KØKKENVENTILATIONSLOFTER

CCL

CYCLOCELL - KASETTEOPBYGGET KØKKENVENTILATIONSLOFT
Fladt design med lavimpulserstatningsluft

Højeffektive XG4 filtre
Reducerer
fedtopbygningen

De integrerede tilluftskassetter sikrer en trækfri
erstatningsluft hvilket øger opfangningseffektiviteten og
giver derfor personalet øget komfort.

Integreret erstatningsluft
Øget opfangning
og komfort

• Designet til at opfylde ventilationskravene i de fleste
storkøkkener

Anbefalet tilbehør
Præinstalleret
brandslukning (FSS)
Dimensioneret og
præinstalleret fra fabrikken

Overvågning af
kanalsystemet (KGS)
Overvåger fedtopbygningen i kanalerne

• Anvender “fortrængningsventilationsprincippet” til
erstatningsluften
• Modulopbygget konstruktion giver større fleksibilitet ved
fremtiden ændringer

BESKRIVELSE

• Unik clip-in funktion af udsugningskassetter letter
rengøringen

CCL køkkenventilationsloft kombinerer flere funktioner:
udsugning, erstatningsluft, belysning samt et stift
nedhængt loft. CCL er velegnet til åbne og lukkede
køkkener. CCL køkkenventilationslofter er
modulopbyggede hvilket letter designfasen og gør det
lettere at tilpasse løsninger til alle typer af køkkener.

• Alle udsugningskassetter i loftrummet er adskilt fra
bygningskonstruktionen
• Minimums belysning på 500 lux på arbejdsoverfladen
• Overholder kravene i ventilationsnormen DS447

CCL køkkenventilationslofter frigør rummet for nedhængte
emhætter. Hele køkkenet får derfor bedre dagslysadgang
foruden den integrerede ensartede belysning integreret i
loftet. Den visuelle komfort i rummet er uforlignelig.

De vigtigste systemer og teknologier er beskrevet i detaljer i begyndelsen af dette katalog, side 26 til 38.
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Haltons passive køkkenarealer
CCL køkkenventilationslofter
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Erstatningsluften sikres via lavimpuls kassetter som
omhyggeligt integreres i de passive arealer sammen med
lysarmaturer. Trækfri erstatningsluft, ensartet belysning er
de vigtigste fordele ved Haltons passive køkkenarealer.
De er konstrueret i rustfrit stål eller aluminium med mange
valgmuligheder for overfladebehandlinger.

CCL køkkenventilationslofter sætter rammen
Et modulopbygget design kombineret med unikke
muligheder for designtilpasninger gør Haltons
køkkenventilationslofter til det ypperste inden for funktion
og show.
Kreative køkkenventilationslofter er den æstetiske løsning
der giver høj grad af visuel komfort og uforlignelig
pladsfornemmelse.
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