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Rätt till ändringar förbehålles

Funktion

Vid installation av Volymkåpan ROT kapslar man in befintliga 
ventilen ovan spisen och då  ökar man osuppfångningen.

Volymkåpan blir en termisk flödesförstärkare och du blir av 
med matos helt utan bullrande fläktljud!

Volymkåpan når upp till tak och fungerar i kombination med alla 
typer av ventilation.

Mått

 
 
 
 

För alla gäller höjdmåttet 850 mm för fronthuven.

Material 

Den väggfasta delen är tillverkad av vitpulverlackerad förzinkad 
stålplåt, RAL 9016 glans 90.

Fettfilter

Stort effektivt fettfilter. Diskbart i diskmaskin.                      

Placerat diagonalt i skåpkåpans övre del.

VOLYMKÅPA ROT
Förbättra osuppfångningen genom din gamla 
köksventil och höj trivseln i köket.

 › Installeras enkelt i äldre fastigheter och fungerar som en 
termisk flödesförstärkare

 › Stor fronthuv -  maximal osuppfångning redan vid låga luftflöden. 

 › Stor på- och avhakbar fronthuv

 › Enkel rengöring – släta vitlackerade ytor

 › Lämplig även för gasspis

 › Trycksätter ej frånluftskanalen – risken att matos överförs till 
angränsande lokaler undviks

Fettfiltret placeras diagonalt i skåpkåpans överdel.

Avhakbar fronthuv.

För takhöjd 2,5 m eller högre

B 500 x D 300 x H 1050 mm 

B 600 x D 300 x H 1050 mm 

B 700 x D 300 x H 1050 mm 

För takhöjd 2,4 m eller högre

B 500 x D 300 x H 950 mm 

B 600 x D 300 x H 950 mm 

B 700 x D 300 x H 950 mm 
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Belysning

LED-belysning längs med hela volymkåpans bredd.

Inbyggd strömställare. Anslutning till väggfast eluttag med 
plug-in transformator.

Vägguttag

Lämplig placering av vägguttaget är i eller ovan närmaste 
överskåp.

Anslutning till eluttag med plugin-transformator.     

Ventil

Det finns ingen ventil eller stos för kanalanslutning utan den 
befintliga fungerande ventilen wovan spisen kan fortsättnings-
vis användas. 
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