskanalerne når det er
nødvendigt. Høj hygiejne og
sikkerhed pga. den innovative
optiske sensor, som viser
fedtopbygninger i kanalerne!

De vigtigste systemer og teknologier er beskrevet i detaljer i begyndelsen af dette katalog, side 26 til 38.
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BESKRIVELSE
1 Udsugningspunkt

4 Højeffektive AS filter

2 Filtreringsboks med drypbakke

5 Opfangningsplade af 10 mm sikkerhedsglas

3 Hængslet adgangsluge

DPI

SEMI-PROFESSIONELT JET FRALUFTSSYSTEM
Flere muligheder for kundetilpasning
Jet fraluftsteknologi
Høj
opfangningseffektivitet
ved lav luftmængde

DPI er en semi-professionel version af JES og er den
perfekte kombination af cyklonsystemets effektivitet,
design, sensitiv styring og LED lys.
Kan leveres i et eller flere rør, i børstet eller malet rustfrit
stål, med træbeklædning eller dekoreret efter ønske, DPI
opfylder alle krav til dekorering, også de vanskeligste.
En absolut moderne og højteknologisk enhed, som
medfører et flot slutresultat i de mest krævende køkkener.
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