KØKKENVENTILATIONSLOFTER

KCJ

KØKKENVENTILATIONSLOFT
Med lavimpulserstatningsluft

ALLIED MEMBER

R

LISTED

KSA cyklonfiltre
95% effektivitet
på 10 μm partikler

Lavimpuls erstatningsluft
Bedre opfangning
og komfort

T.A.B.™ Teknologi
Hurtig måling
af luftmængder

Høj effektiv dobbelt FC filter
Overholder
DIN 18869-5

M.A.R.V.E.L. VAV
Teknologi (MRV)
Reduktion på op til 53 %
af fraluftsmængden

Halton Kulinarisk Lys (HCL)
Specielt LED baseret
køkkenbelysningssystem
(KCJ Skyline)

Capture Ray™ Teknologi
Neutraliserer
fedtpartikler
og lugte

Præinstalleret
brandslukning (FSS)
Dimensioneret og
præinstalleret fra fabrikken

Overvågning af
kanalsystemet (KGS)
Overvåger fedtopbygningen i kanalerne

Capture Jet™ Teknologi
Op til 15 %
reduktion af
fraluftsmængden

Anbefalet tilbehør

Kort fortalt om to af det anbefalede tilbehør
M.A.R.V.E.L. VAV Teknologi
(MRV)
Dette behovsstyrede VAV
system til køkkener har en
unik evne til uafhængigt at
regulere luftmængden
emhætte for emhætte!

Capture Ray™ Teknologi
Etabler dit køkken hvor du
ønsker takket være UV filtrets
egenskaber til at neutralisere
fedtpartikler og lugte.

De vigtigste systemer og teknologier er beskrevet i detaljer i begyndelsen af dette katalog, side 26 til 38.
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Halton KCJ køkkenventilationslofter er den mest optimale
løsning set i forhold til arbejdsmiljøet i køkkenet. KCJ
Capture Jet™ køkkenventilationslofter er udstyret med
den nyeste Capture Jet™ teknologi og
fortrængningsmoduler til erstatningsluft, hvilket sikrer
optimal indfangning af kogedampe ved den lavest mulige
luftmængde.

• Besparelser til vedligehold og forbedret sikkerhed:
Højeffektive KSA cyklonfiltre (UL, NSF og LPS 1263
certificerede). Reducerer opbygningen af
fedtansamlinger, hvilket forøger hygiejnen og reducerer
brandrisiko
• Optimale arbejdsforhold takket være optimal luftkvalitet
og termisk komfort, kombineret med fortrinlig visuel og
akustisk komfort

Køkkenet bliver fri for store emhætter så dagslyset kan
strømme helt ind i køkkenet. Den visuelle komfort og
indtrykket af plads er uforligneligt. Endvidere medvirker
køkkenloftet til optimal brandbeskyttelse og forhindrer
brandspredning i bygningen. Alle komponenter er
designet til det ypperste inden for hygiejne samt nem
vedligeholdelse.

• Hele systemet indeholder fraluft, tilluft, lys og nedhængt
loft af rustfrit stål eller aluminium
• Nem at rengøre: Færre dele og samlinger. Rustfri
stålkonstruktion
• Kan tilpasses senere ændringer og udvidelser i
kogeudstyr

Med den nyeste Capture Jet™ teknologi kan den
udsugede luftmængde reduceres med op til 15 %.

• Køkkenventilationsloftets design og udførelse kan hele
tiden tilpasses nye ønsker og behov (show køkken)

• Rengøringsvenlig (HACCP* hygiejnecertificeret PE-567HM02I)

• Kan leveres i malet udførelse
• Mulighed for kundetilpasset lys som giver kokken de
mest optimale arbejdsbetingelser samt mulighed for
ændring af farve og lysstyrke i løbet af dagen

• Haltons specialister dimensionerer og designer hvert
enkelt projekt, inkl. Installation
• Energibesparelse: op til 15 % reduktion af
fraluftsmængder pga. Capture Jet™ teknologi

• Overholder kravene i ventilationsnormen DS447

Haltons passive køkkenarealer
KCJ køkkenventilationslofter afsluttes med såkaldte
passive arealer. De omgiver madlavningsområdet og
kombinere flere funktioner: erstatningsluft, belysning og
nedhængt loft.
Erstatningsluften sikres via Haltons lavimpulsenheder,
LFU, som omhyggeligt integreres i de passive arealer
sammen med lysarmaturer. Trækfri erstatningsluft og
ensartet belysning er de vigtigste fordele ved Haltons
passive køkkenarealer. De er konstrueret i rustfrit stål eller
aluminium med mange valgmuligheder for
overfladebehandling.
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.

* Hazard Analysis Critical Control Point
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KØKKENVENTILATIONSLOFTER

BESKRIVELSE
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KØKKENVENTILATIONSLOFTER

DIMENSIONER

°C

BESKRIVELSE
Fraluftskamre udført helt i rustfrit stål AISI 304, uden
synlige skruer eller afstivninger og med sømløse
svejsninger på de nederste dele. Flanger, sider og
kammervægge udført i rustfrit stål.

2-lysstofrør, IP54, 6 mm-tykt sikkerhedsglas. System med
3-fasede strømforsyningsrækker
8  Lys indbygget i fraluftskamre
9  Lys indbygget i buerne

1  Enkelt fraluftskammer

10  Lys indbygget i neutral zoner

2  Enkelt fraluftskammer med indbygget lys

Loft mellem fraluftskamre udført af rustfrit stål AISI 304,
korn 320. Plant eller buet, med indbygget lys eller spots.

3  Dobbelt fraluftskammer med indbygget lys i

fraluftskammer

11  Buet loft

4  Højeffektiv KSA cyklonfilter som let kan fjernes og

Neutral zone, uden køkkenudstyr, udført i aluminium
(rustfrit stål som tilvalg) planforsænket lys i loftet eller
spots

maskinvaskes
Dobbel og perifær Capture Jet™ teknologi.
5  Individuelt Capture Jet™ modul

12  Neutral zone med lys

Fortrængningsmoduler med tilluft for luftfordeling. Front af
rustfrit stål eller aluminium med indvendig honeycomb
struktur.
6  Lavimpulsmodul
7  Lavimpulsmodul med Capture Jet™
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