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LAYOUT: 2
HEADLINE: Ovens 400 series
SLOTID: d_2

Bu kontrol listesi fırın, buharlı fırın, 
kombi buharlı fırın, mikrodalga, kombi 
mikrodalga, tam otomatik espresso 
makinesi ve bulaşık makineleri ile 
planlanan mükemmel kombinasyon 
önerileri sunmaktadır.

Genel olarak :

 Bu sayfada görülen tüm ürünler 
cam arkası  paslanmaz çelik 
cihazlardır. 

Dikey kombinasyonlar 
 Lütfen aşağıdaki detayları dikkate   
 alınız.

□ Dikey kombinasyonlarda kapı 
menteşelerinin aynı tarafta olması 
gerekir. 

□ Cihazların kapı yönü değiştirilemez. 

□ Cihaz genişliğinin aynı olması 
gerekir.

□ Farklı ölçüdeki cihazların kumanda 
düğmeleri birbiriyle uyum 
içerisinde olmaz.

□ Dikey kombinasyonlarda buharlı 
fırın üstte olmalıdır.

□ Bulaşık makinesi üstüne planla-
nan kombinasyonlarda 60cm fırın 
kullanılmalıdır. Fırın kapısı cam 
arkası paslanmaz çelik olduğundan 
istenirse bulaşık makinesi önüne 
cam arkası paslanmaz çelik panel 
alınabilir. 

Yatay kombinasyonlar 
 Lütfen aşağıdaki detayları dikkate   
 alınız.

□ Yatay kombinasyonlarda iki ayrı 
cihaz kolunun ortada olması için 
kapı menteşelerinin farklı yönlerde 
olması gerekir. 

□ Cihazların kapı yönü değiştirilemez.  

□ İki kapı arasında 10mm boşluk 
bırakılmalıdır.

□ Buharlı fırın, kombi buharlı fırın, 
mikrodalga, kombi mikrodalga ve 
espresso makinesi, fırın yanına 
planlandığında (14cm 
yüksekliğindeki) ısıtma çekmecesi 
dikkate alınmalıdır.

□ Fırın yanına planlanan cihazların 
kontrol düğmelerinin üstte 
olmasına dikkat edilmelidir.

BO Fırınlar
BS Kombi buharlı fırınlar
BM Kombi mikrodalga fırınlar  
CM Tam otomatik espresso makinesi
DV Vakum çekmeceleri
WS Isıtma çekmeceleri
DF Bulaşık makineleri

•BS 484/BM 484
•BO 480 
•WS 482

•BS 485/BM 485 •BM 484/BS 484
•BO 481 •BO 480

•BO 481 •BO 480

•BX 480
•WS 482

•BO 470/BO 450/BO 420
•DF

•BS 470/BS 450/BM 450
•DF

•CM 450
•DF

•BS 474/BS 454/BM 454
•BO 470/BO 450/BO 420
•WS 462

•BS 454/BS 474/BM 454
•BO 470/BO 450/BO 420
•WS 462

•BS 454/BS 474/BM 454
•BM 450
•DV 461/WS 461

•BM 454/BS 474/BS 454
•CM 450
•WS 461/DV 461

400 serisi cihaz kombinasyonları için kontrol listesi

 76cm genişliğindeki cihazların yan yana kombinasyonu.

 60cm genişliğindeki cihazların üst üste kombinasyonu.

 76cm genişliğindeki cihazların üst üste kombinasyonu.

 76cm genişliğindeki cihazların 4'lü kombinasyonu.
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•BO 471/BO 451/BO 421 

•BO 471/BO 451/BO 421 

•BS 455/BS 475/BM 455
•BO 471/BO 451/BO 421

•BM 451/BS 471/BS 451
•WS 461/DV 461

•BS 451/BS 471/BM 451
•WS 461/DV 461

•CM 450
•WS 461/DV 461

•BM 454/BS 474/BS 454
•CM 450
•DV 461/WS 461

•CM 450
•DV 461/WS 461

•BS 471/BS 451/BM 451
•DV 461/WS 461

•BO 470/BO 450/BO 420

•BM 450/BS 470/BS 450
•DV 461/WS 461

•BS 470/BS 450/BM 450
•DV 461/WS 461

•BS 450/BS 470/BM 450
•WS 461/DV 461

•CM 450
•WS 461/DV 461

•BO 471/BO 451/BO 421 •BS 470/BS 450/BM 450
•DV 461/WS 461

•BO 471/BO 451/BO 421 •CM 450
•WS 461/DV 461

 60cm genişliğindeki cihazların 4'lü kombinasyonu.

 60cm genişliğindeki cihazların yan yana kombinasyonu.



Bu kontrol listesi fırın, buharlı fırın, 
kombi buharlı fırın, mikrodalga, kombi 
mikrodalga, tam otomatik espresso 
makinesi ve bulaşık makineleri ile 
planlanan mükemmel kombinasyon 
önerileri sunmaktadır.

Genel olarak :

 Bu sayfada görülen tüm ürünler 
Gaggenau antrasit tamamen cam 
kapı cihazlardır.

 
Bir çok cihaz listelendiğinde (BS/
BM), ilk cihaz gösterilmektedir.

Dikey kombinasyonlar 
 Lütfen aşağıdaki detayları dikkate   
alınız.

□ Dikey kombinasyonlarda kapı 
menteşelerinin aynı tarafta olması 
gerekir. 

□ Cihazların kapı yönü değiştirilemez. 

□ Cihaz genişliğinin aynı olması 
gerekir.

□ Farklı ölçüdeki cihazların kumanda 
düğmeleri birbiriyle uyum 
içerisinde olmaz.

□ Dikey kombinasyonlarda buharlı 
fırın üstte olmalıdır.

□ Bulaşık makinesi üstüne planla-
nan kombinasyonlarda 60cm fırın 
kullanılmalıdır. Fırın kapısı cam 
arkası paslanmaz çelik olduğundan 
istenirse bulaşık makinesi önüne 
cam arkası paslanmaz çelik panel 
alınabilir. 

Yatay kombinasyonlar 
 Lütfen aşağıdaki detayları dikkate   
 alınız.

□ Yatay kombinasyonlarda iki ayrı 
cihaz kolunun ortada olması için 
kapı menteşelerinin farklı yönlerde 
olması gerekir. 

□ Cihazların kapı yönü değiştirilemez.  

□ İki kapı arasında 10mm boşluk 
bırakılmalıdır.

□ Buharlı fırın, kombi buharlı fırın, 
mikrodalga, kombi mikrodalga ve 
espresso makinesi, fırın yanına 
planlandığında (14cm 
yüksekliğindeki) ısıtma çekmecesi 
dikkate alınmalıdır.

□ Fırın yanına planlanan cihazların 
kontrol düğmelerinin üstte 
olmasına dikkat edilmelidir.

BO Fırınlar
BS Kombi buharlı fırınlar
BM Kombi mikrodalga fırınlar  
CM Tam otomatik espresso makinesi
DV Vakum çekmeceleri
WS Isıtma çekmeceleri
DF Bulaşık makineleri

 60cm genişliğindeki cihazların üst üste kombinasyonu.

•BO 470/BO 420
•DF

•BS 470/BM 450
•DF

•CM 450
•DF

•BS 474/BM 454
•BO 470/BO 420
•WS 462

•BM 454/BS 474
•BO 470/BO 420
•WS 462

•BS 474/BM 454
•BM 450
•DV 461/WS 461

•BM 454/BS 474
•CM 450
•WS 461/DV 461

400 serisi cihaz kombinasyonları için kontrol listesi
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 60cm genişliğindeki cihazların 4'lü kombinasyonu.

 60cm genişliğindeki cihazların yan yana kombinasyonu.

•BO 471/BO 421 

•BO 471/BO 421 

•BS 475/BM 455
•BO 471/BO 421

•BM 451/BS 471
•WS 461/DV 461

•BS 471/BM 451
•DV 461/WS 461

•CM 450
•WS 461/DV 461

•BM 454/BS 474
•CM 450
•DV 461/WS 461

•CM 450
•WS 461/DV 461

•BS 471/BM 451
•DV 461/WS 461

•BO 470/BO 420

•BM 450/BS 470
•WS 461/DV 461

•BS 470/BM 450
•DV 461/WS 461

•BS 470/BM 450
•DV 461/WS 461

•CM 450
•WS 461/DV 461

•BO 471/BO 421 •BS 470/BM 450
•DV 461/WS 461

•BO 471/BO 421 •CM 450
•WS 461/DV 461



200 ve 400 serisi fırınlar ve fırın kombinasyonu için planlama notları

BO/BX/BS/BF/WS/CM cihazları için 
geçerlidir. 

Genel notlar
Kapalı mobilya içine montaj
Bu tür kapaklı ve kapanabilen
mobilya içine montaj durumunda
cihaz ısıtma ve soğutma durumunda
iken kapağın kapanmasını
önleyecek bir sistem geliştirilmesi
gerekmektedir.

Kapılarda gerekli havalandırma   
boşlukları
400 serisi fırınlar kapı üstünden ve
yanlardan taze hava emişi sağlayarak 
sistemi soğutur.
Fırın kapısının alt tarafından sıcak 
hava dışarı atılır. Buharlı fırınlarda 
taze hava emişi kapı yanında, sıcak 
hava çıkışı ise kapı üst tarafındadır. 
Cihazların yeterince taze hava eme-
bilmesi ve soğutmanın yapılabilmesi 
için mobilya dolapları yanda gösterilen 
gerekli havalandırma boşlukları ile 
planlanmalıdır.
Ölçüler tüm cihazlar için
geçerlidir.

Fırın ve Vario Cool soğutucular ile
kombinasyonlar
Vario Cool montaj talimatlarını
inceleyiniz ve soğutucu kapısının
fırın kapısı ile çarpışmamasına
dikkat ediniz.

İki fırın yan yana planlandığında
cihazlar arası boşluk minimum
10mm olmalıdır (bu normal 600 ya
da 762mm’lik standart mobilya
ölçüleri ile gerçekleştirilebilir).
Fırın kapı kolları yandaki şekildeki
gibi birbirine bakacak şekilde
konumlanmalıdır, böylece en
uygun kullanım imkanı
bulunacaktır.

Ayrıca bunlara da dikkat edilmelidir.
Cihaz üstlerinde: 
BS: 
Buharlı bir cihazın üstündeki
mobilya kapağı, gövdeden 20mm
dışarı bakıyorsa, bu kenar
buhara dayanıklı olarak
(bulaşık makinesindeki gibi) 
planlanmalıdır. Üst dolap içine buhar
girme olasılığı bulunmaktadır.
BF:
Cihazın hareketini engellememek
için 5mm’lik boşluk
öngörülmelidir. Mobilya
kapısının max. kalınlığı 47mm
olmalıdır.
WS:
Isıtma çekmecesi kapı kolu
olmadan kullanılacaksa ve
mobilya kapak kalınlığı
20mm’den fazla ise alt
kısımdan cihazı kavrayabilecek
boşluk öngörülmelidir.

Cihazın kapı üst kesitine bakış.

10

10

5

20

47

21

20

47

Side by side montaj.
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Köşe uygulamaları.
Yana doğru kapı açılımı.
Sürgülü kızartma kabı fonksiyonu
ile kullanım durumunda kapı
açılımında yan duvara olan mesafe
min. 200mm olmalıdır. Diğer
hallerde 100mm standarttır. Eğer
50mm’lik bir boşluk planlanmışsa
sıcak tepsiler ile çalışma
zorlaşacaktır ve yana doğru açılan
fırın kapısı üstünlüğü kullanıcıya
aktarılamayacaktır.

Yanlarda
Daha büyük mobilya kalınlıklarında
ya da ana gövdeden 34mm’ye
kadar öne çıkan yan yüzeylerde,
fırının taze hava emişi engellenmemeli
ve menteşe yönünde en az
120° bir kapı açılımı sağlanmalıdır.
Bu değerlerin üzerine en az
10mm’lik boşluk planlanmalıdır.
Tutma kolunun bulunduğu yönde
yan yüzey dışarı bakabilir burada
sadece min. boşluk öngörülmelidir.

Kapı yanlarında gerekli hava kesitleri

Köşe uygulaması
Kızartma kabı

BA 016 103 +
GN 340 230
Kızartma Kabı

5
5

max. 34
47

10

Air cross section at the door edges

BO, BX, BS

600/762



LAYOUT: 2
HEADLINE: Ovens 400 series
SLOTID: d_2

Kapı yönü sağa doğru
BX 480 111 
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik: 76cm.

Kapı yönü sola doğru
BX 481 111 
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik: 76cm.

Cihaz fiyatına dahil: 
• 2  Izgara tepsisi.
• 2 Tepsi.
• 2 Izgara tepsisi ve ızgaralık.
• 1 Et termometresi.
• 1 Çevirme şişi.

Opsiyonel aksesuarlar:
BA 018 105
Teleskopik tepsi sürgü sistemi.
BA 028 115  
Tepsi.
30mm derinlik.
BA 038 105  
Tepsi içi ayaklı ızgara.
BA 058 115  
Fırın taşı ısıtıcısı, Fırın taşı
(BA 058 133) için gerekli
donanım.
BA 058 133  
Fırın taşı + taşıyıcı + pizza
sürücüsü (Isıtıcıyı ayrıca sipariş
ediniz).
BS 020 002  
Pizza küreği (2'li set).
GN 340 230
Gastronorm kızartma kabı  
GN 2/3, Yükseklik 165mm.

400 serisi çiftli fırın
BX 480/BX 481

 – Pirolitik temizleme.
 – 17 farklı pişirme metodu. Tüm 

pişirme türlerini kapsar.
 – TFT dokunmatik ekran
 – 30–300°C arası elektronik ısı ayarı 

ve kontrolü.
 – 2x110 lt net kullanılabilir hacim.

Isıtma metotları
• Sıcak hava.
• Eko sıcak hava:
• Üstten + alttan ısıtma. 
• Üstten + 1/3 alttan ısıtma.
• Üstten ısıtma.
• 1/3 üstten + alttan ısıtma.
• Alttan ısıtma.
• Sıcak hava + alttan ısıtma.
• Sıcak hava + 1/3 alttan ısıtma.
• Tam yüzey ızgara + hava sirkülasyonu.
• Tam yüzey ızgara.
• Kompakt ızgara.
• Fırın taşı fonksiyonu.
• Kızartma fonksiyonu.
• Hamur ve yoğurt mayalama.
• Buz çözme.
• Sıcak tutma.

Kumanda
• TFT dokunmatik ekran ve dönen   
 düğme ile kullanım.
• 25 farklı lisanla kullanılabilen   
 gösterge ekranı.
• Kişisel tarifleri hafızaya alma   
 programı.
• Bilgilendiren program sembolleri.
• 180° yana açılabilen fırın kapısı.
 
Özellikler
• Et termometresi:
 İstenilen ısıya ulaştığında cihaz
 otomatik olarak kapanır. 
• Çevirme şişi.
• Fırın taşı.
• Thermo-Test”. Her zaman fırın
 içinin gerçek ısısını görebilirsiniz.
• Hızlı ısıtma.
• Timer fonksiyonları:
 Pişirme süresi. 
 Pişirme süresi bitişi.
 Çalar saat.
 Uzun süreli zamanlayıcı. 
• 60 W üstten halojen aydınlatma.
• 10 W yandan halojen aydınlatma.
• 5 kademeli tepsi sürgü sistemi.

Güvenlik
• 4 kat camdan oluşan ısı izolasyonlu
 soğutulmuş kapı.
• Çoçuk kilidi.
• Unutma emniyeti.
• Isı korumalı fırın soğutması.
• Değerli ahşaplarınız koruma altında.

Temizlik
• Pirolitik kendi kendini temizleme
 sistemi. Zahmetsiz temizlik. Uzun
 yıllar temiz görünüm.
• Gaggenau yapışmayı önleyen
 emaye.
• Fırın dışına çıkan hava ısıtılabilen   
 katalizatörden geçirilerek
 daima temizlenir.

Planlama
• Kapı yönü değiştirilemez.
• Mobilya ile dış kapı yüzeyi arasındaki  
 fark 47mm olmalıdır.
• Mobilya ile kapı tutma kolunun  
 dış yüzeyi arasındaki fark 94mm   
 olmalıdır.    
• Köşe planlaması yapılırsa  
 mutlaka 90° derecelik kapı açılma  
 açısı öngörünüz.   
• Cihaz ve komşu mobilya  
 yüzeyleri arasında min 5mm’lik  
 bir aralık öngörülmelidir.  
• 550mm’lik montaj derinliğine
 imkan verebilmek için cihazın alt
 sağ köşesindeki boşluktan kablo
 geçirilmelidir.
• Priz cihazın montaj boşluğuna
 denk gelmemelidir.

Bağlantı değeri
• Enerji sınıfı B.
• Toplam bağlantı değeri 9.2 kW.
• Bağlantı kablosu öngörünüz.

dir.

*BA 018 105 kodlu sürgü sistemi kullanıldığında, fırın 
modülü ile duvar arasında 200mm olmalıdır.
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LAYOUT: 2
HEADLINE: Ovens 400 series
SLOTID: d_4

Kapı yönü sağa doğru
BO 480 111 
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik: 76cm.

Kapı yönü sola doğru
BO 481 111 
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik: 76cm.

Cihaz fiyatına dahil: 
• 1 Izgara tepsisi.
• 1 Tepsi.
• 1 Izgara tepsisi ve ızgaralık.
• 1 Et termometresi.
• 1 Çevirme şişi.

Montaj aksesuarı:
BA 478 110
Paslanmaz çelik tutma kolu
Uzunluk: 366mm.

Opsiyonel aksesuarlar:
BA 018 105
Teleskopik tepsi sürgü sistemi.
BA 028 115  
Tepsi.
30mm derinlik.
BA 038 105  
Tepsi içi ayaklı ızgara.
BA 058 115  
Fırın taşı ısıtıcısı, Fırın taşı
(BA 058 133) için gerekli
donanım.
BA 058 133  
Fırın taşı + taşıyıcı + pizza
sürücüsü (Isıtıcıyı ayrıca sipariş
ediniz).
BS 020 002  
Pizza küreği (2'li set).
GN 340 230
Gastronorm kızartma kabı  
GN 2/3, Yükseklik 165mm.

400 serisi fırın
BO 480/BO 481

 – Otomatik açılan kapı/tutma kolu 
olmadan kullanım.

 – Pirolitik temizleme.
 – 17 farklı pişirme metodu. Tüm 

pişirme türlerini kapsar.
 – TFT dokunmatik ekran
 – 30–300°C arası elektronik ısı ayarı 

ve kontrolü.
 – 110 lt net kullanılabilir hacim.

Isıtma metotları
• Sıcak hava.
• Eko sıcak hava:
• Üstten + alttan ısıtma 
• Üstten + 1/3 alttan ısıtma.
• Üstten ısıtma.
• 1/3 üstten + alttan ısıtma.
• Alttan ısıtma.
• Sıcak hava + alttan ısıtma.
• Sıcak hava + 1/3 alttan ısıtma.
• Tam yüzey ızgara + hava sirkülasyonu.
• Tam yüzey ızgara.
• Kompakt ızgara.
• Fırın taşı fonksiyonu.
• Kızartma fonksiyonu.
• Hamur ve yoğurt mayalama.
• Buz çözme.
• Sıcak tutma.

Kumanda
• Otomatik açılan kapı.
• TFT dokunmatik ekran ve dönen   
 düğme ile kullanım.
• 25 farklı lisanla kullanılabilen        
 gösterge ekranı.
• Kişisel tarifleri hafızaya alma   
 programı.
• Bilgilendiren program sembolleri.
• 180° yana açılabilen fırın kapısı.
 
Özellikler
• Et termometresi:
 İstenilen ısıya ulaştığında cihaz
 otomatik olarak kapanır.)
• Çevirme şişi.
• Fırın taşı.
• Thermo-Test”. Her zaman fırın
 içinin gerçek ısısını görebilirsiniz.
• Hızlı ısıtma.
• Timer fonksiyonları:
 Pişirme süresi. 
 Pişirme süresi bitişi.
 Çalar saat.
 Uzun süreli zamanlayıcı 
• 60 W üstten halojen aydınlatma.
• 2x10 W yandan halojen aydınlatma.
• 5 kademeli tepsi sürgü sistemi.

Güvenlik
• 4 kat camdan oluşan ısı izolasyonlu
 soğutulmuş kapı.
• Çoçuk kilidi.
• Unutma emniyeti.
• Isı korumalı fırın soğutması.
• Değerli ahşaplarınız koruma altında.

Temizlik
• Pirolitik kendi kendini temizleme
 sistemi. Zahmetsiz temizlik. Uzun
 yıllar temiz görünüm.
• Gaggenau yapışmayı önleyen emaye.
• Fırın dışına çıkan hava ısıtılabilen   
 katalizatörden geçirilerek  
 daima temizlenir.

Planlama
• Kapı yönü değiştirilemez.
• Mobilya ile dış kapı yüzeyi arasındaki  
 fark 47mm olmalıdır.
• Mobilya ile kapı tutma kolunun  
 dış yüzeyi arasındaki fark 94mm   
 olmalıdır.    
• Köşe planlaması yapılırsa  
 mutlaka 90° derecelik kapı açılma  
 açısı öngörünüz.  
• Cihaz ve komşu mobilya  
 yüzeyleri arasında min 5mm’lik  
 bir aralık öngörülmelidir.  
• 550mm’lik montaj derinliğine
 imkan verebilmek için cihazın alt
 sağ köşesindeki boşluktan kablo
 geçirilmelidir.
• Priz cihazın montaj boşluğuna
 denk gelmemelidir.

Bağlantı değeri
• Enerji sınıfı B.
• Toplam bağlantı değeri 5.5 kW.         
• Bağlantı kablosu öngörünüz.

*BA 018 105 kodlu sürgü sistemi kullanıldığında, 
fırın modülü ile duvar arasında 200mm olmalıdır.



LAYOUT: 2
HEADLINE: Ovens 400 series
SLOTID: d_6

Kapı yönü sağa doğru
B O 470 111 
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik: 60cm.
B O 470 101 
Cam yüzey ardında, Gaggenau Antrasit
Genişlik: 60 cm

Kapı yönü sola doğru
BO 471 111 
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik: 60cm.
B O 471 101 
Cam yüzey ardında, Gaggenau Antrasit
Genişlik: 60 cm

Cihaz fiyatına dahil:
• 1 Izgara tepsisi.
• 2 Tepsi.
• 1 Cam tepsi.
• 1 Izgara tepsisi ve ızgaralık.
• 1 Et termometresi.
• 1 Çevirme şişi.

Montaj aksesuarı:
BA 476 110
Paslanmaz çelik tutma kolu
Uzunluk: 577mm.

Opsiyonel aksesuarlar:
BA 016 105
Teleskopik tepsi sürgü sistemi.
BA 026 105
Izgara tepsisi 
30mm derinlik.
BA 026 115  
Tepsi
15mm derinlik.
BA 036 105  
Tepsi içi ayaklı ızgara.
BA 046 113  
Cam tepsi 
24mm derinlik.
BA 056 115  
Fırın taşı ısıtıcısı, Fırın taşı
(BA 056 133) için gerekli donanım.
BA 056 133  
Fırın taşı + taşıyıcı + pizza
sürücüsü (Isıtıcıyı ayrıca sipariş
ediniz).
BS 020 002  
Pizza küreği (2'li set).
GN 340 230
Gastronorm kızartma kabı  
GN 2/3, Yükseklik 165mm.

400 serisi fırın
BO 470/BO 471

 – Otomatik açılan kapı/tutma kolu 
olmadan kullanım.

 – Pirolitik temizleme.
 – 17 farklı pişirme metodu. Tüm 

pişirme türlerini kapsar.
 – TFT dokunmatik ekran
 – 30–300°C arası elektronik ısı ayarı 

ve kontrolü.
 – 76 lt net kullanılabilir hacim.
 – Enerji sınıfı: A

Isıtma metotları
• Sıcak hava.
• Eko sıcak hava:
• Üstten + alttan ısıtma. 
• Üstten + 1/3 alttan ısıtma.
• Üstten ısıtma,
• 1/3 üstten + alttan ısıtma.
• Alttan ısıtma.
• Sıcak hava + alttan ısıtma.
• Sıcak hava + 1/3 alttan ısıtma.
• Tam yüzey ızgara + hava sirkülasyonu.
• Tam yüzey ızgara.
• Kompakt ızgara.
• Fırın taşı fonksiyonu.
• Kızartma fonksiyonu.
• Hamur ve yoğurt mayalama.
• Buz çözme.
• Sıcak tutma.

Kumanda
• Otomatik açılan kapı.
• TFT donkumatik ekran ve dönen   
 düğme ile kullanım.
• 25 farklı lisanla kullanılabilen           
 gösterge ekranı.
• Kişisel tarifleri hafızaya alma   
 programı.
• Bilgilendiren program sembolleri.
• 180° yana açılabilen fırın kapısı.
 
Özellikler
• Et termometresi:
 İstenilen ısıya ulaştığında cihaz
 otomatik olarak kapanır. 
• Çevirme şişi.
• Fırın taşı.
• Thermo-Test”. Her zaman fırın
 içinin gerçek ısısını görebilirsiniz.
• Hızlı ısıtma.
• Timer fonksiyonları:
 Pişirme süresi. 
 Pişirme süresi bitişi.
 Çalar saat.
 Uzun süreli zamanlayıcı.
• 60 W üstten halojen aydınlatma.
• 2x10 W yandan halojen aydınlatma.
• 4 kademeli tepsi sürgü sistemi.

Güvenlik
• 4 kat camdan oluşan ısı izolasyonlu
 soğutulmuş kapı.
• Çoçuk kilidi.
• Unutma emniyeti.
• Isı korumalı fırın soğutması.
• Değerli ahşaplarınız koruma altında.

Temizlik
• Pirolitik kendi kendini temizleme
 sistemi. Zahmetsiz temizlik. Uzun
 yıllar temiz görünüm.
• Gaggenau yapışmayı önleyen
 emaye.
• Fırın dışına çıkan hava ısıtılabilen  
 katalizatörden geçirilerek  
 daima temizlenir.

Planlama
• Kapı yönü değiştirilemez.
• Mobilya ile dış kapı yüzeyi arasındaki  
 fark 47mm olmalıdır.
• Mobilya ile kapı tutma kolunun  
 dış yüzeyi arasındaki fark 94mm   
 olmalıdır.    
• Köşe planlaması yapılırsa  
 mutlaka 90° derecelik kapı açılma  
 açısı öngörünüz.  
• Cihaz ve komşu mobilya  
 yüzeyleri arasında min 5mm’lik  
 bir aralık öngörülmelidir.  
• 550mm’lik montaj derinliğine
 imkan verebilmek için cihazın alt
 sağ köşesindeki boşluktan kablo
 geçirilmelidir.
• Priz cihazın montaj boşluğuna
 denk gelmemelidir.

Bağlantı değeri
• Enerji sınıfı A.
• Toplam bağlantı değeri 3.7 kW.  
• Bağlantı kablosu öngörünüz.

*BA 016 105 kodlu sürgü sistemi kullanıldığında, 
fırın modülü ile duvar arasında 200mm olmalıdır.
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LAYOUT: 2
HEADLINE: Ovens 400 series
SLOTID: d_8

Kapı yönü sağa doğru
B O 450 111 
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik: 60cm.

Kapı yönü sola doğru
BO 451 111 
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik: 60cm.

Cihaz fiyatına dahil: 
• 1 Izgara tepsisi.
• 1 Tepsi.
• 1 Cam tepsi.
• 1 Et termometresi.

Montaj aksesuarı:
BA 476 110
Paslanmaz çelik tutma kolu
Uzunluk: 577mm

Opsiyonel aksesuarlar:
BA 016 105
Teleskopik tepsi sürgü sistemi.
BA 026 115  
Tepsi
15mm derinlik.
BA 036 105  
Tepsi içi ayaklı ızgara.
BA 046 115  
Cam tepsi 
24mm derinlik.
BA 056 115  
Fırın taşı ısıtıcısı, Fırın taşı
(BA 056 133) için gerekli donanım.
BA 056 133  
Fırın taşı + taşıyıcı + pizza
sürücüsü (Isıtıcıyı ayrıca sipariş
ediniz).
BA 026 105  
Izgara tepsisi 
30mm derinlik.
BS 020 002  
Pizza küreği (2'li set).
GN 340 230
Gastronorm kızartma kabı  
GN 2/3, Yükseklik 165mm.

400 serisi fırın
BO 450/BO 451

 – Otomatik açılan kapı/tutma kolu 
olmadan kullanım.

 – Pirolitik temizleme.
 – 13 farklı pişirme metodu. Tüm 

pişirme türlerini kapsar.
 – TFT dokunmatik ekran
 – 30–300°C arası elektronik ısı ayarı 

ve kontrolü.
 – 76 lt net kullanılabilir hacim.
 – Enerji sınıfı: A

Isıtma metotları
• Sıcak hava.
• Eko sıcak hava:
• Üstten + alttan ısıtma. 
• Üstten ısıtma,
• Alttan ısıtma.
• Sıcak hava + alttan ısıtma.
• Tam yüzey ızgara + hava sirkülasyonu.
•Tam yüzey ızgara.
• Kompakt ızgara.
• Fırın taşı fonksiyonu.
• Kızartma fonksiyonu.
• Hamur ve yoğurt mayalama.
• Buz çözme.

Kumanda
• Otomatik açılan kapı.
• TFT dokunmatik ekran ve dönen   
 düğme ile kullanım.
• 25 farklı lisanla kullanılabilen             
 gösterge ekranı.
• Kişisel tarifleri hafızaya alma   
 programı.
• Bilgilendiren program sembolleri.
• 180° yana açılabilen fırın kapısı.
 
Özellikler
• Et termometresi:
 İstenilen ısıya ulaştığında cihaz
 otomatik olarak kapanır. 
• Fırın taşı.
• Thermo-Test”. Her zaman fırın
 içinin gerçek ısısını görebilirsiniz.
• Hızlı ısıtma.
• Timer fonksiyonları:
 Pişirme süresi. 
 Pişirme süresi bitişi.
 Çalar saat.
 Uzun süreli zamanlayıcı. 
• 60 W üstten halojen aydınlatma.
• 10 W yandan halojen aydınlatma.
• 4 kademeli tepsi sürgü sistemi.

Güvenlik
• 4 kat camdan oluşan ısı izolasyonlu
 soğutulmuş kapı.
• Çoçuk kilidi.
• Unutma emniyeti.
• Isı korumalı fırın soğutması.
• Değerli ahşaplarınız koruma altında.

Temizlik
• Pirolitik kendi kendini temizleme
 sistemi. Zahmetsiz temizlik. Uzun
 yıllar temiz görünüm.
• Gaggenau yapışmayı önleyen
 emaye.
• Fırın dışına çıkan hava ısıtılabilen
 katalizatörden geçirilerek
 daima temizlenir.

Planlama
• Kapı yönü değiştirilemez.
• Mobilya ile dış kapı yüzeyi arasındaki  
 fark 47mm olmalıdır.
• Mobilya ile kapı tutma kolunun  
 dış yüzeyi arasındaki fark 94mm   
 olmalıdır.    
• Köşe planlaması yapılırsa  
 mutlaka 90° derecelik kapı açılma  
 açısı öngörünüz.   
• Cihaz ve komşu mobilya  
 yüzeyleri arasında min 5mm’lik  
 bir aralık öngörülmelidir. 
• 550mm’lik montaj derinliğine
 imkan verebilmek için cihazın alt
 sağ köşesindeki boşluktan kablo
 geçirilmelidir.
• Priz cihazın montaj boşluğuna
 denk gelmemelidir.

Bağlantı değeri
• Enerji sınıfı: A
• Toplam bağlantı değeri 3.7 kW.  
• Bağlantı kablosu öngörünüz.

*BA 016 105 kodlu sürgü sistemi kullanıldığında, 
fırın modülü ile duvar arasında 200mm olmalıdır.



LAYOUT: 2
HEADLINE: Ovens 400 series
SLOTID: d_6

Kapı yönü sağa doğru
B O 420 111 
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik: 60cm.
B O 420 101 
Cam yüzey ardında, Gaggenau Antrasit
Genişlik: 60 cm

Kapı yönü sola doğru
BO 421 111 
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik: 60cm.
B O 421 101 
Cam yüzey ardında, Gaggenau Antrasit
Genişlik: 60 cm

Cihaz fiyatına dahil: 
• 1 Izgara tepsisi.
• 1 Tepsi.
• 1 Cam tepsi.
• 1 Et termometresi.

Montaj aksesuarı:
BA 476 110
Paslanmaz çelik tutma kolu
Uzunluk: 577mm

Opsiyonel aksesuarlar:
BA 016 105
Teleskopik tepsi sürgü sistemi.
BA 026 115  
Tepsi
15mm derinlik.
BA 036 105  
Tepsi içi ayaklı ızgara.
BA 046 115  
Cam tepsi 
24mm derinlik.
BA 056 115  
Fırın taşı ısıtıcısı, Fırın taşı
(BA 056 133) için gerekli donanım.
BA 056 133  
Fırın taşı + taşıyıcı + pizza
sürücüsü (Isıtıcıyı ayrıca sipariş
ediniz).
BA 026 105  
Izgara tepsisi 
30mm derinlik.
BS 020 002  
Pizza küreği (2'li set).
GN 340 230
Gastronorm kızartma kabı  
GN 2/3, Yükseklik 165mm.

400 serisi fırın
B O 420/B O 421

 – Otomatik açılan kapı/tutma kolu 
olmadan kullanım.

 – Pirolitik temizleme.
 – 9 farklı pişirme metodu. Tüm 

pişirme türlerini kapsar.
 – TFT dokunmatik ekran
 – 50–300°C arası elektronik ısı ayarı 

ve kontrolü.
 – 76 lt net kullanılabilir hacim.
 – Enerji sınıfı: A

Isıtma metotları
• Sıcak hava.
• Eko sıcak hava:
• Üstten + alttan ısıtma. 
• Üstten ısıtma,
• Alttan ısıtma.
• Sıcak hava + alttan ısıtma.
• Tam yüzey ızgara + hava sirkülasyonu.
•Tam yüzey ızgara.
• Fırın taşı fonksiyonu.

Kumanda
• Otomatik açılan kapı.
• TFT dokunmatik ekran ve dönen   
 düğme ile kullanım.
• 25 farklı lisanla kullanılabilen             
 gösterge ekranı.
• Kişisel tarifleri hafızaya alma   
 programı.
• Bilgilendiren program sembolleri.
• 180° yana açılabilen fırın kapısı.
 
Özellikler
• Fırın taşı.
• Thermo-Test”. Her zaman fırın
 içinin gerçek ısısını görebilirsiniz.
• Hızlı ısıtma.
• Timer fonksiyonları:
 Pişirme süresi. 
 Pişirme süresi bitişi.
 Çalar saat.
 Uzun süreli zamanlayıcı. 
• 60 W üstten halojen aydınlatma.
• 4 kademeli tepsi sürgü sistemi, 
pirolitik temizlemeye dayanıklı.

Güvenlik
• 4 kat camdan oluşan ısı izolasyonlu
 soğutulmuş kapı.
• Çoçuk kilidi.
• Unutma emniyeti.
• Isı korumalı fırın soğutması ile değerli 
ahşaplarınız koruma altında.

Temizlik
• Pirolitik kendi kendini temizleme
 sistemi. Zahmetsiz temizlik. Uzun
 yıllar temiz görünüm.
• Gaggenau yapışmayı önleyen
 emaye.
• Fırın dışına çıkan hava ısıtılabilen
 katalizatörden geçirilerek
 daima temizlenir.

Planlama
• Kapı yönü değiştirilemez.
• Mobilya ile dış kapı yüzeyi arasındaki  
 fark 47mm olmalıdır.
• Mobilya ile kapı tutma kolunun  
 dış yüzeyi arasındaki fark 94mm   
 olmalıdır.    
• Köşe planlaması yapılırsa  
 mutlaka 90° derecelik kapı açılma  
 açısı öngörünüz.   
• Cihaz ve komşu mobilya  
 yüzeyleri arasında min 5mm’lik  
 bir aralık öngörülmelidir. 
• 550mm’lik montaj derinliğine
 imkan verebilmek için cihazın alt
 sağ köşesindeki boşluktan kablo
 geçirilmelidir.
• Priz cihazın montaj boşluğuna
 denk gelmemelidir.

Bağlantı değeri
• Enerji sınıfı: A
• Toplam bağlantı değeri 3.7 kW.  
• Bağlantı kablosu öngörünüz.

*BA 016 105 kodlu sürgü sistemi kullanıldığında, 
fırın modülü ile duvar arasında 200mm olmalıdır.
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Kapı yönü sağa doğru
BS 484 111 
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik: 76cm.

Kapı yönü sola doğru
BS 485 111 
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik: 76cm.

Cihaz fiyatına dahil: 
• 1Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik, 

deliksiz GN 2/3.
• 1 Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik, 

delikli GN 2/3.
• 1 Izgara tepsisi.
• 1 Çıkış hortumu (3m uzunluğunda). 
• 1 Su giriş hortumu (3m uzunluğunda)
• 1 Et termometresi.
• 4 Temizleme kartuşu.

Montaj aksesuarları
BA 478 310
Paslanmaz çelik tutma kolu
Uzunluk 181mm.
GF 111 100
Kireç ve partikül filtresi.
GF 121 110
Filtre kartuşu.
GZ 010 011
Temiz su ve pis su hortum uzatması (2mt).

Opsiyonel aksesuarlar
CL S10 040
Temizleme kartuşu (4 Adet)
Kombi buharlı fırın için yedek kartuş 
CL S20 040
Kireç çözme kartuşu (4 Adet)
Kombi buharlı fırın için yedek kartuş
GN 114 230
Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik.
Deliksiz, 40mm derinliğinde, 3 lt.
GN 124 130
Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik.
Delikli, 40mm derinliğinde, 1.5 lt.
GN 124 230
Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik.
Delikli, 40mm derinliğinde, 3 lt.
GN 144 130
Gastronorm tepsi, teflon.
Deliksiz, 40mm derinliğinde, 1.5 lt.
GN 144 230
Gastronorm tepsi, teflon.
Deliksiz, 40mm derinliğinde, 3 lt.
GN 154 130
Gastronorm tepsi, teflon.
Delikli, 40mm derinliğinde, 3 lt.
GN 154 230
Gastronorm tepsi, teflon.
Delikli, 40mm derinliğinde, 3 lt.
GN 340 230
Gastronorm kızartma kabı.  
Yükseklik 165mm.
GN 410 130 
Paslanmaz çelik tepsi kapağı.
GN 410 230    
Paslanmaz çelik tepsi kapağı.

400 serisi kombi buharlı fırın
BS 484/BS 485

 – Otomatik açılan kapı/tutma kolu 
olmadan kullanım.

 – Direkt su bağlantısı ve su çıkışı.
 – 30-230°C arası sıcak hava %0, %30, 

%60, %80 veya %100 nem oranı ile 
kombine edilebilir.

 – Sous-vide tekniği ile pişirme, 
hassas ısı seçimi yapabilme

 – Cam seramik tavan yüzeyi ardında 
gizlenmiş tam alanlı ızgara 
sayesinde kolay temizlik, 230°C'ye 
kadar sıcak hava ve buhar ile birlikte 
kombine edilebilir.

 – TFT dokunmatik ekran.
 – Basınçsız buharlama.
 – 30–230°C arası elektronik ısı ayarı 

ve kontrolü.
 – Et termometresi.
 – Fırın iç hacim 44 litre.
 – Enerji sınıfı: A.

Isıtma metotları
• Turbo fan - %100 nem.
• Turbo fan - %80 nem.
• Turbo fan - %60 nem.
• Turbo fan - %30 nem.
• Turbo fan - %0 nem.
• Düşük ısıda pişirme.
• Sous-vide tekniği ile pişirme
• Tam yüzey ızgara + hava sirkülasyonu
• Tam yüzey ızgara.
• Tam yüzey ızgara seviye 1 - nem.
• Tam yüzey ızgara seviye 2 - nem.
• Hamur ve yoğurt mayalama.
• Buz çözme.
• Tazeleme.

Kumanda
• Otomatik açılan kapı.
• TFT dokunmatik ekran ve dönen   
 düğme ile kullanım.
• 25 farklı lisanla kullanılabilen           
 gösterge ekranı.
• Kişisel tarifleri hafızaya alma   
 programı.
• Bilgilendiren program sembolleri.
• 180° yana açılabilen fırın kapısı.
 
Özellikler
• Cam seramik tavan yüzeyi ardında   
 gizlenmiş, 2000 Watt'lık tam alanlı   
 ızgara.
• Buhar çıkarma.
• Et termometresi:
 İstenilen ısıya ulaştığında cihaz
 otomatik olarak kapanır. 
• Thermo-Test”. Her zaman fırın.
 içinin gerçek ısısını görebilirsiniz.
• Timer fonksiyonları:
 Pişirme süresi. 
 Pişirme süresi bitişi.
 Çalar saat.
 Uzun süreli zamanlayıcı. 
• Elektronik kaynama noktası ayarı.
• Filtre doluluk ve kapasite göstergesi  
 (GF 111 100 kullanıldığında).
• 48 W yandan halojen aydınlatma.
• Hijyenik paslanmaz çelik iç gövde.
• 4 kademeli tepsi sürgü sistemi.

Güvenlik
• Çoçuk kilidi.
• Unutma emniyeti.
• Isı korumalı fırın soğutması.  
• Değerli ahşaplarınız koruma altında.

Planlama
• Kapı yönü değiştirilemez.
• BS cihazının üzerine başka bir   
 elektirikli cihaz monte edilemez.
• Su çıkış hortumu hiçbir noktada   
 cihaz alt kenar yüksekliğini   
 geçmemelidir. Ayrıca su çıkış   
 hortumu su çıkışından 100mm aşağı  
 konumlandırılmalıdır. (Bakınız teknik  
 çizim su çıkış bağlantısı).
• Su çıkış hortumu 5 metreyi   
 aşmamalıdır.
• Su giriş musluğu (1) daima   
 ulaşılabilir konumda olmalıdır ve   
 cihazın arkasına planlanmamalıdır.
• Su çıkış hortumunun sifona   
 bağlantısı (2) direkt olarak cihazın   
 arkasında olmamalıdır ve ulaşılabilir  
 konumda olmalıdır.
• GF 111 100 kireç sökücü sistemi (3)  
 eğer suyun kireç oranı 7° dH'yi   
 geçiyorsa, cihaz bağlandığında   
 monte edilmelidir. 
• Mobilya ile dış kapı yüzeyi arasındaki  
 fark 47mm olmalıdır.
• Mobilya ile kapı tutma kolunun  
 dış yüzeyi arasındaki fark 94mm   
 olmalıdır.    
• Köşe planlaması yapılırsa  
 mutlaka 90° derecelik kapı açılma  
 açısı öngörünüz.  
• Priz cihazın montaj boşluğuna
 denk gelmemelidir.

Temizlik
• Tam otomatik, kartuş ile temizleme.
• Tam otomatik, kartuş ile kireçten   
 arındırma.
• Kurutma programı.
• Yağ filtresi, bulaşık makinesinde   
 yıkanabilir.
• Demo temizleme programı.

Bağlantı değeri
• Enerji sınıfı: A.
• Toplam bağlantı değeri 2.9 kW.
• Sadece soğuk su bağlantısı.
• Su giriş hortumu 3mt, 3/4 ø.
• Su çıkış hortum çapı ø 25mm.
• Bağlantı kablosu öngörünüz.



LAYOUT: 3
HEADLINE: Ovens 400 series
SLOTID: d_16

Kontrol düğmeleri yukarıda

Kapı yönü sağa doğru
BS 470 111 
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik: 60cm.
B S 470 101  
Cam yüzey ardında, Gaggenau Antrasit
Genişlik: 60 cm

Kapı yönü sola doğru
BS 471 111 
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik: 60cm.
B S 471 101  
Cam yüzey ardında, Gaggenau Antrasit
Genişlik: 60 cm

Kontrol düğmeleri aşağıda
Kapı yönü sağa doğru
BS 474 111 
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik: 60cm.
B S 474 101  
Cam yüzey ardında, Gaggenau Antrasit
Genişlik: 60 cm

Kapı yönü sola doğru
BS 475 111 
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik: 60cm.
B S 475 101  
Cam yüzey ardında, Gaggenau Antrasit
Genişlik: 60 cm

Cihaz fiyatına dahil: 
• 1 Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik, 

deliksiz GN 2/3.
• 1 Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik, 

delikli GN 2/3.
• 1 Izgara tepsisi.
• 1 Çıkış hortumu (3m uzunluğunda). 
• 1 Su giriş hortumu (3m uzunluğunda)
• 1 Et termometresi.
• 4 Temizleme kartuşu.

Montaj aksesuarı:
BA 476 310
Paslanmaz çelik tutma kolu
Uzunluk: 447mm.
GF 111 100
Kireç ve partikül filtresi.
GF 121 110
Filtre kartuşu.
GZ 010 011
Temiz su ve pis su hortum uzatması (2mt).

Opsiyonel aksesuarlar:
CL S10 040
Temizleme kartuşu (4 Adet)
Kombi buharlı fırın için yedek kartuş 
CL S20 040
Kireç çözme kartuşu (4 Adet)
Kombi buharlı fırın için yedek kartuş
GN 114 230
Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik,  
GN 2/3.
Deliksiz, 40mm derinliğinde, 3 lt.
GN 124 130
Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik,  
GN 1/3.
Delikli, 40mm derinliğinde, 1.5 lt.
GN 124 230
Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik,  
GN 2/3.
Delikli, 40mm derinliğinde, 3 lt.
GN 144 130
Gastronorm tepsi, teflon, GN 1/3.
Deliksiz, 40mm derinliğinde, 1.5 lt.
GN 144 230
Gastronorm tepsi, teflon, GN 2/3.
Deliksiz, 40mm derinliğinde, 3 lt.
GN 154 130
Gastronorm tepsi, teflon, GN 1/3.
Delikli, 40mm derinliğinde, 3 lt.
GN 154 230
Gastronorm tepsi, teflon, GN 2/3.
Delikli, 40mm derinliğinde, 3 lt.
GN 340 230
Gastronorm kızartma kabı GN 2/3, 
Yükseklik 165mm.
GN 410 130 
Paslanmaz çelik tepsi kapağı, GN 1/3.
GN 410 230    
Paslanmaz çelik tepsi kapağı,  GN 2/3.
GR 220 046   
Tepsi içi ayaklı ızgara.

400 serisi kombi buharlı fırın
BS 470/BS 471/BS 474/BS 475

 – Otomatik açılan kapı/tutma kolu 
olmadan kullanım.

 – Direkt su bağlantısı ve su çıkışı
 – 30-230°C arası sıcak hava %0, %30, 

%60, %80 veya %100 nem oranı ile 
kombine edilebilir.

 – Sous-vide tekniği ile pişirme, 
hassas ısı seçimi yapabilme

 – Cam seramik tavan yüzeyi ardında 
gizlenmiş tam alanlı ızgara 
sayesinde kolay temizlik, 230°C'ye 
kadar sıcak hava ve buhar ile birlikte 
kombine edilebilir.

 – TFT dokunmatik ekran.
 – Basınçsız buharlama.
 – 30–230°C arası elektronik ısı ayarı 

ve kontrolü.
 – Et termometresi.
 – Fırın iç hacim 43 litre.
 – Enerji sınıfı: A.

Isıtma metotları
• Turbo fan - %100 nem.
• Turbo fan - %80 nem.
• Turbo fan - %60 nem.
• Turbo fan - %30 nem.
• Turbo fan - %0 nem.
• Düşük ısıda pişirme.
• Sous-vide tekniği ile pişirme
• Tam yüzey ızgara + hava sirkülasyonu
• Tam yüzey ızgara.
• Tam yüzey ızgara seviye 1 - nem.
• Tam yüzey ızgara seviye 2 - nem.
• Hamur ve yoğurt mayalama.
• Buz çözme.
• Tazeleme..

Kumanda
• Otomatik açılan kapı.
• TFT dokunmatik ekran ve dönen   
 düğme ile kullanım.
• 25 farklı lisanla kullanılabilen   
 gösterge ekranı.
• Kişisel tarifleri hafızaya alma   
 programı.
• Bilgilendiren program sembolleri.
• 180° yana açılabilen fırın kapısı.
 
Özellikler
• Cam seramik tavan yüzeyi ardında   
 gizlenmiş, 2000 Watt'lık tam alanlı         
 ızgara.
• Buhar çıkarma
• Et termometresi:
 İstenilen ısıya ulaştığında cihaz
 otomatik olarak kapanır. 
• Thermo-Test”. Her zaman fırın.
 içinin gerçek ısısını görebilirsiniz.
• Timer fonksiyonları:
 Pişirme süresi. 
 Pişirme süresi bitişi.
 Çalar saat.
 Uzun süreli zamanlayıcı. 
• Elektronik kaynama noktası ayarı.
• Filtre doluluk ve kapasite göstergesi  
 (GF 111 100 kullanıldığında).
• 60 W yandan halojen aydınlatma.
• Hijyenik paslanmaz çelik iç gövde.
• 4 kademeli tepsi sürgü sistemi.

Güvenlik
• Çoçuk kilidi.
• Unutma emniyeti.
• Isı korumalı fırın soğutması.  
• Değerli ahşaplarınız koruma altında.

Temizlik
• Tam otomatik, kartuş ile temizleme.
• Tam otomatik, kartuş ile kireçten   
 arındırma.
• Kurutma programı.
• Yağ filtresi, bulaşık makinesinde   
 yıkanabilir.
• Demo temizleme programı.

Planlama
• Kapı yönü değiştirilemez.
• BS cihazının üzerine başka bir   
 elektirikli cihaz monte edilemez.
• Su çıkış hortumu hiçbir noktada   
 cihaz alt kenar yüksekliğini   
 geçmemelidir. Ayrıca su çıkış   
 hortumu su çıkışından 100mm aşağı  
 konumlandırılmalıdır. (Bakınız teknik  
 çizim su çıkış bağlantısı).
• Su çıkış hortumu 5 metreyi   
 aşmamalıdır.
•Su giriş musluğu (1) daima uluşabilir  
 konumda olmalıdır ve cihazın   
 arkasına planlanmamalıdır.
• Su çıkış hortumunun sifona   
 bağlantısı (2) direkt olarak cihazın   
 arkasında olmamalıdır ve ulaşılabilir  
 konumda olmalıdır.
• GF 111 100 kireç sökücü sistemi (3)  
 eğer suyun kireç oranı 7° dH'yi   
 geçiyorsa, cihaz bağlandığında   
 monte edilmelidir 
• Mobilya ile dış kapı yüzeyi arasındaki  
 fark 47mm olmalıdır.
• Mobilya ile kapı tutma kolunun  
 dış yüzeyi arasındaki fark 94mm   
 olmalıdır.    
• Köşe planlaması yapılırsa  
 mutlaka 90° derecelik kapı açılma  
 açısı öngörünüz.   
• 550mm’lik montaj derinliğine
 imkan verebilmek için cihazın alt
 sağ köşesindeki boşluktan kablo
 geçirilmelidir.
• Priz cihazın montaj boşluğuna
 denk gelmemelidir.

Bağlantı değeri
• Enerji sınıfı: A.
• Toplam bağlantı değeri 2.9 kW.
• Sadece soğuk su bağlantısı.
• Su giriş hortumu 3mt, 3/4 ø.
• Su çıkış hortum çapı ø 25mm.
• Bağlantı kablosu öngörünüz.
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Üst üste montajlı yan görünüm. Arkadan görünüm.

(4) Elektrik bağlantı kutusu.
(5) Soğuk su girişi.
(6) Su çıkışı. 

Pis su çıkışı.

* Eğer hortumlar cihazın alt kenar boşluğundan geçirilmeyecek ise ve cihaz bir 
BO fırının üzerinde monte edlecek ise dolap gövdesi 35mm öne çekilmelidir ve 
yan giydirme ya da kapatma çıtası öngörülmelidir.



LAYOUT: 3
HEADLINE: Ovens 400 series
SLOTID: d_26

Kontrol düğmeleri yukarıda

Kapı yönü sağa doğru
BS 450 110 
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik: 60cm.

Kapı yönü sola doğru
BS 451 110 
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik: 60cm.

Kontrol düğmeleri aşağıda
Kapı yönü sağa doğru
BS 454 110 
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik: 60cm.

Kapı yönü sola doğru
BS 455 110 
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik: 60cm.

Cihaz fiyatına dahil: 
• 1Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik,  
 deliksiz GN 2/3.   
• 1Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik,  
 delikli GN 2/3.   
• 1 Izgara tepsisi.   
• 1 Et termometresi.

Montaj aksesuarı:
BA 476 310
Paslanmaz çelik tutma kolu
Uzunluk: 447mm.

Opsiyonel aksesuarlar:
GN 114 130
Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik,  
GN 1/3.
Deliksiz, 40mm derinliğinde, 1.5 lt.
GN 114 230
Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik,  
GN 2/3.
Deliksiz, 40mm derinliğinde, 3 lt.
GN 124 130
Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik,  
GN 1/3.
Delikli, 40mm derinliğinde, 1.5 lt.
GN 124 230
Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik,  
GN 2/3.
Delikli, 40mm derinliğinde, 3 lt.

400 serisi kombi buharlı fırın
BS 450/BS 451/BS 454/BS 455

 – Otomatik açılan kapı/tutma kolu 
olmadan kullanım.

 – Su tanklı.
 – 30-230°C arası sıcak hava  

%0, %30, %60, %80 veya %100  
nem oranı ile kombine edilebilir.

 – TFT dokunmatik ekran.
 – Basınçsız buharlama.
 – 30-230°C arası elektronik ısı ayarı 

ve kontrolü.
 – Et termometresi.
 – Fırın iç hacim 42 litre.
 – Enerji sınıfı: A.

Isıtma metotları
• Turbo fan - %100 nem.
• Turbo fan - %80 nem.
• Turbo fan - %60 nem.
• Turbo fan - %30 nem.
• Turbo fan - %0 nem.
• Hamur ve yoğurt mayalama.
• Buz çözme.
• Tazeleme.
• Düşük ısıda pişirme.

Kumanda
• Otomatik açılan kapı.
• TFT dokunmatik ekran ve dönen   
 düğme ile yapılır.
• 25 farklı lisanla kullanılabilen        
 gösterge ekranı.
• Kişisel tarifleri hafızaya alma   
 programı.
• Bilgilendiren program sembolleri.
• 180° yana açılabilen fırın kapısı.
 
Özellikler
• 1.3 litrelik çıkarılabilir su tankı.
• Et termometresi:
 İstenilen ısıya ulaştığında cihaz
 otomatik olarak kapanır. 
• Thermo-Test”. Her zaman fırın.
 içinin gerçek ısısını görebilirsiniz.
• Timer fonksiyonları:
 Pişirme süresi. 
 Pişirme süresi bitişi.
 Çalar saat.
 Uzun süreli zamanlayıcı. 
• Elektronik kaynama noktası ayarı.
• 60 W yandan halojen aydınlatma.
• Hijyenik paslanmaz çelik iç gövde.
• 4 kademeli tepsi sürgü sistemi.

Güvenlik
• Çoçuk kilidi.
• Unutma emniyeti.
• Isı korumalı fırın soğutması.
• Değerli ahşaplarınız koruma altında.

Temizlik
• Temizleme.
• Kurutma programı.
• Kireçten arındırma.
•Yağ filtresi, bulaşık makinesinde   
 yıkanabilir.

Planlama
• Kapı yönü değiştirilemez.
• BS cihazının üzerine başka bir   
 elektrikli cihaz monte edilemez.
• Mobilya ile dış kapı yüzeyi arasındaki  
 fark 47mm olmalıdır.
• Mobilya ile kapı tutma kolunun  
 dış yüzeyi arasındaki fark 94mm   
 olmalıdır.    
• Köşe planlaması yapılırsa  
 mutlaka 90° derecelik kapı açılma  
 açısı öngörünüz.

Bağlantı değeri
• Enerji sınıfı: A.
• Toplam bağlantı değeri 2.0 kW.
• Bağlantı kablosu öngörünüz.

Üst üste montajlı yan görünüm. 
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400 serisi kombi mikrodalga fırın
BM 484/BM 485

 – Otomatik açılan kapı/tutma kolu 
olmadan kullanım.

 – Mikrodalga, ızgara ve fırınla tek 
operasyon ve kombinasyon olasılığı.

 – Kombine kullanımlarda birden fazla 
farklı program ayarlanabilir.

 – TFT dokunmatik ekran.
 – Elektronik ısı ayarı.
 – Fırın iç hacim 36 litre.

Isıtma metotları
• 5 mikrodalga güç kademesi: 
 1000,  600, 360, 180, 90 W.
• 4 farklı ısıtma yöntemi:
 40°C ve 100°C'den 250°C'ye   
 sıcak hava.
 100°C'den 250°C'ye sıcak hava ile  
 ızgara.
 100°C'den 250°C'ye turbo ızgara.
 3 yoğunluk seviyeli tam yüzey ızgara       
 maksimum çıkış güçü 2000 W.
• Mikrodalga ile ısıtma güç seviyeleri  
 birbiri ile kombine edilebilir: 600,   
 360, 180 ve 90 W.
• Ağırlığı gösteren 15 otomatik   
 program, kişiselleştirilebilir: 
 4 buz çözme programı
 4 pişirme programı
 7 kombine program.
• Kişisel tarifleri hafızaya alan opsiyon.

Kumanda
• Otomatik açılan kapı.
• TFT dokunmatik ekran ve dönen   
 düğme ile yapılır.
• 25 farklı lisanla kullanılabilen   
 gösterge ekranı.
• Kişisel tarifleri hafızaya alma   
 programı.
• Bilgilendiren program sembolleri.
• 180° yana açılabilen fırın kapısı.
 
Özellikler
• İnnowave teknolojisi.
• Hızlı pişirme.
• 4 kademeli tepsi sürgü sistemi.
•Thermo-Test”. Her zaman fırın.
 içinin gerçek ısısını görebilirsiniz.
• 60 W yandan halojen aydınlatma.

Güvenlik
• 3 katlı ısı izolasyonlu
 soğutulmuş kapı.
• 3 kapı kilidi.
• Çoçuk kilidi.
• Unutma emniyeti.
• Isı korumalı fırın soğutması.
• Değerli ahşaplarınız koruma altında.

Temizlik
• Seramik tabanlı hijyenik paslanmaz  
 çelik iç yüzey.
• Kendini temizleyen ve yapışmayı   
 önleyen katalitik arka duvar.

Planlama
• Kapı yönü değiştirilemez.
• Montaj yapılan modülün arka duvarı  
 açık olmalıdır.
• Mobilya ile dış kapı yüzeyi arasındaki  
 fark 47mm.
• Mobilya ile kapı tutma kolunun  
 dış yüzeyi arasındaki fark 94mm.  
• Köşe planlaması yapılırsa  
 mutlaka 110° derecelik kapı açılma 
 açısı öngörünüz.   
• Priz cihazın montaj boşluğuna  
 denk gelmemelidir.

Bağlantı değeri
• Toplam bağlantı değeri 3.1 kW.
• Bağlantı kablosu öngörünüz.

Kontrol düğmeleri aşağıda
Kapı yönü sağa doğru
B M 484 110 
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik 76 cm

Kapı yönü sola doğru
B M 485 110 
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik 76 cm

Cihaz fiyatına dahil: 
• 1 Kombine ızgara.
• 1 Cam küvet.

Montaj aksesuarı:
BA 478 310
Paslanmaz çelik tutma kolu
Uzunluk: 181mm.

Üst üste montajlı yan görünüm. 



LAYOUT: 2
HEADLINE: Ovens 400 series
SLOTID: d_30

Kontrol düğmeleri yukarıda

Kapı yönü sağa doğru
BM 450 110 
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik: 60cm.
B M 450 100  
Cam yüzey ardında, Gaggenau Antrasit
Genişlik: 60 cm

Kapı yönü sola doğru
BM 451 110 
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik: 60cm.
B M 451 100  
Cam yüzey ardında, Gaggenau Antrasit
Genişlik: 60 cm

Kontrol düğmeleri aşağıda
Kapı yönü sağa doğru
BM 454 110 
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik: 60cm.
B M 454 100  
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik: 60cm.

Kapı yönü sola doğru
BM 455 110 
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik: 60cm.
B M 455 100  
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik: 60cm.

Cihaz fiyatına dahil: 
• 1 Kombine ızgara.
• 1 Cam küvet.

Montaj aksesuarı:
BA 476 310
Paslanmaz çelik tutma kolu
Uzunluk: 447mm.

400 serisi kombi mikrodalga fırın
BM 450/BM 451/BM 454/BM 455

 – Otomatik açılan kapı/tutma kolu 
olmadan kullanım.

 – Mikrodalga, ızgara ve fırınla tek 
operasyon ve kombinasyon olasılığı.

 – Kombine kullanımlarda birden fazla 
farklı program ayarlanabilir.

 – TFT dokunmatik ekran.
 – Elektronik ısı ayarı.
 – Fırın iç hacim 36 litre.

Isıtma metotları
• 5 mikrodalga güç kademesi: 
 1000,  600, 360, 180, 90 W.
• 4 farklı ısıtma yöntemi:
 40°C ve 100°C'den 250°C'ye   
 sıcak hava.
 100°C'den 250°C'ye sıcak hava ile  
 ızgara.
 100°C'den 250°C'ye turbo ızgara.
 3 yoğunluk seviyeli tam yüzey ızgara       
 maksimum çıkış güçü 2000 W.
• Mikrodalga ile ısıtma güç seviyeleri  
 birbiri ile kombine edilebilir: 600,   
 360, 180 ve 90 W.
• Ağırlığı gösteren 15 otomatik   
 program, kişiselleştirilebilir: 
 4 buz çözme programı
 4 pişirme programı
 7 kombine program.
• Kişisel tarifleri hafızaya alan opsiyon.

Kumanda
• Otomatik açılan kapı.
• TFT dokunmatik ekran ve dönen   
 düğme ile yapılır.
• 25 farklı lisanla kullanılabilen   
 gösterge ekranı.
• Kişisel tarifleri hafızaya alma   
 programı.
• Bilgilendiren program sembolleri.
• 180° yana açılabilen fırın kapısı.
 
Özellikler
• İnnowave teknolojisi.
• Hızlı pişirme.
• 4 kademeli tepsi sürgü sistemi.
•Thermo-Test”. Her zaman fırın.
 içinin gerçek ısısını görebilirsiniz.
• 60 W yandan halojen aydınlatma.

Güvenlik
• 3 katlı ısı izolasyonlu
 soğutulmuş kapı.
• 3 kapı kilidi.
• Çoçuk kilidi.
• Unutma emniyeti.
• Isı korumalı fırın soğutması.
• Değerli ahşaplarınız koruma altında.

Temizlik
• Seramik tabanlı hijyenik paslanmaz  
 çelik iç yüzey.
• Kendini temizleyen ve yapışmayı   
 önleyen katalitik arka duvar.

Planlama
• Kapı yönü değiştirilemez.
• Montaj yapılan modülün arka duvarı  
 açık olmalıdır.
• Mobilya ile dış kapı yüzeyi arasındaki  
 fark 47mm.
• Mobilya ile kapı tutma kolunun  
 dış yüzeyi arasındaki fark 94mm.  
• Köşe planlaması yapılırsa  
 mutlaka 110° derecelik kapı açılma 
 açısı öngörünüz.   
• Priz cihazın montaj boşluğuna  
 denk gelmemelidir.

Bağlantı değeri
• Toplam bağlantı değeri 3.1 kW.
• Bağlantı kablosu öngörünüz.

LAYOUT: 2
HEADLINE: Ovens 400 series
SLOTID: d_24

Üst üste montajlı yan görünüm. 
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LAYOUT: 2
HEADLINE: Ovens 400 series
SLOTID: d_32

LAYOUT: 2
HEADLINE: Ovens 400 series
SLOTID: d_24

Kontrol düğmeleri yukarıda

CM 450 110 
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik: 60cm.
C M 450 100 
Cam yüzey ardında, Gaggenau Antrasit
Genişlik: 60 cm

Cihaz fiyatına dahil: 
• 1 Ölçü kaşığı.   
• 1 Montaj vidası.   
• 1 Süt Kabı.   
• 1 Temizleme tableti.   
• 1 Test çubuğu.   
• 1 Süt köpürtücüsü için bağlantı   
 hortumu.

Temizlik
• Makine açıldığında / kapatıldığında  
 tam otomatik yıkama programı.
• Süt sisteminin otomatik ve hızlı   
 yıkanması.
• Otomatik temizleme ve kireç sökücü  
 programı.
• Çıkarılabilir demleme bölmesi.
• Kahve kabı ve kahve tortusu toplama  
 tepsisi bulaşık makinesinde   
 yıkanabilir.
• Termos özellikli süt kabı bulaşık   
 makinesinde yıkanabilir.

Bağlantı değeri
• Toplam bağlantı değeri 1.7 kW.
• Bağlantı kablosu öngörünüz.

400 serisi tam otomatik espresso 
makinesi
CM 450

 – Daima hazır olan sıcak su sayesinde 
beklemeden kahve alabilme imkanı.

 – Aroma brewing teknolojisi ile tam 
aroma alma imkanı.

 – Her fincanda temizleme.
 – TFT dokunmatik ekran.
 – One-touch kullanım.
 – Kişiselleştirme fonksiyonu.
 – 7 aydınlatma ayarı.

İçecek türleri
• Espresso / 2xEspresso.
• Kahve 2xKahve.
• Beyaz Kahve.
• Latte Macchiato.
• Cappuccino.
• Süt köpüğü.
• Ilık süt.
• Sıcak su.

Kumanda
• TFT dokunmatik ekran ve dönen   
 düğme ile yapılır
• 25 farklı lisanla kullanılabilen   
 gösterge ekranı.
• 8 farklı içecekler için kişiselleştirme  
 fonksiyonu.
• 3 bardak boyutu ayarı.
• Hafiften ekstra güçlüye 5 kahve gücü  
 seviyesi.
• 3 kademeli kahve ısısı ayarı.
• 4 düzey ayarlı öğütme.
• 15cm'ye kadar yüksekliği   
 ayarlanabilen kahve bölmesi.
• 1 düğme ile otomatik slide-out   
 fonksiyonu
 
Özellikler
• Seramik diskler ile öğütme.
• 2. konteyner ile 2 farklı kahve türü.
• 19 bar su basınç pompası.
• Bir içeceğin ekstra yoğunluğu için   
 çift öğütme ve demleme döngüsü.
• İki içeceğin ekstra yoğunluğu için çift  
 öğütme ve demleme döngüsü.
• Entegre süt sistemi ile dağıtıcı.
• 0.7 litrelik termos özellikli süt kabı.
• 3 LED'li entegre aydınlatma.
• 1 kg kahve konteynerı.
• Öğütülmüş kahve miktarının otomatik  
 ayarlanması.
• 2.5 litre çıkarılabilir su tankı.
• Elektronik su ve kahve seviyesi   
 kontrolü.
• Elektronik su filtresi değişim   
 göstergesi.
• Elektronik kahve tortu seviyesi   
 doluluk göstergesi.

.

WS 461 110 
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik: 60cm, yükseklik 14cm.
W S 461 100  
Cam yüzey ardında, Gaggenau Antrasit
Genişlik: 60 cm, yükseklik 14 cm

Montaj aksesuarı:
BA 476 510
Paslanmaz çelik tutma kolu
Genişlik: 450mm.

.

400 serisi ısıtma çekmecesi
WS 461

 – Tutma kolu olmadan kullanım.
 – Aydınlık iç ışık.
 – Frenli raylar sayesinde yumuşak 

kapanma sistemi.
 – Cam seramik tabanlı hijyenik 

paslanmaz çelik iç yüzey.
 – 40°C'den 80°C'ye 4 güç seviyesi 

(cam yüzey).
 – Ayrıca yemek hazırlamak, pişirmek 

ve sıcak tutmak için.

Isıtma metotları
• Yemeklerin buzunu çözme.
• Fincan ve bardakları sıcak tutma.
• Yemekleri sıcak tutma / yemekleri   
 yavaş pişirme.
• Fırın kabı ısıtma.

Kumanda
• Dönen düğme
• Çekmecenin ön alt kısmında tutma  
 boşluğu.
 
Özellikler
• Net hacim 19 lt.
• Hacim kapasitesi: 24cm ø tabak ve  
 çorba kaseleri dahil 6 kişilik yemek  
 seti, ayrıca büyüklüğüne göre ek   
 kase ve servis tabakları.
• Maksimum 25kg yükleme miktarı.
• Genişlik 475mm, yükseklik 86mm,   
 derinlik 458mm.
• Cam içine entegre edilmiş ısıtıcı   
 sayesinde yüzey rahat temizlenir.
• Turbo fan sayesinde fırın gibi hızlı   
 ısıtma yapılabilir.
• Gösterge ışığı, ön camda görülebilir.
• Alt taban emniyetli camdan imal   
 edilmiştir.

Planlama
• Mobilya ile panel yüzeyi arasındaki   
 fark 47mm olmalıdır.
• Buharlı fırın altına ısıtma çekmecesi  
 düşünüldüğünde 18mm yatay taşıyıçı  
 gerekmez.
• Kablo cihazın arkasında öngörülebilir.

Bağlantı değeri
• Toplam bağlantı değeri 0.81 kW.
• Bağlantı kablosu öngörünüz.

Üst üste montajlı yan görünüm. 



LAYOUT: 2
HEADLINE: Ovens 400 series
SLOTID: d_40

D V 461 110▾ 
Cam ardında Paslanmaz çelik
Genişlik 60cm Yükseklik 14cm
D V 461 100▾ 
Gaggenau antrasit cam
Genişlik 60cm Yükseklik 14cm

▾ 2016 Nisan ayından itibaren.

Cihaz fiyatına dahil
1 Vakumlama poşeti küçük 50 adet
1 Vakumlama poşeti büyük 50 adet
1 Yükseltme platformu
1 Havuz dışında vakumlama adaptörü
1 Vakumlama hortumu
3 Şişe bağlantı adaptörü
1 Şişe bağlantı hortumu

Montaj aksesuarları
B A 476 510 
Paslanmaz çelik tutma kolu
Genişlik 450mm.

Opsiyonel aksesuarlar
BA 080 670 
Vakumlama poşeti küçük,
180 x 280mm 100 adet.
BA 080 680 
Vakumlama poşeti büyük,   
240 x 350mm 100 adet.

400 serisi Vakum çekmecesi
D V 461

 – 14cm niş yüksekliğine kurulum
 – Hijyenik paslanmaz çelik vakum 

havuzu, 80mm derinliğindedir.
 – 3 seviyede vakumlama, havuz içinde 

max.%99
 – 3 seviyede vakumlama, havuz 

dışında max.%90
 – Havuz dışında bağlantı yapıldığında 

otomatik tanıma.
 – Tutma kolu olmadan kullanım
 – Frenli raylar sayesinde yumuşak 

kapanma sistesi

Uygulama alanı
Sous-vide pişirme için vakumlama. 
Hızlı marine ve tatlandırmak için 
vakumlama. 
Saklama alanını genişletmek için 
vakumlama.
Vakumlama havuzunun dışında daha 
büyük parçaları vakumlama.
İçinde sıvı olan şişeleri vakumla.

Kullanım
Dokunmatik kumanda paneli
Çekmece paneli içine gömme gizli 
tutma kolu.

Özellikler
Net hacim 7 litre.
Maksimum yükleme ağırlığı 10kg.
Vakumlama poşeti ölçüsü 
max. 240 x 350mm.
Vakumlama poşeti kalınlığına göre
3 farklı ısı seviyesinde sızdırmazlık 
sağlama.
Sızdırmazlık için ısınma esnasında, 
yapışmayı önleyen ısı çubuğu.
Vakumlama bitiminde otomatik açılan 
güvenlikli iç cam.
Vakumlama havuzu platform ile 44m 
yükseltilebilir.
Vakumlama havuzu net kullanım alanı 
210 x 275mm.
Vakumlama sırasında sıvıları tutma.
Vakumlama pompası için kurutma 
programı.
Uyarı fonksiyonu.

Planlama notları
Mobilya ile panel yüzeyi arasındaki fark 
47mm olmalıdır.
BS/BM/CM ile kombine edildiğinde, 
içten içe  59cm niş boşluğu 
öngörülmelidir.
BS/BM/CM ile kombinasyon 
düşünüldüğünde vakum çekmecesi ile 
üstteki cihaz arasına 18mm yatay 
gerekmez.
Kablo cihazın arkasında öngörülmelidir.

Bağlantı değeri
Toplam bağlantı değeri 0.32kW.
Fişli kablo uzunluğu 1,5 m.

Üst üste montajlı yan görünüm. 
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WS 482 110 
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik: 76cm, yükseklik 21cm.

Montaj aksesuarı    
BA 478 510
Paslanmaz çelik tutma kolu
Genişlik: 612mm.

.

400 serisi ısıtma çekmecesi
WS 482

 – Tutma kolu olmadan kullanım.
 – Aydınlık iç ışık.
 – Frenli raylar sayesinde yumuşak 

kapanma sistemi.
 – Cam seramik tabanlı hijyenik 

paslanmaz çelik iç yüzey.
 – 40°C'den 80°C'ye 4 güç seviyesi 

(cam yüzey).
 – Ayrıca yemek hazırlamak, pişirmek 

ve sıcak tutmak için.

Isıtma metotları
• Yemeklerin buzunu çözme.
• Fincan ve bardakları sıcak tutma.
• Yemekleri sıcak tutma / yemekleri   
 yavaş pişirme.
• Fırın kabı ısıtma.

Kumanda
• Dönen düğme.
• Çekmecenin ön alt kısmında tutma  
 boşluğu.
 
Özellikler
• Net hacim 38 lt.
• Hacim kapasitesi: 24cm ø tabak ve  
 çorba kaseleri dahil 10 kişilik yemek  
 seti, ayrıca büyüklüğüne göre ek   
 kase ve servis tabakları.
• Maksimum 25kg yükleme miktarı.
• Genişlik 606mm, yükseklik 132mm,  
 derinlik 480mm.
• Cam içine entegre edilmiş ısıtıcı   
 sayesinde yüzey rahat temizlenir.
• Turbo fan sayesinde fırın gibi hızlı   
 ısıtma yapılabilir.
• Gösterge ışıgı, ön camda görülebilir.
• Alt taban emniyetli camdan imal   
 edilmiştir.

Planlama
• Mobilya ile panel yüzeyi arasındaki   
 fark 47mm olmalıdır.
•Boyutsal olarak stabil ara raflı WS'nin  
 üzerine BO/BS montajı.
• Buharlı fırın altına ısıtma çekmecesi  
 düşünüldüğünde 18mm yatay taşıyıçı  
 ve 7mm boşluk planlanmalıdır.
• Kablo cihazın arkasında öngörülebilir.

Bağlantı değeri
• Toplam bağlantı değeri 0.85 kW.
• Bağlantı kablosu öngörünüz.

Üst üste montajlı yan görünüm. 

WS 462 110 
Cam yüzey ardında, Çelik
Genişlik: 60cm, yükseklik 29cm.
W S 462 100 
Cam yüzey ardında, Gaggenau Antrasit
Genişlik: 60 cm, yükseklik 29 cm

Montaj aksesuarı    
BA 476 510
Paslanmaz çelik tutma kolu
Genişlik 450mm.

400 serisi ısıtma çekmecesi
WS 462

 – Tutma kolu olmadan kullanım.
 – Aydınlık iç ışık.
 – Frenli raylar sayesinde yumuşak 

kapanma sistemi.
 – Cam seramik tabanlı hijyenik 

paslanmaz çelik iç yüzey.
 – 40°C'den 80°C'ye 4 güç seviyesi 

(cam yüzey).
 – Ayrıca yemek hazırlamak, pişirmek 

ve sıcak tutmak için.

Isıtma metotları
• Yemeklerin buzunu çözme.
• Fincan ve bardakları sıcak tutma.
• Yemekleri sıcak tutma / yemekleri   
 yavaş pişirme.
• Fırın kabı ısıtma.

Kumanda
• Dönen düğme.
• Çekmecenin ön alt kısmında tutma  
 boşluğu.
 
Özellikler
• Net hacim 51 lt.
• Hacim kapasitesi: 24cm ø tabak ve  
 çorba kaseleri dahil 12 kişilik yemek  
 seti, ayrıca büyüklüğüne göre ek   
 kase ve servis tabakları.
• Maksimum 25kg yükleme miktarı.
• Genişlik 475mm, yükseklik 236mm,  
 derinlik 458mm.
• Cam içine entegre edilmiş ısıtıcı   
 sayesinde yüzey rahat temizlenir.
• Turbo fan sayesinde fırın gibi hızlı   
 ısıtma yapılabilir.
• Gösterge ışığı, ön camda görülebilir.
• Alt taban emniyetli camdan imal   
 edilmiştir.

Planlama
• Mobilya ile panel yüzeyi arasındaki   
 fark 47mm olmalıdır.
• Kablo cihazın arkasında öngörülebilir.

Bağlantı değeri
• Toplam bağlantı değeri 0.81 kW.
• Bağlantı kablosu öngörünüz.

Üst üste montajlı yan görünüm. 



400 serisi aksesuarlar ve fırın iç donanımları

B A 016 105
Teleskopik tepsi sürgü sistemi.
B A 018 105
Teleskopik tepsi sürgü sistemi. 
(BO480 / BX480)

B A 026 115
Tepsi.
15mm derinlik.
B A 028 115
Tepsi.
30mm derinlik.

B A 036 105
Tepsi içi ayaklı ızgara.
B A 038 105
Tepsi içi ayaklı ızgara.

B A 046 115
Cam tepsi 
24mm derinlik.

B A 026 105
Izgara tepsi 
30mm derinlik.

B A 226 105
Izgara tepsi 
30mm derinlik.

B A 056 115
Fırın taşı ısıtıcısı, Fırın taşı
(BA 056 133) için gerekli donanım
B A 058 115
Fırın taşı ısıtıcısı, Fırın taşı
(BA 058 133) için gerekli donanım.

B A 056 133
Fırın taşı + taşıyıcı + pizza
sürücüsü (Isıtıcıyı ayrıca sipariş
ediniz).
B A 058 133
Fırın taşı + taşıyıcı + pizza
sürücüsü (Isıtıcıyı ayrıca sipariş
ediniz).

B S 020 002
Pizza küreği (2'li set).

B A 476 110
Paslanmaz çelik tutma kolu
Uzunluk: 577mm
B A 476 310
Paslanmaz çelik tutma kolu
Uzunluk: 447mm.
B A 478 110
Paslanmaz çelik tutma kolu
Uzunluk: 366mm.
B A 478 310
Paslanmaz çelik tutma kolu
Uzunluk: 181mm.

B A 476 510
Paslanmaz çelik tutma kolu
Uzunluk: 450mm.
B A 478 510
Paslanmaz çelik tutma kolu
Uzunluk: 612mm.

G N 114 130
Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik,  
GN 1/3
Deliksiz, 40mm derinliğinde, 1.5 lt

G N 114 230
Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik,  
GN 2/3
Deliksiz, 40mm derinliğinde, 3 lt

G N 124 130
Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik,  
GN 1/3
Delikli, 40mm derinliğinde, 1.5 lt
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G N 124 230
Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik,  
GN 2/3
Delikli, 40mm derinliğinde, 3 lt

G N 144 130 
Gastronorm tepsi, teflon, GN 1/3
Deliksiz, 40mm derinliğinde, 1.5 lt

G N 144 230 
Gastronorm tepsi, teflon, GN 2/3
Deliksiz, 40mm derinliğinde, 3 lt

G N 154 130 
Gastronorm tepsi, teflon, GN 1/3
Delikli, 40mm derinliğinde, 1.5 lt

G N 154 230 
Gastronorm tepsi, teflon, GN 2/3
Delikli, 40mm derinliğinde, 3 lt

G N 340 230
Gastronorm ölçülerine uygun kızartma 
kabı. Genişlik GN 2/3, yükseklik 
165mm, kızartma kabı içinde, et ve 
tavuk gibi besinler kendi yağı ile 
buğulanarak pişer. İki parçadan oluşan 
kızartma kabının alt gövde yüksekliği
100mm, üst kapak 65mm. Kızartma 
tavası fırın içinde BA 016 103 veya 
BA 018 103 ile kullanılmalıdır. Kızartma 
kabı indüksiyonlu ocaklar ile 
uyumludur, pişirme alanı 28cm 
çapındadır.

G N 410 130
Paslanmaz çelik tepsi kapağı, GN 1/3.  

G N 410 230
Paslanmaz çelik tepsi kapağı, GN 2/3. 

CL S10 040
Temizleme kartuşu (4 Adet)
Kombi buharlı fırın için yedek kartuş 

CL S20 040
Kireç çözme kartuşu (4 Adet)
Kombi buharlı fırın için yedek kartuş

G F 111 100
Kireç ve partikül filtresi
GF 111 100 kireç sökücü sistemi (3) 
eğer suyun kireç oranı 7° dH'yi 
geçiyorsa, cihaz bağlandığında monte 
edilmilidir

G F 121 110
Filtre kartuşu.

G Z 010 011
Temiz su ve pis su hortum 
uzatması(2mt).

BA 080 670▾ 
Vakum poşeti küçük boy, 
180 x 280 mm, 100 Adet. 

BA 080 680▾ 
Vakum poşeti büyük boy, 
240 x 350 mm, 100 Adet. 

▾ 2016 Nisan ayından itibaren.



400 serisi aksesuarlar

BX 480/BX 481 BO 480/BO 481 BO 470/BO 471 BO 450/BO 451 BO 420/BO 421 BS 484/BS 485 BS 470/BS 471 BS 450/BS 451
BS 474/BS 475 BS 454/BS 455

Emaye tepsiler Çifli fırın Fırın Fırın Fırın Fırın Kombi buharlı fırın Kombi buharlı fırın Kombi buharlı fırın

BA 026 115 15 mm derinlik. • (2x)/∘ •/∘ •/∘
BA 028 115 30 mm derinlik. • (2x)/∘ •/∘

Teleskopik tepsi sürgü sistemi

BA 016 105 Prolitik temizlemeye dayanıklı teleskopik tepsi sürgü sistemi. ∘ ∘ ∘
BA 018 105 Prolitik temizlemeye dayanıklı teleskopik tepsi sürgü sistemi. ∘ ∘

Fırın taşı

BA 056 133 Pizza taşı (ısıtıcısı ayrıca sipariş edilmelidir). ∘ ∘ ∘
BA 058 133 Pizza taşı (ısıtıcısı ayrıca sipariş edilmelidir). ∘ ∘

Paslanmaz çelik Gastronorm tepsiler

GN 114 130 GN 1/3, deliksiz, 40 mm derinlik, 1.5 l. ∘ ∘ ∘
GN 114 230 GN 2/3, deliksiz, 40 mm derinlik, 3 l. •/∘ •/∘ •/∘
GN 124 130 GN 1/3, delikli, 40 mm derinlik, 1.5 l. ∘ ∘ ∘
GN 124 230 GN 2/3, delikli, 40 mm derinlik, 3 l. •/∘ •/∘ •/∘
GN 410 130 Paslanmaz çelik tepsi kapağı, GN 1/3. ∘ ∘ ∘
GN 410 230 Paslanmaz çelik tepsi kapağı, GN 2/3. ∘ ∘ ∘

Gastronorm kızartma kabı

GN 340 230 GN 2/3, yükseklik 165 mm, ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ (Tandır fonksiyonsuz) ∘ ∘ ∘

BA 018 103 / BA 016 103 Tepsi sürgü sistemi olan fırınlar 
için ısıtma elamanı ayrıca sipariş edilmelidir (bu ürün kombi buharlı fırında kullanılabilir).

Cam tepsi

BA 046 115 24 mm derinlik. •/∘ •/∘ •/∘
Paslanmaz çelik tutma kolu

BA 476 110 Uzunluk 577 mm. ∘ ∘ ∘
BA 476 310 Uzunluk 447 mm. ∘ ∘
BA 476 510 Uzunluk 450 mm.
BA 478 110 Uzunluk 366 mm. ∘
BA 478 310 Uzunluk 181 mm. ∘
BA 478 510 Uzunluk 612 mm.

Tepsi içi ayaklı ızgara

BA 036 103 Ayaklı ızgara. •/∘ •/∘ •/∘
BA 038 103 Ayaklı ızgara. • (2x)/∘ •/∘
GR 220 046 Ayaklı ızgara. •/∘ •/∘ •/∘

Yedek parça kodu 672921 BA 026 103 / BA 226 103, ızgara tepsisi için. •/∘ ∘ ∘
Yedek parça kodu 706321 ızgara tepsisi 687055 • (2x)/∘ •/∘
Emaye ızgara tepsisi

BA 026 105 çevirme şişi yuvası olan 30 mm derinlik. •/∘
BA 226 105 30 mm derinlik. ∘ ∘

Yedek parça kodu 687055 çevirme şişi yuvası olan 30 mm derinlik. • (2x)/∘ •/∘
Isıtma elemanı

BA 056 115 BA 056 133 kodlu taş için ısıtıcı. ∘ ∘ ∘
BA 058 115 BA 058 133 kodlu taş için ısıtıcı. ∘ ∘

Pizza küreği

BS 020 002  2'li set. ∘ ∘ ∘ ∘ ∘
Temizleyiciler

Yedek parça kodu 467873 Su filtresi.
Yedek parça kodu 310967 Kireç söküçü tablet.
Yedek parça kodu 310575 Temizleme tableti.
Su bağlantısı

GF 111 100 Kireç ve partikül filtresi. ∘ ∘
GF 121 110 Filtre kartuşu. ∘ ∘
GZ 010 011 Temiz su giriş hortumu. ∘ ∘

• Standart.    
∘ Opsiyonel aksesuarlar.
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BX 480/BX 481 BO 480/BO 481 BO 470/BO 471 BO 450/BO 451 BO 420/BO 421 BS 484/BS 485 BS 470/BS 471 BS 450/BS 451
BS 474/BS 475 BS 454/BS 455

Emaye tepsiler Çifli fırın Fırın Fırın Fırın Fırın Kombi buharlı fırın Kombi buharlı fırın Kombi buharlı fırın

BA 026 115 15 mm derinlik. • (2x)/∘ •/∘ •/∘
BA 028 115 30 mm derinlik. • (2x)/∘ •/∘

Teleskopik tepsi sürgü sistemi

BA 016 105 Prolitik temizlemeye dayanıklı teleskopik tepsi sürgü sistemi. ∘ ∘ ∘
BA 018 105 Prolitik temizlemeye dayanıklı teleskopik tepsi sürgü sistemi. ∘ ∘

Fırın taşı

BA 056 133 Pizza taşı (ısıtıcısı ayrıca sipariş edilmelidir). ∘ ∘ ∘
BA 058 133 Pizza taşı (ısıtıcısı ayrıca sipariş edilmelidir). ∘ ∘

Paslanmaz çelik Gastronorm tepsiler

GN 114 130 GN 1/3, deliksiz, 40 mm derinlik, 1.5 l. ∘ ∘ ∘
GN 114 230 GN 2/3, deliksiz, 40 mm derinlik, 3 l. •/∘ •/∘ •/∘
GN 124 130 GN 1/3, delikli, 40 mm derinlik, 1.5 l. ∘ ∘ ∘
GN 124 230 GN 2/3, delikli, 40 mm derinlik, 3 l. •/∘ •/∘ •/∘
GN 410 130 Paslanmaz çelik tepsi kapağı, GN 1/3. ∘ ∘ ∘
GN 410 230 Paslanmaz çelik tepsi kapağı, GN 2/3. ∘ ∘ ∘

Gastronorm kızartma kabı

GN 340 230 GN 2/3, yükseklik 165 mm, ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ (Tandır fonksiyonsuz) ∘ ∘ ∘

BA 018 103 / BA 016 103 Tepsi sürgü sistemi olan fırınlar 
için ısıtma elamanı ayrıca sipariş edilmelidir (bu ürün kombi buharlı fırında kullanılabilir).

Cam tepsi

BA 046 115 24 mm derinlik. •/∘ •/∘ •/∘
Paslanmaz çelik tutma kolu

BA 476 110 Uzunluk 577 mm. ∘ ∘ ∘
BA 476 310 Uzunluk 447 mm. ∘ ∘
BA 476 510 Uzunluk 450 mm.
BA 478 110 Uzunluk 366 mm. ∘
BA 478 310 Uzunluk 181 mm. ∘
BA 478 510 Uzunluk 612 mm.

Tepsi içi ayaklı ızgara

BA 036 103 Ayaklı ızgara. •/∘ •/∘ •/∘
BA 038 103 Ayaklı ızgara. • (2x)/∘ •/∘
GR 220 046 Ayaklı ızgara. •/∘ •/∘ •/∘

Yedek parça kodu 672921 BA 026 103 / BA 226 103, ızgara tepsisi için. •/∘ ∘ ∘
Yedek parça kodu 706321 ızgara tepsisi 687055 • (2x)/∘ •/∘
Emaye ızgara tepsisi

BA 026 105 çevirme şişi yuvası olan 30 mm derinlik. •/∘
BA 226 105 30 mm derinlik. ∘ ∘

Yedek parça kodu 687055 çevirme şişi yuvası olan 30 mm derinlik. • (2x)/∘ •/∘
Isıtma elemanı

BA 056 115 BA 056 133 kodlu taş için ısıtıcı. ∘ ∘ ∘
BA 058 115 BA 058 133 kodlu taş için ısıtıcı. ∘ ∘

Pizza küreği

BS 020 002  2'li set. ∘ ∘ ∘ ∘ ∘
Temizleyiciler

Yedek parça kodu 467873 Su filtresi.
Yedek parça kodu 310967 Kireç söküçü tablet.
Yedek parça kodu 310575 Temizleme tableti.
Su bağlantısı

GF 111 100 Kireç ve partikül filtresi. ∘ ∘
GF 121 110 Filtre kartuşu. ∘ ∘
GZ 010 011 Temiz su giriş hortumu. ∘ ∘

• Standart.    
∘ Opsiyonel aksesuarlar.



BM 484/BM 485 BM 450/BM 451 CM 450 DV 461 WS 482 WS 462
BM 454/BM 455 WS 461

Emaye tepsiler Mikrodalga fırın Mikrodalga fırın Kahve makinesi Vakum çekmecesi Isıtma çekmecesi Isıtma çekmecesi

BA 026 115 15 mm derinlik.
BA 028 115 30 mm derinlik.

Teleskopik tepsi sürgü sistemi

BA 016 105 Prolitik temizlemeye dayanıklı teleskopik tepsi sürgü sistemi.
BA 018 105 Prolitik temizlemeye dayanıklı teleskopik tepsi sürgü sistemi.

Fırın taşı

BA 056 133 Pizza taşı (ısıtıcısı ayrıca sipariş edilmelidir).
BA 058 133 Pizza taşı (ısıtıcısı ayrıca sipariş edilmelidir).

Paslanmaz çelik Gastronorm tepsiler

GN 114 130 GN 1/3, deliksiz, 40 mm derinlik, 1.5 l.
GN 114 230 GN 2/3, deliksiz, 40 mm derinlik, 3 l.
GN 124 130 GN 1/3, delikli, 40 mm derinlik, 1.5 l.
GN 124 230 GN 2/3, delikli, 40 mm derinlik, 3 l.
GN 410 130 Paslanmaz çelik tepsi kapağı, GN 1/3.
GN 410 230 Paslanmaz çelik tepsi kapağı, GN 2/3.

Gastronorm kızartma kabı

GN 340 230 GN 2/3, yükseklik 165 mm, 

BA 018 103 / BA 016 103 Tepsi sürgü sistemi olan fırınlar 
için ısıtma elamanı ayrıca sipariş edilmelidir (bu ürün kombi buharlı fırında kullanılabilir).

Cam tepsi

BA 046 115 24 mm derinlik.
Paslanmaz çelik tutma kolu

BA 476 110 Uzunluk 577 mm.
BA 476 310 Uzunluk 447 mm. ∘
BA 476 510 Uzunluk 450 mm. ∘ ∘
BA 478 110 Uzunluk 366 mm.
BA 478 310 Uzunluk 181 mm. ∘
BA 478 510 Uzunluk 612 mm. ∘

Tepsi içi ayaklı ızgara

BA 036 105 Ayaklı ızgara.
BA 038 105 Ayaklı ızgara.
GR 220 046 Ayaklı ızgara.

Yedek parça kodu 672921 BA 026 103 / BA 226 103, ızgara tepsisi için.
Yedek parça kodu 706321 ızgara tepsisi 687055
Emaye ızgara tepsisi

BA 026 105 çevirme şişi yuvası olan 30 mm derinlik.
BA 226 105 30 mm derinlik.

Yedek parça kodu 687055 çevirme şişi yuvası olan 30 mm derinlik.
Isıtma elemanı

BA 056 115 BA 056 133 kodlu taş için ısıtıcı.
BA 058 115 BA 058 133 kodlu taş için ısıtıcı.

Pizza küreği

BS 020 002  2'li set.
Temizleyiciler

Yedek parça kodu 467873 Su filtresi. •/∘ •/∘
Yedek parça kodu 310967 Kireç söküçü tablet. –/∘ –/∘
Yedek parça kodu 310575 Temizleme tableti. •/∘ •/∘
Vakumlama poşetleri

BA 080 670 Vakumlama poşeti küçük 180x280mm. 100 Adet ∘
BA 080 680 Vakumlama poşeti büyük 240x350mm. 100 Adet ∘

Su bağlantısı

GF 111 100 Kireç ve partikül filtresi.
GF 121 110 Filtre kartuşu.
GZ 010 011 Temiz su giriş hortumu.

• Standart.
∘ Opsiyonel aksesuarlar.

400 serisi aksesuarlar
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BM 484/BM 485 BM 450/BM 451 CM 450 DV 461 WS 482 WS 462
BM 454/BM 455 WS 461

Emaye tepsiler Mikrodalga fırın Mikrodalga fırın Kahve makinesi Vakum çekmecesi Isıtma çekmecesi Isıtma çekmecesi

BA 026 115 15 mm derinlik.
BA 028 115 30 mm derinlik.

Teleskopik tepsi sürgü sistemi

BA 016 105 Prolitik temizlemeye dayanıklı teleskopik tepsi sürgü sistemi.
BA 018 105 Prolitik temizlemeye dayanıklı teleskopik tepsi sürgü sistemi.

Fırın taşı

BA 056 133 Pizza taşı (ısıtıcısı ayrıca sipariş edilmelidir).
BA 058 133 Pizza taşı (ısıtıcısı ayrıca sipariş edilmelidir).

Paslanmaz çelik Gastronorm tepsiler

GN 114 130 GN 1/3, deliksiz, 40 mm derinlik, 1.5 l.
GN 114 230 GN 2/3, deliksiz, 40 mm derinlik, 3 l.
GN 124 130 GN 1/3, delikli, 40 mm derinlik, 1.5 l.
GN 124 230 GN 2/3, delikli, 40 mm derinlik, 3 l.
GN 410 130 Paslanmaz çelik tepsi kapağı, GN 1/3.
GN 410 230 Paslanmaz çelik tepsi kapağı, GN 2/3.

Gastronorm kızartma kabı

GN 340 230 GN 2/3, yükseklik 165 mm, 

BA 018 103 / BA 016 103 Tepsi sürgü sistemi olan fırınlar 
için ısıtma elamanı ayrıca sipariş edilmelidir (bu ürün kombi buharlı fırında kullanılabilir).

Cam tepsi

BA 046 115 24 mm derinlik.
Paslanmaz çelik tutma kolu

BA 476 110 Uzunluk 577 mm.
BA 476 310 Uzunluk 447 mm. ∘
BA 476 510 Uzunluk 450 mm. ∘ ∘
BA 478 110 Uzunluk 366 mm.
BA 478 310 Uzunluk 181 mm. ∘
BA 478 510 Uzunluk 612 mm. ∘

Tepsi içi ayaklı ızgara

BA 036 105 Ayaklı ızgara.
BA 038 105 Ayaklı ızgara.
GR 220 046 Ayaklı ızgara.

Yedek parça kodu 672921 BA 026 103 / BA 226 103, ızgara tepsisi için.
Yedek parça kodu 706321 ızgara tepsisi 687055
Emaye ızgara tepsisi

BA 026 105 çevirme şişi yuvası olan 30 mm derinlik.
BA 226 105 30 mm derinlik.

Yedek parça kodu 687055 çevirme şişi yuvası olan 30 mm derinlik.
Isıtma elemanı

BA 056 115 BA 056 133 kodlu taş için ısıtıcı.
BA 058 115 BA 058 133 kodlu taş için ısıtıcı.

Pizza küreği

BS 020 002  2'li set.
Temizleyiciler

Yedek parça kodu 467873 Su filtresi. •/∘ •/∘
Yedek parça kodu 310967 Kireç söküçü tablet. –/∘ –/∘
Yedek parça kodu 310575 Temizleme tableti. •/∘ •/∘
Vakumlama poşetleri

BA 080 670 Vakumlama poşeti küçük 180x280mm. 100 Adet ∘
BA 080 680 Vakumlama poşeti büyük 240x350mm. 100 Adet ∘

Su bağlantısı

GF 111 100 Kireç ve partikül filtresi.
GF 121 110 Filtre kartuşu.
GZ 010 011 Temiz su giriş hortumu.

• Standart.
∘ Opsiyonel aksesuarlar.
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Cihaz tipi Çiftli fırın Fırın Fırın Fırın Fırın

Yana açılan fırın kapısı sağ menteşeli / sol menteşeli BX 480/BX 481 BO 480/BO 481 BO 470/BO 471 BO 450/BO 451 BO 420/BO 421
Cam ardında paslanmaz çelik tamamen cam kapı BX 480/481 111 BO 480/481 111 BO 470/471 111 BO 450/451 111 BO 420/421 111
Gaggenau antrasit tamamen cam kapı BO 470/471 101 BO 420/421 101
Boyutlar

Genişlik (cm) 76 76 60 60 60
Cihaz boyutları G x Y x D (mm) 752 x 1,428 x 547 752 x 670 x 547 590 x 595 x 547 590 x 595 x 547 590 x 595 x 547
Kapı dış yüzeyi ile ahşap panel dış yüzeyi arasındaki fark (mm) 47 47 47 47 47
Niş ölçüsü G x Y x D (mm) 724 x 1,425 x 550 724 x 665 x 550 560 x 590 x 550 560 x 590 x 550 560 x 590 x 550
Net ağırlık (kg) 152 77 64 56 56
Hacim / enerjı verimliliği EU regulasyonuna göre EN 60350-1, 65/2014 ve 66/2014)

Net hacim (l) 110 kabin başına 110 76 76 76
Kabin sayısı 2 1 1 1 1
İç hacim ölçüleri G x Y x D (mm) 624 x 435 x 403 624 x 435 x 403 475 x 383 x 414 475 x 383 x 414 475 x 383 x 414
Eco sıcak hava ile enerji verimliliği Kabin başına A A A A
Enerji verimliliği (EEC) 106.9 kabin başına 106.9 105.7 105.7 105.7
Enerji tüketimi üst / alt ısı ile (kWh) 1.53 kabin başına 1.53 1.25 1.25 1.25
Enerji tüketimi eco sıcak hava ile (kWh) 1.08 kabin başına 1.08 0.91 0.92 0.92
Enerji kaynağı Elektrik Elektrik Elektrik Elektrik Elektrik
Isıtma yöntemleri

Isı aralığı (°C) 30–300 30–300 30–300 30–300 50–300
Sıcak hava / Eco sıcak hava / üst + alt ısı •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•
Üst ısı / alt ısı / sıcak hava + alt ısı •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•
Üst + 1/3 alt ısı • • • – –
1/3 üst + alt ısı • • • – –
Sıcak hava + 1/3 alt ısı • • • – –
Tam yüzeyli ızgara + hava dolaşımı • • • • •
Tam yüzeyli ızgara • • • • •
Küçük ızgara • • • • –
Fırın taşı fonksiyonu • • • • •
Tandır kabı fonksiyonu • • • • –
Hamur kabartma / buz çözme / sıcak tutma •/•/• •/•/• •/•/• •/•/– –/–/–
Kullanım

TFT dokunmatk ekran • • • • •
Kumanda modülü üstte / ortada / altta – /•/– •/– /– •/– /– •/– /– •/– /–
Otomatik kapı açılımı – • • • •
Kolay anlaşılır metin göstergesi (Dil seçenekleri) 25 25 25 25 25
Kişisel tarifler – 50 50 50 50
Kapı açılım açısı (°) 180 180 180 180 180
Donanım

Elektronik ısı kontrolü • • • • •
Et termometresi • (sadece alt) • • • –
Çevirme şişi • (sadece alt) • • – –
Fırın taşı soketi • • • • •
Tandır kabı fonksiyonu • • • • –
Anlık ısı göstergesi • • • • •
Hızlı ısıtma • • • • •
Pişirme süresi, pişirme süresi sonu, timer, geriye sayma saati • • • • •
Uzun süreli çalıştırma timer • • • • •
Halojen aydınlatma üstte (W) 60 kabin başına 60 60 60 60
Halojen aydınlatma yanda (W) 10 kabin başına 2 x 10 2 x 10 10 –
Sürgü raf adedi (No.) 5 5 4 4 4
Aksesuarlar

Emaye fırın tepsisi 1 kabin başına 1 2 1 1
En büyük tepsinin yüzey alanı  (cm²) 1.780 1.780 1,200 1,200 1,200
Izgara teli 1 kabin başına 1 1 1 1
Emayeli tepsi sürgü rayları / tel tızgara sürgü rayı 1/1 kabin başına 1/1 1/1 BA 226 105² /672 921² BA 226 105² /672 921²
Cam tepsi – – 1 1 1
Güvenlik

Isı korumalı çok katmanlı cam kapı 4-kat 4-kat 4-kat 4-kat 4-kat
Çocuk kilidi / kapı kilidi / unutma güvenlik kapanması •/– /• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•
Isı korumalı dış kabin soğutması • • • • •
Temizlik

Pirolitik kendi kendini temizleme sistemi • • • • •
Gaggenau yapışmaz emaye • • • • •
Isıtmalı ve kendini temizleyen koku katalizörü • • • • •
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (kW) 9.2 5.52 3.7 3.7 3.7

• Standart.    – Mevcut değil.
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Cihaz tipi Çiftli fırın Fırın Fırın Fırın Fırın

Yana açılan fırın kapısı sağ menteşeli / sol menteşeli BX 480/BX 481 BO 480/BO 481 BO 470/BO 471 BO 450/BO 451 BO 420/BO 421
Cam ardında paslanmaz çelik tamamen cam kapı BX 480/481 111 BO 480/481 111 BO 470/471 111 BO 450/451 111 BO 420/421 111
Gaggenau antrasit tamamen cam kapı BO 470/471 101 BO 420/421 101
Boyutlar

Genişlik (cm) 76 76 60 60 60
Cihaz boyutları G x Y x D (mm) 752 x 1,428 x 547 752 x 670 x 547 590 x 595 x 547 590 x 595 x 547 590 x 595 x 547
Kapı dış yüzeyi ile ahşap panel dış yüzeyi arasındaki fark (mm) 47 47 47 47 47
Niş ölçüsü G x Y x D (mm) 724 x 1,425 x 550 724 x 665 x 550 560 x 590 x 550 560 x 590 x 550 560 x 590 x 550
Net ağırlık (kg) 152 77 64 56 56
Hacim / enerjı verimliliği EU regulasyonuna göre EN 60350-1, 65/2014 ve 66/2014)

Net hacim (l) 110 kabin başına 110 76 76 76
Kabin sayısı 2 1 1 1 1
İç hacim ölçüleri G x Y x D (mm) 624 x 435 x 403 624 x 435 x 403 475 x 383 x 414 475 x 383 x 414 475 x 383 x 414
Eco sıcak hava ile enerji verimliliği Kabin başına A A A A
Enerji verimliliği (EEC) 106.9 kabin başına 106.9 105.7 105.7 105.7
Enerji tüketimi üst / alt ısı ile (kWh) 1.53 kabin başına 1.53 1.25 1.25 1.25
Enerji tüketimi eco sıcak hava ile (kWh) 1.08 kabin başına 1.08 0.91 0.92 0.92
Enerji kaynağı Elektrik Elektrik Elektrik Elektrik Elektrik
Isıtma yöntemleri

Isı aralığı (°C) 30–300 30–300 30–300 30–300 50–300
Sıcak hava / Eco sıcak hava / üst + alt ısı •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•
Üst ısı / alt ısı / sıcak hava + alt ısı •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•
Üst + 1/3 alt ısı • • • – –
1/3 üst + alt ısı • • • – –
Sıcak hava + 1/3 alt ısı • • • – –
Tam yüzeyli ızgara + hava dolaşımı • • • • •
Tam yüzeyli ızgara • • • • •
Küçük ızgara • • • • –
Fırın taşı fonksiyonu • • • • •
Tandır kabı fonksiyonu • • • • –
Hamur kabartma / buz çözme / sıcak tutma •/•/• •/•/• •/•/• •/•/– –/–/–
Kullanım

TFT dokunmatk ekran • • • • •
Kumanda modülü üstte / ortada / altta – /•/– •/– /– •/– /– •/– /– •/– /–
Otomatik kapı açılımı – • • • •
Kolay anlaşılır metin göstergesi (Dil seçenekleri) 25 25 25 25 25
Kişisel tarifler – 50 50 50 50
Kapı açılım açısı (°) 180 180 180 180 180
Donanım

Elektronik ısı kontrolü • • • • •
Et termometresi • (sadece alt) • • • –
Çevirme şişi • (sadece alt) • • – –
Fırın taşı soketi • • • • •
Tandır kabı fonksiyonu • • • • –
Anlık ısı göstergesi • • • • •
Hızlı ısıtma • • • • •
Pişirme süresi, pişirme süresi sonu, timer, geriye sayma saati • • • • •
Uzun süreli çalıştırma timer • • • • •
Halojen aydınlatma üstte (W) 60 kabin başına 60 60 60 60
Halojen aydınlatma yanda (W) 10 kabin başına 2 x 10 2 x 10 10 –
Sürgü raf adedi (No.) 5 5 4 4 4
Aksesuarlar

Emaye fırın tepsisi 1 kabin başına 1 2 1 1
En büyük tepsinin yüzey alanı  (cm²) 1.780 1.780 1,200 1,200 1,200
Izgara teli 1 kabin başına 1 1 1 1
Emayeli tepsi sürgü rayları / tel tızgara sürgü rayı 1/1 kabin başına 1/1 1/1 BA 226 105² /672 921² BA 226 105² /672 921²
Cam tepsi – – 1 1 1
Güvenlik

Isı korumalı çok katmanlı cam kapı 4-kat 4-kat 4-kat 4-kat 4-kat
Çocuk kilidi / kapı kilidi / unutma güvenlik kapanması •/– /• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•
Isı korumalı dış kabin soğutması • • • • •
Temizlik

Pirolitik kendi kendini temizleme sistemi • • • • •
Gaggenau yapışmaz emaye • • • • •
Isıtmalı ve kendini temizleyen koku katalizörü • • • • •
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (kW) 9.2 5.52 3.7 3.7 3.7

• Standart.    – Mevcut değil.
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Cihaz tipi Kombi buharlı fırın Kombi buharlı fırın Kombi buharlı fırın Kombi buharlı fırın Kombi buharlı fırın

Yana açılan fırın kapısı sağ menteşeli / sol menteşeli BS 484/BS 485 BS 470/BS 471 BS 474/BS 475 BS 450/BS 451 BS 454/BS 455
Cam ardında paslanmaz çelik tamamen cam kapı BS 484/BS 485 110 BS 470/BS 471 110 BS 474/BS 475 110 BS 450/BS 451 110 BS 454/BS 455 110
Gaggenau antrasit tamamen cam kapı BS 470/BS 471 100² BS 474/BS 475 100
Boyutlar

Genişlik (cm) 76 60 60 60 60
Cihaz boyutları G x Y x D (mm) 752 x 455 x 535 590 x 455 x 535 590 x 455 x 535 590 x 455 x 535 590 x 455 x 535
Kapı dış yüzeyi ile ahşap panel dış yüzeyi arasındaki fark (mm) 47 47 47 47 47
Niş ölçüsü G x Y x D (mm) 724 x 450 x 550 560 x 450 x 550 560 x 450 x 550 560 x 450 x 550 560 x 450 x 550
Net ağırlık (kg) 51 46 46 37 37
Hacim / enerjı verimliliği EU regulasyonuna göre EN 60350-1, 65/2014 ve 

Net hacim (l) 43 43 43 42 42
Kabin sayısı 1 1 1 1 1
İç hacim ölçüleri G x Y x D (mm) 354 x 245 x 494 354 x 245 x 494 354 x 245 x 494 355 x 290 x 405 355 x 290 x 405
Sıcak hava ile enerji verimliliği A A A A A
Enerji verimliliği (EEI) 93.2 93.2 93.2 82.2 82.2
Enerji tüketimi sıcak hava ile (kWh) 0.69 0.69 0.69 0.60 0.60
Enerji kaynağı (min) elektrik elektrik elektrik elektrik elektrik
Isıtma yöntemleri

Isı aralığı (°C) 30–230 30–230 30–230 30–230 30–230
Sıcak hava + % 100 nem • • • • •
Sıcak hava + % 80 nem • • • • •
Sıcak hava + % 60 nem • • • • •
Sıcak hava + % 30 nem • • • • •
Sıcak hava + % 0 nem • • • • •
Tam yüzeyli ızgara + hava dolaşımı • • • – –
Tam yüzeyli ızgara • • • – –
tam yüzeyli ızgara 1. kademe + nem • • • – –
tam yüzeyli ızgara 2. kademe + nem • • • – –
Hamur kabartma / buz çözme •/• •/• •/• •/• •/•
Tazeleme • • • • •
Düşük ısıda pişirme • • • • •
Kullanım

TFT dokunmatk ekran • • • • •
Kumanda modülü üstte / ortada / altta – /• •/– – /• •/– – /•
Otomatik kapı açılımı • • • • •
Kolay anlaşılır metin göstergesi (dil seçenekleri) 25 25 25 25 25
Kişisel tarifler 50 50 50 50 50
Kapı açılım açısı (°) 180° 180° 180° 180° 180°
Donanım

Basınçsız buhar • • • • •
Elektronik ısı kontrolü • • • • •
Cam seramiğin ardında tam yüzeyli ızgara (W) 2,000 2,000 2,000 – –
Buhar söndürme / ekleme •/• •/• •/• –/– –/–
Et termometresi • • • • •
Anlık ısı göstergesi • • • • •
Pişirme süresi, pişirme süresi sonu, timer, geriye sayma saati • • • • •
Uzun süreli çalıştırma timer • • • • •
Otomatik kaynama noktası ayarı • • • • •
Filtre doluluk göstergesi • • • – –
Su tankı kapasitesi / su azaldı uyarısı (l) – /– – /– – /– 1.3/• 1.3/•
Halojen aydınlatma yanda (W) 48 48 48 48 48
Sürgü raf adedi / paslanmaz çelik iç kabin (No.) 4 /• 4 /• 4 /• 4 /• 4 /•
Aksesuarlar

En büyük tepsinin yüzey alanı (cm²) 810 810 810 810 810
Izgara teli 1 1 1 1 1
Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik, GN 2/3, 40 mm, delikli / deliksiz 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
Güvenlik

Isı korumalı çok katmanlı cam kapı 2-kat 2-kat 2-kat 2-kat 2-kat
Çocuk kilidi / kapı kilidi / unutma güvenlik kapanması •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•
Isı korumalı dış kabin soğutması • • • • •
Temizlik

Temizleme yardımı / kurutma programı •/• •/• •/• •/• •/•
Kireç arındırma yardımı / kireç arındırma programı •/– •/– •/– –/• –/•
Sıcak hava fanı önünde yağ filitresi • • • • •
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (kW) 2.9 2.9 2.9 2.0 2.0
Sabit su bağlantısı ve su çıkış bağlantısı • • • – –

• Standart.    – Mevcut değil.
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Cihaz tipi Kombi buharlı fırın Kombi buharlı fırın Kombi buharlı fırın Kombi buharlı fırın Kombi buharlı fırın

Yana açılan fırın kapısı sağ menteşeli / sol menteşeli BS 484/BS 485 BS 470/BS 471 BS 474/BS 475 BS 450/BS 451 BS 454/BS 455
Cam ardında paslanmaz çelik tamamen cam kapı BS 484/BS 485 110 BS 470/BS 471 110 BS 474/BS 475 110 BS 450/BS 451 110 BS 454/BS 455 110
Gaggenau antrasit tamamen cam kapı BS 470/BS 471 100² BS 474/BS 475 100
Boyutlar

Genişlik (cm) 76 60 60 60 60
Cihaz boyutları G x Y x D (mm) 752 x 455 x 535 590 x 455 x 535 590 x 455 x 535 590 x 455 x 535 590 x 455 x 535
Kapı dış yüzeyi ile ahşap panel dış yüzeyi arasındaki fark (mm) 47 47 47 47 47
Niş ölçüsü G x Y x D (mm) 724 x 450 x 550 560 x 450 x 550 560 x 450 x 550 560 x 450 x 550 560 x 450 x 550
Net ağırlık (kg) 51 46 46 37 37
Hacim / enerjı verimliliği EU regulasyonuna göre EN 60350-1, 65/2014 ve 

Net hacim (l) 43 43 43 42 42
Kabin sayısı 1 1 1 1 1
İç hacim ölçüleri G x Y x D (mm) 354 x 245 x 494 354 x 245 x 494 354 x 245 x 494 355 x 290 x 405 355 x 290 x 405
Sıcak hava ile enerji verimliliği A A A A A
Enerji verimliliği (EEI) 93.2 93.2 93.2 82.2 82.2
Enerji tüketimi sıcak hava ile (kWh) 0.69 0.69 0.69 0.60 0.60
Enerji kaynağı (min) elektrik elektrik elektrik elektrik elektrik
Isıtma yöntemleri

Isı aralığı (°C) 30–230 30–230 30–230 30–230 30–230
Sıcak hava + % 100 nem • • • • •
Sıcak hava + % 80 nem • • • • •
Sıcak hava + % 60 nem • • • • •
Sıcak hava + % 30 nem • • • • •
Sıcak hava + % 0 nem • • • • •
Tam yüzeyli ızgara + hava dolaşımı • • • – –
Tam yüzeyli ızgara • • • – –
tam yüzeyli ızgara 1. kademe + nem • • • – –
tam yüzeyli ızgara 2. kademe + nem • • • – –
Hamur kabartma / buz çözme •/• •/• •/• •/• •/•
Tazeleme • • • • •
Düşük ısıda pişirme • • • • •
Kullanım

TFT dokunmatk ekran • • • • •
Kumanda modülü üstte / ortada / altta – /• •/– – /• •/– – /•
Otomatik kapı açılımı • • • • •
Kolay anlaşılır metin göstergesi (dil seçenekleri) 25 25 25 25 25
Kişisel tarifler 50 50 50 50 50
Kapı açılım açısı (°) 180° 180° 180° 180° 180°
Donanım

Basınçsız buhar • • • • •
Elektronik ısı kontrolü • • • • •
Cam seramiğin ardında tam yüzeyli ızgara (W) 2,000 2,000 2,000 – –
Buhar söndürme / ekleme •/• •/• •/• –/– –/–
Et termometresi • • • • •
Anlık ısı göstergesi • • • • •
Pişirme süresi, pişirme süresi sonu, timer, geriye sayma saati • • • • •
Uzun süreli çalıştırma timer • • • • •
Otomatik kaynama noktası ayarı • • • • •
Filtre doluluk göstergesi • • • – –
Su tankı kapasitesi / su azaldı uyarısı (l) – /– – /– – /– 1.3/• 1.3/•
Halojen aydınlatma yanda (W) 48 48 48 48 48
Sürgü raf adedi / paslanmaz çelik iç kabin (No.) 4 /• 4 /• 4 /• 4 /• 4 /•
Aksesuarlar

En büyük tepsinin yüzey alanı (cm²) 810 810 810 810 810
Izgara teli 1 1 1 1 1
Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik, GN 2/3, 40 mm, delikli / deliksiz 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
Güvenlik

Isı korumalı çok katmanlı cam kapı 2-kat 2-kat 2-kat 2-kat 2-kat
Çocuk kilidi / kapı kilidi / unutma güvenlik kapanması •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•
Isı korumalı dış kabin soğutması • • • • •
Temizlik

Temizleme yardımı / kurutma programı •/• •/• •/• •/• •/•
Kireç arındırma yardımı / kireç arındırma programı •/– •/– •/– –/• –/•
Sıcak hava fanı önünde yağ filitresi • • • • •
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (kW) 2.9 2.9 2.9 2.0 2.0
Sabit su bağlantısı ve su çıkış bağlantısı • • • – –

• Standart.    – Mevcut değil.



400 serisi kombi mikrodalga fırınlar

Cihaz tipi Kombi mikrodalga fırın Kombi mikrodalga fırın Kombi mikrodalga fırın

Yana açılan fırın kapısı sağ menteşeli / sol menteşeli BM 484/BM 485 BM 450/BM 451 BM 454/BM 455
Cam ardında paslanmaz çelik tamamen cam kapı BM 484/485 110 BM 450/451 110 BM 454/455 110
Gaggenau antrasit tamamen cam kapı BM 450/451 100 BM 454/455 100
Boyutlar

Genişlik (cm) 76 60 60
Cihaz boyutları G x Y x D (mm) 752 x 455 x 535 590 x 455 x 535 590 x 455 x 535
Kapı dış yüzeyi ile ahşap panel dış yüzeyi arasındaki fark (mm) 47 47 47
Niş ölçüsü G x Y x D (mm) 724 x 450 x 550 560 x 450 x 550 560 x 450 x 550
Net ağırlık (kg) 50 46 46
Hacim

Kapasite (l) 36 36 36
İç hacim ölçüleri G x Y x D (mm) 445 x 236 x 348 445 x 236 x 348 445 x 236 x 348
Isıtma yöntemleri / Programlar

Maksimum mikrodalga gücü (W) 1.000 1,000 1,000
Mikrodalga güç kademeleri (No.) 5 5 5
Sıcak hava ısı aralığı (°C) 40, 100 - 250 40, 100–250 40, 100–250
Tam yüzeyli ızgara + sıcak hava (°C) 100 - 250 100–250 100–250
Tam yüzeyli ızgara + hava dolaşımlı sıcak hava (°C) 100 - 250 100–250 100–250
Tam yüzeyli quartz ızgara, istenilen güç kademesinde (No.) 3 3 3
Maksimum ızgara gücü (W) 2.000 2,000 2,000
Maksimum sıcak hava gücü (W) 1.950 1,950 1,950
Maksimumu mikrodalga gücü ızgara ve fırın kombinasyonunda (W) 600 600 600
5 farklı modda ardıl çalıştırma imkanı + dinlenme süresi ve kombine program-
lama imkanı

• • •

Otomatik ağırlık tanıma (No.) 15 15 15
Kullanım

TFT dokunmatk ekran • • •
Kumanda modülü üstte / ortada / altta •/– •/– –/•
Otomatik kapı açılımı • • •
Kolay anlaşılır metin göstergesi (dil seçenekleri) 25 25 25
Kişisel tarifler 50 50 50
Kapı açılım açısı 180° 180° 180°
Donanım

Elektronik ısı kontrolü • • •
Anlık ısı göstergesi • • •
Hızlı ısıtma • • •
Innowave • • •
Pişirme süresi, pişirme süresi sonu, timer, geriye sayma saati •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Uzun süreli çalıştırma • • •
İç kabin aydınlatması yanda (W) 60 60 60
Sürgü raf adedi (No.) 4 4 4
Aksesuarlar

Cam tepsi • • •
Izgara teli • • •
Cam çubuk • • •
Güvenlik

Isı korumalı çok katmanlı cam kapı • • •
Çocuk kilidi / kapı kilidi / unutma güvenlik kapanması •/• •/• •/•
3 katlı kapı koruması • • •
Isı korumalı dış kabin soğutması • • •
Temizlik

İç kabinin arka duvarı katalitik özel emaye kaplama • • •
İç kabin seramik bazlı paslanmaz çelik • • •
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (kW) 3,1 3.1 3.1

• Standart.    – Mevcut değil.



400 serisi fırınlar 37

Cihaz tipi Kombi mikrodalga fırın Kombi mikrodalga fırın Kombi mikrodalga fırın

Yana açılan fırın kapısı sağ menteşeli / sol menteşeli BM 484/BM 485 BM 450/BM 451 BM 454/BM 455
Cam ardında paslanmaz çelik tamamen cam kapı BM 484/485 110 BM 450/451 110 BM 454/455 110
Gaggenau antrasit tamamen cam kapı BM 450/451 100 BM 454/455 100
Boyutlar

Genişlik (cm) 76 60 60
Cihaz boyutları G x Y x D (mm) 752 x 455 x 535 590 x 455 x 535 590 x 455 x 535
Kapı dış yüzeyi ile ahşap panel dış yüzeyi arasındaki fark (mm) 47 47 47
Niş ölçüsü G x Y x D (mm) 724 x 450 x 550 560 x 450 x 550 560 x 450 x 550
Net ağırlık (kg) 50 46 46
Hacim

Kapasite (l) 36 36 36
İç hacim ölçüleri G x Y x D (mm) 445 x 236 x 348 445 x 236 x 348 445 x 236 x 348
Isıtma yöntemleri / Programlar

Maksimum mikrodalga gücü (W) 1.000 1,000 1,000
Mikrodalga güç kademeleri (No.) 5 5 5
Sıcak hava ısı aralığı (°C) 40, 100 - 250 40, 100–250 40, 100–250
Tam yüzeyli ızgara + sıcak hava (°C) 100 - 250 100–250 100–250
Tam yüzeyli ızgara + hava dolaşımlı sıcak hava (°C) 100 - 250 100–250 100–250
Tam yüzeyli quartz ızgara, istenilen güç kademesinde (No.) 3 3 3
Maksimum ızgara gücü (W) 2.000 2,000 2,000
Maksimum sıcak hava gücü (W) 1.950 1,950 1,950
Maksimumu mikrodalga gücü ızgara ve fırın kombinasyonunda (W) 600 600 600
5 farklı modda ardıl çalıştırma imkanı + dinlenme süresi ve kombine program-
lama imkanı

• • •

Otomatik ağırlık tanıma (No.) 15 15 15
Kullanım

TFT dokunmatk ekran • • •
Kumanda modülü üstte / ortada / altta •/– •/– –/•
Otomatik kapı açılımı • • •
Kolay anlaşılır metin göstergesi (dil seçenekleri) 25 25 25
Kişisel tarifler 50 50 50
Kapı açılım açısı 180° 180° 180°
Donanım

Elektronik ısı kontrolü • • •
Anlık ısı göstergesi • • •
Hızlı ısıtma • • •
Innowave • • •
Pişirme süresi, pişirme süresi sonu, timer, geriye sayma saati •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Uzun süreli çalıştırma • • •
İç kabin aydınlatması yanda (W) 60 60 60
Sürgü raf adedi (No.) 4 4 4
Aksesuarlar

Cam tepsi • • •
Izgara teli • • •
Cam çubuk • • •
Güvenlik

Isı korumalı çok katmanlı cam kapı • • •
Çocuk kilidi / kapı kilidi / unutma güvenlik kapanması •/• •/• •/•
3 katlı kapı koruması • • •
Isı korumalı dış kabin soğutması • • •
Temizlik

İç kabinin arka duvarı katalitik özel emaye kaplama • • •
İç kabin seramik bazlı paslanmaz çelik • • •
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (kW) 3,1 3.1 3.1

• Standart.    – Mevcut değil.



400 serisi tam otomatik espresso makinesi 

Cihaz tipi Tam otomatik espresso makinesi

Cam ardında paslanmaz çelik CM 450 110
Gaggenau antrasit tamamen cam CM 450 100
Boyutlar

Genişlik (cm) 60
Cihaz boyutları G x Y x D (mm) 590 x 455 x 517
Kapı dış yüzeyi ile ahşap panel dış yüzeyi arasındaki fark (mm) 47
Niş ölçüsü G x Y x D (mm) 560 x 450 x 550
Net ağırlık (kg) 29
Kahve türleri

Espresso / 2 x espresso
Kahve / 2 x Kahve
Sütlü kahve, latte macchiato, cappuccino
Köpürtülmüş süt, Sıcak süt
Sıcak su

Kullanım

TFT dokunmatk ekran •
Kumanda modülü üstte •
Kolay anlaşılır metin göstergesi (dil seçenekleri) 25
Kahve türleri kişiselleştirilebilir ve hafızaya alınabilir (No.) 8
Kahve boyutu seçeneği (No.) 3
Kahve sertliği seçeneği (No.) 5
Kahve sıcaklığı seçeneği (No.) 3
Kahve pınarının yüksekli ayarı (cm) 15
Otomatik dışarı kayan sürgü sistemi •
Temel programlana bilen ayarlar
- Aydınlatma seneryoları (No.) 7
- Fincana uyum sağlayan kahve pınarının yükseklik ayarı (h) •
- Otomatik kendi kendini kapatma (h) 1–12
- Su sertliği (Kademe sayısı) 4
- Su filtresi •
Donanım

Otomatik demleme teknolojisi •
Seramik disk kahve öğütücüsü •
Kahve çekirdeğinin öğütme büyüklük ayarı •
Sürekli su ısıtma özelliği •
Pompa basıncı (bar) 19
Entegre süt sistemi •
İzole süt konteyneri (l) 0.7
Kahve çekirdeği konteyneri (g) 1,000
Toz kahve için ayrı hazne •
Öğütme kademe kontrolü (Kademe sayısı) 4
Kahve miktarı ayarı (g) 8–10
Daha sert kahveler için duble öğütme ve demleme özelliği (tek fincan). •
Daha sert kahveler için duble öğütme ve demleme özelliği (çift fincan). •
Çıkarılabilir su tankı (l) 2.5
Su tankı için su sertlik filitresi 1
Her kahve alımının ardından otomatik kendi kendini temizleme •
Su sertliği filtresi doluluk göstergesi •
Su tankı ve kahve çekirdeği doluluk göstergesi •
Atıl su ve telve doluluk göstergesi •
Entegre LED aydınlatma •
Güvenlik

Çocuk kilidi / otomatik kendi kendini kapatma •/•
Temizlik

Açma kapama esnasında tam otomatik temizleme •/•
Otomatik süt aktarım kanallarının temizlenmesi •
Otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı •
Otomatik temizleme programı •
Otomatik kireçten arındırma programı •
Çıkarılabilir demleme ünitesi •
Atıl su ve telve kapları çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir •
Süt köpürtme sistemi çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir •
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (kW) 1.7

• Standart.     – Mevcut değil.
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Cihaz tipi Tam otomatik espresso makinesi

Cam ardında paslanmaz çelik CM 450 110
Gaggenau antrasit tamamen cam CM 450 100
Boyutlar

Genişlik (cm) 60
Cihaz boyutları G x Y x D (mm) 590 x 455 x 517
Kapı dış yüzeyi ile ahşap panel dış yüzeyi arasındaki fark (mm) 47
Niş ölçüsü G x Y x D (mm) 560 x 450 x 550
Net ağırlık (kg) 29
Kahve türleri

Espresso / 2 x espresso
Kahve / 2 x Kahve
Sütlü kahve, latte macchiato, cappuccino
Köpürtülmüş süt, Sıcak süt
Sıcak su

Kullanım

TFT dokunmatk ekran •
Kumanda modülü üstte •
Kolay anlaşılır metin göstergesi (dil seçenekleri) 25
Kahve türleri kişiselleştirilebilir ve hafızaya alınabilir (No.) 8
Kahve boyutu seçeneği (No.) 3
Kahve sertliği seçeneği (No.) 5
Kahve sıcaklığı seçeneği (No.) 3
Kahve pınarının yüksekli ayarı (cm) 15
Otomatik dışarı kayan sürgü sistemi •
Temel programlana bilen ayarlar
- Aydınlatma seneryoları (No.) 7
- Fincana uyum sağlayan kahve pınarının yükseklik ayarı (h) •
- Otomatik kendi kendini kapatma (h) 1–12
- Su sertliği (Kademe sayısı) 4
- Su filtresi •
Donanım

Otomatik demleme teknolojisi •
Seramik disk kahve öğütücüsü •
Kahve çekirdeğinin öğütme büyüklük ayarı •
Sürekli su ısıtma özelliği •
Pompa basıncı (bar) 19
Entegre süt sistemi •
İzole süt konteyneri (l) 0.7
Kahve çekirdeği konteyneri (g) 1,000
Toz kahve için ayrı hazne •
Öğütme kademe kontrolü (Kademe sayısı) 4
Kahve miktarı ayarı (g) 8–10
Daha sert kahveler için duble öğütme ve demleme özelliği (tek fincan). •
Daha sert kahveler için duble öğütme ve demleme özelliği (çift fincan). •
Çıkarılabilir su tankı (l) 2.5
Su tankı için su sertlik filitresi 1
Her kahve alımının ardından otomatik kendi kendini temizleme •
Su sertliği filtresi doluluk göstergesi •
Su tankı ve kahve çekirdeği doluluk göstergesi •
Atıl su ve telve doluluk göstergesi •
Entegre LED aydınlatma •
Güvenlik

Çocuk kilidi / otomatik kendi kendini kapatma •/•
Temizlik

Açma kapama esnasında tam otomatik temizleme •/•
Otomatik süt aktarım kanallarının temizlenmesi •
Otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı •
Otomatik temizleme programı •
Otomatik kireçten arındırma programı •
Çıkarılabilir demleme ünitesi •
Atıl su ve telve kapları çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir •
Süt köpürtme sistemi çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir •
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (kW) 1.7

• Standart.     – Mevcut değil.



Cihaz tipi Vakum Çekmecesi

Cam ardında Paslanmaz Çelik DV 461 110²
Gaggenau antirasit tamamen cam
Gaggenau gümüş tamamen cam DV 461 100²
Boyutlar

Genişlik (cm) 60
Cihaz Boyutları G x Y x D (mm) 590 x 140 x 532
Kapı dış yüzeyi ile ahşap dikme arasındaki fark (mm) 47
Niş ölçüsü G x Y x D (mm) 560 x 140 x 550
Net ağırlık (kg) 31
Hacim

Net hacim (l) 7,5
İç boyutlar G x Y x D (mm) 210 x 95 x 275
Maksimum vakumlama poşeti boyutu  G x L (mm) 240 x 350
Kullanım

Vakumlama sesiyesi 3, max. 99 %
Isı yalıtım yüzeyi (sızdırmazlık çubuğu) 3
Vakumlama poşeti ve konserveler •
Konserveleri ve Şişeleri vakumlama •
Sıvıları vakumlama •
Vakumlama pompası için kurutma programı •
Uyarı fonksiyonu •
Kumanda

Sensör kontrol paneli •
Kulpsuz Çekmece •
Çekmece paneli içine gömme, gizli tutma kolu •
Açma kapama düğmesi –
Yumuşak kapanan çekmece •
Özellikler

Vakumlama haznesi Paslanmaz çelik •
Maksimum yükleme ağırlığı (kg) 10
Maksimum yükleme yüksekliğ (mm) 80
Emniyetli iç cam kapak •
Sızdırmazlık sağlayan ısı çubuğu yapışmaz •
Vakumlama havuzu platform ile yükseltilebilir •
Vakumlama havuzu dışında tüp ile bağlatı imkanı •
Vakumlama havuzu kullanım alanı (mm) 210 x 275
Vakumlama sırasında sıvıları tutma •
Vakumlama poşeti küçük, 180mm x 280mm (pcs.) 50
Vakumlama poşeti büyük, 240mm x 350mm (pcs.) 50
Şişe vakumlama girişi (pcs.) 3
Şişe vakumlama adaptörü •
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (kW) 0,32

• Standart - Mevcut değil.

400 Serisi vakum çekmecesi
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Cihaz tipi Vakum Çekmecesi

Cam ardında Paslanmaz Çelik DV 461 110²
Gaggenau antirasit tamamen cam
Gaggenau gümüş tamamen cam DV 461 100²
Boyutlar

Genişlik (cm) 60
Cihaz Boyutları G x Y x D (mm) 590 x 140 x 532
Kapı dış yüzeyi ile ahşap dikme arasındaki fark (mm) 47
Niş ölçüsü G x Y x D (mm) 560 x 140 x 550
Net ağırlık (kg) 31
Hacim

Net hacim (l) 7,5
İç boyutlar G x Y x D (mm) 210 x 95 x 275
Maksimum vakumlama poşeti boyutu  G x L (mm) 240 x 350
Kullanım

Vakumlama sesiyesi 3, max. 99 %
Isı yalıtım yüzeyi (sızdırmazlık çubuğu) 3
Vakumlama poşeti ve konserveler •
Konserveleri ve Şişeleri vakumlama •
Sıvıları vakumlama •
Vakumlama pompası için kurutma programı •
Uyarı fonksiyonu •
Kumanda

Sensör kontrol paneli •
Kulpsuz Çekmece •
Çekmece paneli içine gömme, gizli tutma kolu •
Açma kapama düğmesi –
Yumuşak kapanan çekmece •
Özellikler

Vakumlama haznesi Paslanmaz çelik •
Maksimum yükleme ağırlığı (kg) 10
Maksimum yükleme yüksekliğ (mm) 80
Emniyetli iç cam kapak •
Sızdırmazlık sağlayan ısı çubuğu yapışmaz •
Vakumlama havuzu platform ile yükseltilebilir •
Vakumlama havuzu dışında tüp ile bağlatı imkanı •
Vakumlama havuzu kullanım alanı (mm) 210 x 275
Vakumlama sırasında sıvıları tutma •
Vakumlama poşeti küçük, 180mm x 280mm (pcs.) 50
Vakumlama poşeti büyük, 240mm x 350mm (pcs.) 50
Şişe vakumlama girişi (pcs.) 3
Şişe vakumlama adaptörü •
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (kW) 0,32

• Standart - Mevcut değil.



400 serisi ısıtma çekmeceleri

Cihaz tipi Isıtma çekmecesi Isıtma çekmecesi Isıtma çekmecesi

Cam ardında paslanmaz çelik WS 482 110 WS 461 110 WS 462 110
Gaggenau antrasit tamamen cam WS 461 100 WS 462 100
Boyutlar

Genişlik (cm) 76 60 60
Cihaz boyutları G x Y x D (mm) 752 x 208 x 548 590 x 140 x 535 590 x 288 x 535
Kapı dış yüzeyi ile ahşap panel dış yüzeyi arasındaki fark (mm) 47 47 47
Niş ölçüsü G x Y x D (mm) 724 x 203 x 550 560 x 140 x 550 560 x 288 x 550
Net ağırlık (kg) 29 18 23
Hacim

Net hacim (l) 38 19 51
İç boyutlar G x Y x D (mm) 606 x 132 x 480 475 x 86 x 458 475 x 236 x 458
Servis seti kapasitesi (No.) 10 6 12
Isıtma metotları

Buz çözme / sıcak tutma • • •
Fincan ve bardakları sıcak tutma • • •
Yemekleri sıcak tutma ve yavaş pişirme • • •
Fırın kabı ısıtma • • •
Sıcak hava+altan ısıtma • • •
40 °C ve 80 °C arası ısı seçimi (cam yüzey) (Güç kademeleri) 4 4 4
Kumanda

Döner düğme • • •
Gösterge ışığı ön camda görülebilir • • •
Tutma kolu olmadan kullanım • • •
Bas-aç sistemi • • •
Yumuşak kapanma sistemi • • •
Özellikler

İç aydınlatma • • •
Maksimum yükleme miktarı (kg) 25 25 25
Cam tabanlı paslanmaz çelik iç yüzey • • •
Turbo fan ile hızlı ısıtma • • •
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (kW) 0.81 0.81 0.81

• Standart.     – Mevcut değil.
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Cihaz tipi Isıtma çekmecesi Isıtma çekmecesi Isıtma çekmecesi

Cam ardında paslanmaz çelik WS 482 110 WS 461 110 WS 462 110
Gaggenau antrasit tamamen cam WS 461 100 WS 462 100
Boyutlar

Genişlik (cm) 76 60 60
Cihaz boyutları G x Y x D (mm) 752 x 208 x 548 590 x 140 x 535 590 x 288 x 535
Kapı dış yüzeyi ile ahşap panel dış yüzeyi arasındaki fark (mm) 47 47 47
Niş ölçüsü G x Y x D (mm) 724 x 203 x 550 560 x 140 x 550 560 x 288 x 550
Net ağırlık (kg) 29 18 23
Hacim

Net hacim (l) 38 19 51
İç boyutlar G x Y x D (mm) 606 x 132 x 480 475 x 86 x 458 475 x 236 x 458
Servis seti kapasitesi (No.) 10 6 12
Isıtma metotları

Buz çözme / sıcak tutma • • •
Fincan ve bardakları sıcak tutma • • •
Yemekleri sıcak tutma ve yavaş pişirme • • •
Fırın kabı ısıtma • • •
Sıcak hava+altan ısıtma • • •
40 °C ve 80 °C arası ısı seçimi (cam yüzey) (Güç kademeleri) 4 4 4
Kumanda

Döner düğme • • •
Gösterge ışığı ön camda görülebilir • • •
Tutma kolu olmadan kullanım • • •
Bas-aç sistemi • • •
Yumuşak kapanma sistemi • • •
Özellikler

İç aydınlatma • • •
Maksimum yükleme miktarı (kg) 25 25 25
Cam tabanlı paslanmaz çelik iç yüzey • • •
Turbo fan ile hızlı ısıtma • • •
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (kW) 0.81 0.81 0.81

• Standart.     – Mevcut değil.





200 serisi fırınlar

200 serisi cihaz kombinasyonları için kontrol listesi 46-47

200 serisi fırınlar 48-51

200 serisi kombi buharlı fırın 52

200 serisi buharlı fırın 53

200 serisi kombi mikrodalga fırınlar 54

200 serisi mikrodalga fırınlar 55

200 serisi tam otomatik espresso ve kahve makinesi 56

200 serisi ısıtma çekmeceleri 57

200 serisi opsiyonel aksesuarlar / aksesuarlar 58-59

200 serisi donanım karşılaştırması 60-71
20

0 
/ 

30
0 

se
ri

si
ür

ün
le

r.



LAYOUT: 2
HEADLINE: Ovens 200 series
SLOTID: d_2

Bu kontrol listesi fırın, buharlı fırın, 
kombi buharlı fırın, mikrodalga, kombi 
mikrodalga, tam otomatik espresso 
makinesi ve bulaşık makineleri ile 
planlanan mükemmel bir kombinasyon 
önerileri sunmaktadır.

Birden çok opsiyonu olan cihazlarda 
ilki gösterilmiştir:   
    
Dikey kombinasyonlar 
Lütfen aşağıdaki detayları dikkate  
alınız.

□ Dikey kombinasyonlarda kapı 
menteşelerinin aynı tarafta olması 
gerekir. 

□ Cihazların kapı yönü değiştirilemez. 

□ BS üzerine başka cihaz monte 
edilemez.

□ Farklı ölçüdeki cihazların kumanda 
düğmeleri birbiriyle uyum 
içerisinde olmaz.

□ Sadece kontrol düğmeleri yukarıda 
olan cihazlar bulaşık makinesi 
üzerine monte edilebilir bu 
cihazların nişi 56cm genişliğinde 
olmalıdır. Bulaşık makinesi 60cm 
genişliğindedir. Gaggenau 
Antrasit'te cam kapı opsiyonel 
aksesuar olarak elde edilebilir. 

Yatay kombinasyonlar 

□ Lütfen aşağıdaki detayları dikkate   
  alınız.

□ Kapı menteşeleri, kapının tamamen 
açılmasını engellemeden, içeride 
veya dışarıda konumlandırılabilir.

□ Yatay kombinasyonlarda iki ayrı 
cihaz kolunun ortada olması için 
kapı menteşelerinin farklı yönlerde 
olması gerekir. 

□ Cihazların kapı yönü değiştirilemez.  

□ İki kapı arasında 10mm boşluk 
bırakılmalıdır.

□ Buharlı fırın, kombi buharlı fırın, 
mikrodalga, kombi mikrodalga ve 
espresso makinesi, fırın yanına 
planlandığında (14cm 
yüksekliğindeki) ısıtma çekmecesi 
dikkate alınmalıdır.

BOP Fırınlar
BSP Kombi buharlı fırınlar
BMP  Kombi mikrodalga fırınlar  
CMP  Tam otomatik espresso makinesi
WSP Isıtma çekmeceleri
DF  Bulaşık makineleri

60cm genişliğindeki cihazların üst üste kombinasyonu.

•BOP 2 . 0
•DF

•BSP 250/BSP 220/BMP 250
•DF

•CMP 250
•DF

•BSP 250/BSP 220/BMP 250
•BOP 2 . 0
•WSP 222

•BMP 224
•BOP 2 . 0
•WSP 222

•BSP 250/BSP 220/BMP 250
•BMP 250
•WSP 221

•BMP 250/BSP 2 . 0
•CMP 250
•WSP 221

•BMP 224
•CMP 250
•WSP 221

Gaggenau Antrasit Gaggenau Metalik Gaggenau Gümüş

Tüm cihazlar bu renklerde elde edilebilir:

200 serisi cihaz kombinasyonları için kontrol listesi



60cm genişliğindeki cihazların 4'lü kombinasyonu, ısıtma çekmeceli.

•BOP 2 . 1

•BOP 251

•BOP 2 . 1

• BSP 251/BSP 221/
BMP 251

•BOP 2 . 1

• BSP 221/BSP 251/
BMP 251

•WSP 221

•CMP 250
•WSP 221

• BSP 250/BSP 220/ 
BMP 250

•WSP 221

•BMP 250/BSP 2 . 0
•CMP 250
•WSP 221

•BMP 251/BSP 2 . 1
•WSP 221

•BOP 2 . 0

•BMP 250/BSP 2 . 0
•WSP 221

•BSP 250/BSP 220/BMP 250
•WSP 221

•BMP 250/BSP 2 . 0
•WSP 221

•CMP 250
•WSP 221

•BO 2 . 1 •BSP 250/BSP 220/BMP 250
•WSP 221

•BOP 251 •CMP 250
•WSP 221

60cm genişliğindeki cihazların yan yana kombinasyonu.

•BMP 251/BSP 2 . 1
•WSP 221

•CMP 250
•WSP 221

•BSP 250/BSP 220/BMP 250
•WSP 221

200 serisi fırınlar 47



LAYOUT: 2
HEADLINE: Ovens 200 series
SLOTID: d_2

Kapı yönü sağa doğru
BO P 250 101 
Gaggenau Antrasit.
Genişlik: 60 cm.
BO P 250 111  
Gaggenau Metalik.
Genişlik: 60 cm.
BO P 250 131  
Gaggenau Gümüş.
Genişlik: 60 cm.

Kapı yönü sola doğru
BO P 251 101  
Gaggenau Antrasit 
Genişlik: 60 cm.
BO P 251 111  
Gaggenau Metalik
Genişlik: 60 cm.
BO P 251 131 
Gaggenau Gümüş
Genişlik: 60 cm.

Cihaz fiyatına dahil
• 1Emaye tepsi.
• 1Cam tepsi.
• 1Izgara.
• 1Et termometresi.

Opsiyonel aksesuarlar
BA 016 105
Teleskopik tepsi sürgü sistemi.
BA 026 113  
Tepsi.
15mm derinlik.
BA 036 103  
Tepsi içi ayaklı ızgara.
BA 046 113  
Cam tepsi 
24mm derinlik.
BA 056 113  
Fırın taşı ısıtıcısı, Fırın taşı
(BA 058 133) için gerekli donanım.
BA 056 133  
Fırın taşı + taşıyıcı + pizza
sürücüsü (Isıtıcıyı ayrıca sipariş
ediniz).
BA 226 103
Izgara tepsisi
30mm derinlik.
BS 020 002  
Pizza küreği (2'li set).
GN 340 230
Gastronorm kızartma kabı  
GN 2/3, Yükseklik 165mm.

200 serisi fırın
BO P 250/BO P 251

 – Hemyüzey montaj.
 – Pirolitik temizleme.
 – 13 farklı pişirme metodu. Tüm 

pişirme türlerini kapsar.
 – TFT dokunmatik ekran.
 – 30–300°C arası elektronik ısı ayarı 

ve kontrolü.
 – 76 lt net kullanılabilir hacim.
 – Enerji sınıfı: A

Isıtma metotları
• Sıcak hava.
• Eko sıcak hava:
• Üstten + alttan ısıtma. 
• Üstten ısıtma.
• Alttan ısıtma.
• Sıcak hava + alttan ısıtma.
• Tam yüzey ızgara + hava sirkülasyonu.
• Tam yüzey ızgara.
• Kompakt ızgara.
• Fırın taşı fonksiyonu.
• Kızartma fonksiyonu.
• Hamur ve yoğurt mayalama.
• Buz çözme.

Kumanda
• TFT donkumatik ekran ve dönen   
 düğme ile kullanım.
• 25 farklı lisanla kullanılabilen           
 gösterge ekranı.
• Kişisel tarifleri hafızaya alma   
 programı.
• Bilgilendiren program sembolleri.
• 110° yana açılabilen fırın kapısı.
 
Özellikler
• Et termometresi:
 İstenilen ısıya ulaştığında cihaz
 otomatik olarak kapanır. 
• Fırın taşı.
• Thermo-Test”. Her zaman fırın
 içinin gerçek ısısını görebilirsiniz.
• Hızlı ısıtma.
• Timer fonksiyonları:
 Pişirme süresi. 
 Pişirme süresi bitişi.
 Çalar saat.
 Uzun süreli zamanlayıcı. 
• 60 W üstten halojen aydınlatma.
• 4 kademeli tepsi sürgü sistemi.

Güvenlik
• 4 katlı ısı izolasyonlu
 soğutulmuş kapı.
• Çoçuk kilidi.
• Unutma emniyeti.
• Isı korumalı fırın soğutması.
• Değerli ahşaplarınız koruma altında.

Temizlik
• Pirolitik kendi kendini temizleme
 sistemi. Zahmetsiz temizlik. Uzun
 yıllar temiz görünüm.
• Gaggenau yapışmayı önleyen
 emaye.
• Fırın dışına çıkan hava ısıtılabilen
 katalizatörden geçirilerek daima   
 temizlenir.

Planlama
• Kapı yönü değiştirilemez.
• Mobilya ile dış kapı yüzeyi arasındaki  
 fark 21mm olmalıdır.
• Mobilya ile kapı tutma kolunun  
 dış yüzeyi arasındaki fark 72mm   
 olmalıdır.    
• Köşe planlaması yapılırsa  
 mutlaka 110° derecelik kapı açılma 
 açısı öngörünüz.  
• Cihaz ve komşu mobilya  
 yüzeyleri arasında min 5mm’lik  
 bir aralık öngörülmelidir. 
• Ocak altındaki alt dolaba   
 planlandığında ocak ile fırın arasına  
 15mm boşluk öngörülmelidir.
• 550mm’lik montaj derinliğine
 imkan verebilmek için cihazın alt
 sağ köşesindeki boşluktan kablo
 geçirilmelidir.
• Priz cihazın montaj boşluğuna
 denk gelmemelidir.

Bağlantı değeri
• Enerji sınıfı A.   
• Toplam bağlantı değeri 3.7 kW.  
• Bağlantı kablosu öngörünüz.



LAYOUT: 2
HEADLINE: Ovens 200 series
SLOTID: d_8

Kapı yönü sağa doğru
BO P 240 101 
Gaggenau Antrasit
Genişlik: 60 cm.
BO P 240 111 
Gaggenau Metalik
Genişlik: 60 cm.
BO P 240 131 
Gaggenau Gümüş
Genişlik: 60 cm.

Kapı yönü sola doğru
BO P 241 101 
Gaggenau Antrasit 
Genişlik: 60 cm.
BO P 241 111 
Gaggenau Metalik
Genişlik: 60 cm.
BO P 241 131 
Gaggenau Gümüş
Genişlik: 60 cm.

Cihaz fiyatına dahil
• 1Emaye tepsi.
• 1Cam tepsi.
• 1Izgara.
• 1Et termometresi.

Opsiyonel aksesuarlar
BA 016 105
Teleskopik tepsi sürgü sistemi.
BA 026 113  
Tepsi.
15mm derinlik.
BA 036 103  
Tepsi içi ayaklı ızgara.
BA 046 113  
Cam tepsi 
24mm derinlik.
BA 056 113  
Fırın taşı ısıtıcısı, Fırın taşı
(BA 058 133) için gerekli donanım.
BA 056 133  
Fırın taşı + taşıyıcı + pizza
sürücüsü (Isıtıcıyı ayrıca sipariş
ediniz).
BA 226 103
Izgara tepsisi
30mm derinlik.
BS 020 002  
Pizza küreği (2'li set).
GN 340 230
Gastronorm kızartma kabı  
GN 2/3, Yükseklik 165mm.

200 serisi fırın
BO P 240/BO P 241

 – Hemyüzey montaj.
 – 13 farklı pişirme metodu. Tüm 

pişirme türlerini kapsar.
 – TFT dokunmatik ekran
 – 30–300°C arası elektronik ısı ayarı 

ve kontrolü.
 – 76 lt net kullanılabilir hacim.
 – Enerji sınıfı: A.

Isıtma metotları
• Sıcak hava.
• Eko sıcak hava:
• Üstten + alttan ısıtma 
• Üstten ısıtma.
• Alttan ısıtma.
• Sıcak hava + alttan ısıtma.
• Tam yüzey ızgara + hava sirkülasyonu.
• Tam yüzey ızgara.
• Kompakt ızgara.
• Fırın taşı fonksiyonu.
• Kızartma fonksiyonu.
• Hamur ve yoğurt mayalama.
• Buz çözme.

Kumanda
• TFT donkumatik ekran ve dönen   
 düğme ile kullanım.
• 25 farklı lisanla kullanılabilen           
 gösterge ekranı.
• Kişisel tarifleri hafızaya alma   
 programı.
• Bilgilendiren program sembolleri.
• 110° yana açılabilen fırın kapısı.
 
Özellikler
• Et termometresi:
 İstenilen ısıya ulaştığında cihaz
 otomatik olarak kapanır. 
• Fırın taşı.
• Thermo-Test”. Her zaman fırın
 içinin gerçek ısısını görebilirsiniz.
• Hızlı ısıtma.
• Timer fonksiyonları:
 Pişirme süresi. 
 Pişirme süresi bitişi.
 Çalar saat.
 Uzun süreli zamanlayıcı 
• 60 W üstten halojen aydınlatma.
• 4 kademeli tepsi sürgü sistemi.

Güvenlik
• 4 katlı ısı izolasyonlu
 soğutulmuş kapı.
• Çoçuk kilidi.
• Unutma emniyeti.
• Isı korumalı fırın soğutması.
• Değerli ahşaplarınız koruma altında.

Temizlik
• Kendini temizleyen ve yapışmayı   
 önleyen katalitik arka duvar.
• Gaggenau yapışmayı önleyen
 emaye.
• Fırın dışına çıkan hava ısıtılabilen
 katalizatörden geçirilerek daima   
 temizlenir.
• Fan pervanesi önünde bulunan yağ  
 filtresi pervaneye sıçrayacak yağları  
 önler.

Planlama
• Kapı yönü değiştirilemez.
• Mobilya ile dış kapı yüzeyi arasındaki  
 fark 21mm olmalıdır.
• Mobilya ile kapı tutma kolunun  
 dış yüzeyi arasındaki fark 72mm   
 olmalıdır.    
• Köşe planlaması yapılırsa  
 mutlaka 110° derecelik kapı açılma 
 açısı öngörünüz.   
• Cihaz ve komşu mobilya  
 yüzeyleri arasında min 5mm’lik  
 bir aralık öngörülmelidir.  
• Ocak altındaki alt dolaba   
 planlandığında ocak ile fırın arasına  
 15mm boşluk öngörülmelidir.
• 550mm’lik montaj derinliğine
 imkan verebilmek için cihazın alt
 sağ köşesindeki boşluktan kablo
 geçirilmelidir.
• Priz cihazın montaj boşluğuna
 denk gelmemelidir.

Bağlantı değeri   
• Enerji sınıfı A.   
• Toplam bağlantı değeri 3.7 kW.  
• Bağlantı kablosu öngörünüz.
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LAYOUT: 2
HEADLINE: Ovens 200 series
SLOTID: d_14

Kapı yönü sağa doğru
BO P 220 101 
Gaggenau Antrasit
Genişlik: 60 cm
BO P 220 111 
Gaggenau Metalik
Genişlik: 60 cm
BO P 220 131 
Gaggenau Gümüş
Genişlik: 60 cm

Kapı yönü sola doğru
BO P 221 101 
Gaggenau Antrasit 
Genişlik: 60 cm
BO P 221 111 
Gaggenau Metalik
Genişlik: 60 cm
BO P 221 131 
Gaggenau Gümüş
Genişlik: 60 cm

Cihaz fiyatına dahil
• 1Emaye tepsi.
• 1Cam tepsi.
• 1Izgara.

Opsiyonel aksesuarlar
BA 016 105
Teleskopik tepsi sürgü sistemi.
BA 026 113  
Tepsi.
15mm derinlik.
BA 036 103  
Tepsi içi ayaklı ızgara.
BA 046 113  
Cam tepsi 
24mm derinlik.
BA 056 113  
Fırın taşı ısıtıcısı, Fırın taşı
(BA 058 133) için gerekli donanım.
BA 056 133  
Fırın taşı + taşıyıcı + pizza
sürücüsü (Isıtıcıyı ayrıca sipariş
ediniz).
BA 226 103
Izgara tepsisi
30mm derinlik.
BS 020 002  
Pizza küreği (2'li set).
GN 340 230
Gastronorm kızartma kabı  
GN 2/3, Yükseklik 165mm.

200 serisi fırın
BO P 220/BO P 221

 – Hemyüzey montaj.
 – Pirolitik temizleme.
 – 9 farklı pişirme metodu. Tüm 

pişirme türlerini kapsar.
 – TFT dokunmatik ekran.
 – 50°C–300°C arası elektronik ısı 

ayarı ve kontrolü.
 – 76 lt net kullanılabilir hacim.
 – Enerji sınıfı: A

Isıtma metotları
• Sıcak hava.
• Eko sıcak hava:
• Üstten + alttan ısıtma 
• Üstten ısıtma,
• Alttan ısıtma.
• Sıcak hava + alttan ısıtma.
• Tam yüzey ızgara + hava sirkülasyonu.
• Tam yüzey ızgara.
• Fırın taşı fonksiyonu.

Kumanda
• TFT donkumatik ekran ve dönen   
 düğme ile kullanım.
• 25 farklı lisanla kullanılabilen           
 gösterge ekranı.
• Kişisel tarifleri hafızaya alma   
 programı.
• Bilgilendiren program sembolleri.
• 110° yana açılabilen fırın kapısı.
 
Özellikler
• İstenilen ısıya ulaştığında cihaz
 otomatik olarak kapanır. 
• Fırın taşı.
• Thermo-Test”. Her zaman fırın
 içinin gerçek ısısını görebilirsiniz.
• Hızlı ısıtma.
• Timer fonksiyonları:
 Pişirme süresi. 
 Pişirme süresi bitişi.
 Çalar saat.
 Uzun süreli zamanlayıcı. 
• 60 W üstten halojen aydınlatma.
• 4 kademeli tepsi sürgü sistemi.

Güvenlik
• 4 katlı ısı izolasyonlu
 soğutulmuş kapı.
• Çoçuk kilidi.
• Unutma emniyeti.
• Isı korumalı fırın soğutması.
• Değerli ahşaplarınız koruma altında.

Temizlik
• Pirolitik kendi kendini temizleme
 sistemi. Zahmetsiz temizlik. Uzun
 yıllar temiz görünüm.
• Gaggenau yapışmayı önleyen
 emaye.
• Fırın dışına çıkan hava ısıtılabilen
 katalizatörden geçirilerek
 daima temizlenir.

Planlama
• Kapı yönü değiştirilemez.
• Mobilya ile dış kapı yüzeyi arasındaki  
 fark 21mm olmalıdır.
• Mobilya ile kapı tutma kolunun  
 dış yüzeyi arasındaki fark 72mm   
 olmalıdır.    
• Köşe planlaması yapılırsa  
 mutlaka 110° derecelik kapı açılma 
 açısı öngörünüz.  
• Cihaz ve komşu mobilya  
 yüzeyleri arasında min 5mm’lik  
 bir aralık öngörülmelidir. 
• Ocak altındaki alt dolaba   
 planlandığında ocak ile fırın arasına  
 15mm boşluk öngörülmelidir.
• 550mm’lik montaj derinliğine  
 imkan verebilmek için cihazın alt  
 sağ köşesindeki boşluktan kablo  
 geçirilmelidir.
• Priz cihazın montaj boşluğuna
 denk gelmemelidir.

Bağlantı değeri
• Enerji sınıfı A.   
• Toplam bağlantı değeri 3.7 kW.  
• Bağlantı kablosu öngörünüz.



LAYOUT: 2
HEADLINE: Ovens 200 series
SLOTID: d_20

Kapı yönü sağa doğru
BO P 210 101 
Gaggenau Antrasit
Genişlik: 60 cm.
BO P 210 111 
Gaggenau Metalik
Genişlik: 60 cm.
BO P 210 131 
Gaggenau Gümüş
Genişlik: 60 cm.

Kapı yönü sola doğru
BO P 211 101 
Gaggenau Antrasit 
Genişlik: 60 cm.
BO P 211 111 
Gaggenau Metalik
Genişlik: 60 cm.
BO P 211 131 
Gaggenau Gümüş
Genişlik: 60 cm.

Cihaz fiyatına dahil
•1Emaye tepsi.
•1Izgara.
•1Izgara tepsisi.

Opsiyonel aksesuarlar
BA 036 100  
Tepsi içi ayaklı ızgara.
BA 046 113  
Cam tepsi 
24mm derinlik.
BA 056 113  
Fırın taşı ısıtıcısı, Fırın taşı
(BA 058 133) için gerekli donanım.
BA 056 133  
Fırın taşı + taşıyıcı + pizza
sürücüsü (Isıtıcıyı ayrıca sipariş
ediniz).
BA 216 102
4 kademeli teleskopik sürgü sistemi. 
BA 226 100
Izgara tepsisi
37mm derinlik.
BA 226 110
Emaye tepsi 
24mm derinlik.
BS 020 002  
Pizza küreği (2'li set).

200 serisi fırın
BO P 210/BO P 211

 – Hemyüzey montaj.
 – 9 farklı pişirme metodu. Tüm 

pişirme türlerini kapsar.
 – TFT dokunmatik ekran.
 – 50°C–300°C arası elektronik ısı 

ayarı ve kontrolü.
 – 76 lt net kullanılabilir hacim.
 – Enerji sınıfı: A.

Isıtma metotları
• Sıcak hava.
• Eko sıcak hava:
• Üstten + alttan ısıtma. 
• Üstten ısıtma,
• Alttan ısıtma.
• Sıcak hava + alttan ısıtma.
• Tam yüzey ızgara + hava sirkülasyonu
• Tam yüzey ızgara.
• Fırın taşı fonksiyonu.

Kumanda
• TFT donkumatik ekran ve dönen   
 düğme ile kullanım.
• 25 farklı lisanla kullanılabilen           
 gösterge ekranı.
• Kişisel tarifleri hafızaya alma   
 programı.
• Bilgilendiren program sembolleri.
• 110° yana açılabilen fırın kapısı.
 
Özellikler
• İstenilen ısıya ulaştığında cihaz
 otomatik olarak kapanır. 
• Fırın taşı.
• Thermo-Test”. Her zaman fırın
 içinin gerçek ısısını görebilirsiniz.
• Hızlı ısıtma.
• Timer fonksiyonları:
 Pişirme süresi. 
 Pişirme süresi bitişi.
 Çalar saat.
 Uzun süreli zamanlayıcı. 
• 60 W üstten halojen aydınlatma.
• 4 kademeli tepsi sürgü sistemi.

Güvenlik
• 4 katlı ısı izolasyonlu
 soğutulmuş kapı.
• Çoçuk kilidi.
• Unutma emniyeti.
• Isı korumalı fırın soğutması.
• Değerli ahşaplarınız koruma altında.

Temizlik
• Gaggenau yapışmayı önleyen
 emaye.
• Fırın dışına çıkan hava ısıtılabilen
 katalizatörden geçirilerek
 daima temizlenir.

Planlama
• Kapı yönü değiştirilemez.
• Mobilya ile dış kapı yüzeyi arasındaki  
 fark 21mm olmalıdır.
• Mobilya ile kapı tutma kolunun  
 dış yüzeyi arasındaki fark 72mm   
 olmalıdır.    
• Köşe planlaması yapılırsa  
 mutlaka 110° derecelik kapı açılma 
 açısı öngörünüz.  
• Cihaz ve komşu mobilya  
 yüzeyleri arasında min 5mm’lik  
 bir aralık öngörülmelidir. 
• Ocak altındaki alt dolaba   
 planlandığında ocak ile fırın arasına  
 15mm boşluk öngörülmelidir.
• 550mm’lik montaj derinliğine  
 imkan verebilmek için cihazın alt  
 sağ köşesindeki boşluktan kablo  
 geçirilmelidir.   
• Priz cihazın montaj boşluğuna  
 denk gelmemelidir.

Bağlantı değeri
• Enerji sınıfı A.   
• Toplam bağlantı değeri 3.7 kW.  
• Bağlantı kablosu öngörünüz.
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LAYOUT: 2
HEADLINE: Ovens 200 series
SLOTID: d_26

Kapı yönü sağa doğru
BS P 250 100 
Gaggenau Antrasit
Genişlik: 60 cm.
BS P 250 110 
Gaggenau Metalik
Genişlik: 60 cm.
BS P 250 130 
Gaggenau Gümüş
Genişlik: 60 cm.

Kapı yönü sola doğru
BS P 251 100 
Gaggenau Antrasit 
Genişlik: 60 cm.
BS P 251 110 
Gaggenau Metalik
Genişlik: 60 cm.
BS P 251 130 
Gaggenau Gümüş
Genişlik: 60 cm.

Cihaz fiyatına dahil
• 1 Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik,  
 deliksiz GN 2/3
• 1 Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik,  
 delikli GN 2/3.
• 1 Izgara.
• 1 Et termometresi.

Opsiyonel aksesuarlar
GN 114 130
Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik,  
GN 1/3
Deliksiz, 40mm derinliğinde, 1.5 lt.
GN 114 230
Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik,  
GN 2/3
Deliksiz, 40mm derinliğinde, 3 lt.
GN 124 130
Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik,  
GN 1/3
Delikli, 40mm derinliğinde, 1.5 lt.
GN 124 230
Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik,  
GN 2/3
Delikli, 40mm derinliğinde, 3 lt.
GN 340 230
Gastronorm kızartma kabı  
GN 2/3, Yükseklik 165mm.
GN 410 130 
Paslanmaz çelik tepsi kapağı,  
GN 1/3.
GN 410 230    
Paslanmaz çelik tepsi kapağı,  
GN 2/3.
GR 220 046  
Tepsi içi ayaklı ızgara.

200 serisi kombi buharlı fırın
BS P 250/BS P 251

 – Hemyüzey montaj.
 – Su tankı.
 – 30-230°C arası sıcak hava %0, %30, 

%60, %80 veya %100 nem oranı ile 
kombine edilebilir.

 – TFT dokunmatik ekran.
 – Basınçsız buharlama.
 – 30–230°C arası elektronik ısı ayarı 

ve kontrolü.
 – Et termometresi.
 – Fırın iç hacim 42 litre.
 – Enerji sınıfı: A.

Isıtma metotları
• Sıcak hava - %100 nem.
• Sıcak hava - %80 nem.
• Sıcak hava - %60 nem.
• Sıcak hava - %30 nem.
• Sıcak hava - %0 nem.
• Hamur ve yoğurt mayalama.
• Buz çözme.
• Tazeleme.
• Düşük ısıda pişirme.

Kumanda
• TFT dokunmatik ekran ve dönen   
 düğme ile kullanım.
• 25 farklı lisanla kullanılabilen        
 gösterge ekranı.
• Kişisel tarifleri hafızaya alma   
 programı.
• Bilgilendiren program sembolleri.
• 180° yana açılabilen fırın kapısı.
 
Özellikler
• 1.3 litrelik çıkarılabilir su tankı.
• Et termometresi:
• İstenilen ısıya ulaştığında cihaz
 otomatik olarak kapanır. 
• Thermo-Test”. Her zaman fırın.
 içinin gerçek ısısını görebilirsiniz.
• Timer fonksiyonları:
 Pişirme süresi. 
 Pişirme süresi bitişi.
 Çalar saat.
 Uzun süreli zamanlayıcı. 
• Elektronik kaynama noktası ayarı.
• 60 W yandan halojen aydınlatma.
• Hijyenik paslanmaz çelik iç gövde.
• 4 kademeli tepsi sürgü sistemi.

Güvenlik
• Çoçuk kilidi.
• Unutma emniyeti.
• Isı korumalı fırın soğutması.

Temizlik
• Temizleme.
• Kurutma programı.
• Kireçten arındırma.
• Yağ filtresi, bulaşık makinesinde   
 yıkanabilir.

Planlama
• Kapı yönü değiştirilemez.
• BS cihazının üzerine başka bir   
 elektrikli cihaz monte edilemez.
• Mobilya ile dış kapı yüzeyi arasındaki  
 fark 21mm olmalıdır.
• Mobilya ile kapı tutma kolunun  
 dış yüzeyi arasındaki fark 72mm   
 olmalıdır. 
• Cihaz ve komşu mobilya  
 yüzeyleri arasında min 5mm’lik  
 bir aralık öngörülmelidir.  
• Köşe planlaması yapılırsa  
 mutlaka 110° derecelik kapı açılma 
 açısı öngörünüz.   

Bağlantı değeri
• Enerji sınıfı: A
• Toplam bağlantı değeri 2.0 kW.  
• Bağlantı kablosu öngörünüz.



LAYOUT: 2
HEADLINE: Ovens 200 series
SLOTID: d_32

Kapı yönü sağa doğru
BS P 220 100  
Gaggenau Antrasit
Genişlik: 60 cm.
BS P 220 110 
Gaggenau Metalik
Genişlik: 60 cm.
BS P 220 130 
Gaggenau Gümüş
Genişlik: 60 cm.

Kapı yönü sola doğru
BS P 221 100 
Gaggenau Antrasit 
Genişlik: 60 cm.
BS P 211 110 
Gaggenau Metalik
Genişlik: 60 cm.
BS P 221 130 
Gaggenau Gümüş
Genişlik: 60 cm.

Cihaz fiyatına dahil
• 1 Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik,  
 deliksiz GN 2/3.
• 1 Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik,  
 delikli GN 2/3.
• 1 Izgara.

Opsiyonel aksesuarlar
GN 114 130
Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik,  
GN 1/3
Deliksiz, 40mm derinliğinde, 1.5 lt.
GN 114 230
Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik,  
GN 2/3
Deliksiz, 40mm derinliğinde, 3 lt.
GN 124 130
Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik,  
GN 1/3
Delikli, 40mm derinliğinde, 1.5 lt.
GN 124 230
Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik,  
GN 2/3
Delikli, 40mm derinliğinde, 3 lt.
GN 340 230
Gastronorm kızartma kabı  
GN 2/3, Yükseklik 165mm.
GN 410 130 
Paslanmaz çelik tepsi kapağı,  
GN 1/3.
GN 410 230    
Paslanmaz çelik tepsi kapağı,  
GN 2/3.
GR 220 046  
Tepsi içi ayaklı ızgara.

200 Serisi buharlı fırın
BS P 220/BS P 221

 – Hemyüzey montaj.
 – Su tankı.
 – 30°C'den 100°C'ye, %100 nem 

oranı ile basınçsız buharlama.
 – TFT dokunmatik ekran
 – 30–100°C arası elektronik ısı ayarı 

ve kontrolü.
 – Fırın iç hacim 45 litre.

Isıtma metotları
• %100 nem.
• Düşük ısıda buharlama
• Hamur ve yoğurt mayalama.
• Buz çözme.
• Tazeleme.
• Düşük ısıda pişirme.

Kumanda
• TFT dokunmatik ekran ve dönen   
 düğme ile kullanım.
• 25 farklı lisanla kullanılabilen        
 gösterge ekranı.
• Bilgilendiren program sembolleri
• 180° yana açılabilen fırın kapısı
 
Özellikler
• 1.3 litrelik çıkarılabilir su tankı.
• Thermo-Test”. Her zaman fırın.
 içinin gerçek ısısını görebilirsiniz.
• Timer fonksiyonları:
 Pişirme süresi. 
 Pişirme süresi bitişi.
 Çalar saat.
 Uzun süreli zamanlayıcı. 
• Elektronik kaynama noktası ayarı.
• 60 W yandan halojen aydınlatma.
• Hijyenik paslanmaz çelik iç gövde.
• 4 kademeli tepsi sürgü sistemi.

Güvenlik
• Çocuk kilidi.
• Unutma emniyeti.
• Isı korumalı fırın soğutması.

Temizlik
• Temizleme.
• Kireçten arındırma.

Planlama
• Kapı yönü değiştirilemez.
• BS cihazının üzerine başka bir   
 elektrikli cihaz monte edilemez.
• Mobilya ile dış kapı yüzeyi arasındaki  
 fark 21mm olmalıdır.
• Mobilya ile kapı tutma kolunun  
 dış yüzeyi arasındaki fark 72mm   
 olmalıdır. 
• Cihaz ve komşu mobilya  
 yüzeyleri arasında min 5mm’lik  
 bir aralık öngörülmelidir.  
• Köşe planlaması yapılırsa  
 mutlaka 110° derecelik kapı açılma 
 açısı öngörünüz.   
• 550mm’lik montaj derinliğine  
 imkan verebilmek için cihazın alt  
 sağ köşesindeki boşluktan kablo  
 geçirilmelidir.   
• Priz cihazın montaj boşluğuna  
 denk gelmemelidir.

Bağlantı değeri
• Toplam bağlantı değeri 1.9 kW.  
• Bağlantı kablosu öngörünüz.

200 serisi fırınlar 53



LAYOUT: 2
HEADLINE: Ovens 200 series
SLOTID: d_38

Kapı yönü sağa doğru
BM P 250 100 
Gaggenau Antrasit
Genişlik: 60 cm.
BMP 250 110 
Gaggenau Metalik
Genişlik: 60 cm.
BMP 250 130 
Gaggenau Gümüş
Genişlik: 60 cm.

Kapı yönü sola doğru
BMP 251 100 
Gaggenau Antrasit 
Genişlik: 60 cm.
BMP 251 110 
Gaggenau Metalik
Genişlik: 60 cm.
BMP 251 130 
Gaggenau Gümüş
Genişlik: 60 cm.

Cihaz fiyatına dahil: 
• 1 Kombine ızgara.
• 1 Cam küvet.

200 serisi kombi mikrodalga fırın
BM P 250/BM P 251

 – Hemyüzey montaj.
 – Mikrodalga, fırın ve ızgara aynı 

programda kombine edilebilir.
 – Kombine kullanımlarda birden fazla 

farklı program ayarlanabilir.
 – TFT dokunmatik ekran.
 – Elektronik ısı ayarı.
 – Fırın iç hacim 36 litre.

Isıtma metotları
• 5 mikrodalga güç kademesi: 1000,    
 600, 360, 180, 90 W.
• 4 farklı ısıtma yöntemi:
 40°C ve 100°C'den 250°C'ye   
 sıcak hava.
 100°C'den 250°C'ye sıcak hava ile  
 ızgara.
 100°C'den 250°C'ye turbo ızgara.
 3 yoğunluk seviyeli tam yüzey ızgara       
 maksimum çıkış güçü 2000 W.
• Mikrodalga ile ısıtma güç seviyeleri  
 birbiri ile kombine edilebilir: 600,   
 360, 180 ve 90 W.
• Ağırlığı gösteren 15 otomatik   
 program, kişiselleştirilebilir: 
 4 buz çözme programı
 4 pişirme programı
 7 kombine program.
• Kişisel tarifleri hafızaya alma   
 programı.

Kumanda
• TFT dokunmatik ekran ve dönen   
 düğme ile kullanım.
• 25 farklı lisanla kullanılabilen   
 gösterge ekranı.
• Bilgilendiren program sembolleri.
• 110° yana açılabilen fırın kapısı.
 
Özellikler
• İnnowave teknolojisi.
• Hızlı pişirme.
• 4 kademeli tepsi sürgü sistemi.
• Thermo-Test”. Her zaman fırın.
 içinin gerçek ısısını görebilirsiniz.
• 60 W yandan halojen aydınlatma.

Güvenlik
•3 katlı ısı izolasyonlu
 soğutulmuş kapı.
• 3 kapı kilidi.
• Çoçuk kilidi.
• Unutma emniyeti.
• Isı korumalı fırın soğutması.

Temizlik
• Cam seramik tabanlı hijyenik   
 paslanmaz çelik iç yüzey.
• Kendini temizleyen ve yapışmayı   
 önleyen katalitik arka duvar.

Planlama
• Kapı yönü değiştirilemez.
• Montaj modülün arka duvarı açık   
 olmalıdur.
• Cihaz ve komşu mobilya  
 yüzeyleri arasında min 5mm’lik  
 bir aralık öngörülmelidir.
• Mobilya ile dış kapı yüzeyi arasındaki  
 fark 21mm olmalıdır.
• Mobilya ile kapı tutma kolunun  
 dış yüzeyi arasındaki fark 72mm   
 olmalıdır.    
• Köşe planlaması yapılırsa  
 mutlaka 110° derecelik kapı açılma 
 açısı öngörünüz.   
• Priz cihazın montaj boşluğuna  
 denk gelmemelidir.

Bağlantı değeri
• Toplam bağlantı değeri 3.1 kW.  
• Bağlantı kablosu öngörünüz.



LAYOUT: 2
HEADLINE: Ovens 200 series
SLOTID: d_44

Kapı yönü sağa doğru
BM P 224 100 
Gaggenau Antrasit
Genişlik: 60 cm.
BMP 224 110 
Gaggenau Metalik
Genişlik: 60 cm.
BMP 224 130 
Gaggenau Gümüş
Genişlik: 60 cm.

Kapı yönü sola doğru
BMP 225 100 
Gaggenau Antrasit 
Genişlik: 60 cm.
BMP 225 110 
Gaggenau Metalik
Genişlik: 60 cm.
BMP 225 130 
Gaggenau Gümüş
Genişlik: 60 cm.

Cihaz fiyatına dahil: 
• 1 Kombine ızgara.
• 1 Izgara.

200 serisi mikrodalga fırın
BM P 224/BM P 225

 – Hemyüzey montaj.
 – Otomatik açılan kapı / tutma kolu 

olmadan kullanım.
 – Mikrodalga ve ızgara aynı 

programda kombine edilebilir.
 – Kombine kullanımlarda birden fazla 

farklı program ayarlanabilir.
 – TFT dokunmatik ekran.
 – Elektronik ısı ayarı.
 – Fırın iç hacim 21 litre.

Isıtma metotları
• 5 mikrodalga güç kademesi: 900,   
 600, 360, 180, 90 W.
• 3 yoğunluk seviyeli tam yüzey ızgara       
 maksimum çıkış güçü 1300 W.
• Tam yüzey ızgara : 600, 360, 180 ve  
 90 W mikrodalga kademeleri ile   
 kombine edilebilir.
• Ağırlığı gösteren 10 otomatik   
 program, kişiselleştirilebilir: 
 3 buz çözme programı.
 4 pişirme programı
 3 kombine program.
• Kişisel tarifleri hafızaya alma   
 programı.

Kumanda
• Otomatik açılan kapı.
• TFT dokunmatik ekran ve dönen   
 düğme ile kullanım.
• 25 farklı lisanla kullanılabilen   
 gösterge ekranı.
• Bilgilendiren program sembolleri
• 110° yana açılabilen fırın kapısı.
 
Özellikler
• İnnowave teknolojisi.
• Thermo-Test”. Her zaman fırın.
 içinin gerçek ısısını görebilirsiniz.
• 25 W iç aydınlatma.
• Cam seramik tabanlı hijyenik   
 paslanmaz çelik iç yüzey.

Güvenlik
• 3 katlı ısı izolasyonlu
 soğutulmuş kapı.
• 3 kapı kilidi.
• Çoçuk kilidi.
• Unutma emniyeti.
• Isı korumalı fırın soğutması.

Planlama
• Kapı yönü değiştirilemez.
• Minimum montaj yüksekliği 85cm'dir.
• Yüksekliği ayarlanabilen ayaklar.
• BMP, BOP'nin üzerine yatay taşıyıcı  
 ile monte edilir.
• Cihaz ve komşu mobilya  
 yüzeyleri arasında min 5mm’lik  
 bir aralık öngörülmelidir.
• Mobilya ile dış kapı yüzeyi arasındaki  
 fark 21mm olmalıdır.
• Köşe planlaması yapılırsa  
 mutlaka 90° derecelik kapı açılma  
 açısı öngörünüz.   

Bağlantı değeri
• Toplam bağlantı değeri 2.0 kW.  
• Bağlantı kablosu öngörünüz.

Üst dolaba montaj

Boy dolabına montaj
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LAYOUT: 2
HEADLINE: Ovens 200 series
SLOTID: d_50

CMP 250 100 
Gaggenau Antrasit
Genişlik: 60 cm.
CMP 250 110 
Gaggenau Metalik
Genişlik: 60 cm.
CMP 250 130 
Gaggenau Gümüş
Genişlik: 60 cm.

Cihaz fiyatına dahil: 
• 1 Su filtresi kartuşu
• 1 Ölçü kaşığı    
• 1 Montaj vidası    
• 1 Süt Kabı    
• 1 Temizleme tableti    
• 1 Test çubuğu    
• 1 Süt köpürtücüsü için bağlantı        
 hortumu
• 1 Kireç söküçü konteyner

200 serisi tam otomatik espresso 
makinesi
CM P 250

 – Hemyüzey montaj.
 – Daima hazır olan sıcak su sayesinde 

beklemeden kahve alabilme imkanı.
 – Aroma brewing teknolojisi ile tam 

aroma alma imkanı.
 – Her fincanda temizleme.
 – TFT dokunmatik ekran.
 – One-touch kullanım.
 – Kişiselleştirme fonksiyonu.
 – 7 aydınlatma ayarı.

İçecek türleri
• Espresso / 2xEspresso.
• Kahve / 2xKahve.
• Beyaz Kahve.
• Latte Macchiato.
• Cappuccino.
• Süt köpüğü.
• Ilık süt.
• Sıcak su.

Kumanda
• TFT dokunmatik ekran ve dönen   
 düğme ile kullanım.
• 25 farklı lisanla kullanılabilen   
 gösterge ekranı.
• 8 farklı içecekler için kişiselleştirme  
 fonksiyonu.
• 3 bardak boyutu ayarı.
• Hafiften ekstra güçlüye 5 kahve gücü  
 seviyesi.
• 3 kademeli kahve ısısı ayarı.
• 4 düzey ayarlı öğütme.
• 15cm'ye kadar yüksekliği   
 ayarlanabilen kahve bölmesi.
• 1 düğme ile otomatik slide-out   
 fonksiyonu.
 
Özellikler
• Seramik diskler ile öğütme.
• 2. konteyner ile 2 farklı kahve türü.
• 19 bar su basınç pompası.
• Bir içeceğin ekstra yoğunluğu için   
 çift öğütme ve demleme döngüsü.
• İki içeceğin ekstra yoğunluğu için çift  
 öğütme ve demleme döngüsü.
• Entegre süt sistemi ile dağıtıcı.
• 0.55 litrelik termos özellikli süt kabı.
• 3 LED'li entegre aydınlatma.
• 1 kg kahve konteynerı.
• Öğütülmüş kahve miktarının otomatik  
 ayarlanması.
• 2.5 litre çıkarılabilir su tankı.
• Elektronik su ve kahve seviyesi   
 kontrolü.
• Elektronik su filtresi değişim   
 göstergesi.
• Elektronik kahve tortu seviyesi   
 doluluk göstergesi.

Güvenlik
• Çoçuk kilidi.
• Unutma emniyeti.

Temizlik
• Makine açıldığında / kapatıldığında  
 tam otomatik yıkama programı.
• Süt sisteminin otomatik ve hızlı   
 yıkanması.
• Otomatik temizleme ve kireç sökücü  
 programı.
• Çıkarılabilir demleme bölmesi.
• Kahve kabı ve kahve tortusu toplama  
 tepsisi bulaşık makinesinde   
 yıkanabilir.
• Termos özellikli süt kabı bulaşık   
 makinesinde yıkanabilir.
.

Planlama
• 95cm'den itibaren ideal montaj   
 yüksekliği maksimum 120cm   
 olmalıdır.
• Cihaz ve komşu mobilya  
 yüzeyleri arasında min 5mm’lik  
 bir aralık öngörülmelidir.
• Mobilya ile dış kapı yüzeyi arasındaki  
 fark 21mm olmalıdır   
• Köşeye monte edildiğinde 200mm   
 kenar açıklığı gerekir.
• 59cm standart nişlerde, 14cm   
 yüksekliğinde WS üzerine direkt   
 montaj.

Bağlantı değeri
• Toplam bağlantı değeri 1.7 kW.
• Bağlantı kablosu öngörünüz.



LAYOUT: 2
HEADLINE: Ovens 200 series
SLOTID: d_53

WS P 221 100 
Gaggenau Antrasit
Genişlik: 60cm, yükseklik 14cm.
WS P 221 110 
Gaggenau Metalik
Genişlik: 60cm, yükseklik 14cm.
WS P 221 130 
Gaggenau Gümüş
Genişlik: 60cm, yükseklik 14cm.

200 serisi ısıtma çekmecesi
WS P 221

 – Hemyüzey montaj
 – Tutma kolu olmadan kullanım.
 – Bas-aç sistemi.
 – Cam tabanlı hijyenik paslanmaz 

çelik iç yüzey.
 – 40°C'den 80°C'ye 4 güç seviyesi 

(cam yüzey).
 – Ayrıca yemek hazırlamak, pişirmek 

ve sıcak tutmak için.

Isıtma metotları
• Yemeklerin buzunu çözme.
• Fincan ve bardakları sıcak tutma.
• Yemekleri sıcak tutma / yemekleri   
 yavaş pişirme.
• Fırın kabı ısıtma.

Kumanda
• Dönen düğme.
 
Özellikler
• Net hacim 20 lt.
• Hacim kapasitesi: 24cm ø tabak ve  
 çorba kaseleri dahil 6 kişilik yemek  
 seti, ayrıca büyüklüğüne göre ek   
 kase ve servis tabakları.
• Maksimum 25kg yükleme miktarı.
• Genişlik 468mm, yükseklik 92mm,   
 derinlik 458mm.
• Cam içine entegre edilmiş ısıtıcı   
 sayesinde yüzey rahat temizlenir.
• Turbo fan sayesinde fırın gibi hızlı   
 ısıtma yapılabilir.
• Gösterge ışığı, ön camda görülebilir.
• Alt taban emniyetli camdan imal   
 edilmiştir.

Planlama
• Cihaz ve komşu mobilya  
 yüzeyleri arasında min 5mm’lik  
 bir aralık öngörülmelidir.
• Mobilya ile panel yüzeyi arasındaki   
 fark 21mm olmalıdır.
•Buharlı fırın altına ısıtma çekmecesi  
 düşünüldüğünde yatay taşıyıçı   
 gerekmez.
• Kablo cihazın arkasında öngörülebilir.

Bağlantı değeri
• Toplam bağlantı değeri 0.81 kW.  
• Bağlantı kablosu öngörünüz.

WS P 222 100 
Gaggenau Antrasit
Genişlik: 60cm, yükseklik 29cm.
WS P 222 110 
Gaggenau Metalik
Genişlik: 60cm, yükseklik 29cm.
WS P 222 130 
Gaggenau Gümüş
Genişlik: 60cm, yükseklik 29cm.

200 serisi ısıtma çekmecesi
WS P 222

 – Hemyüzey montaj.
 – Tutma kolu olmadan kullanım.
 – Bas-aç sistemi.
 – Cam tabanlı hijyenik paslanmaz 

çelik iç yüzey.
 – 40°C'den 80°C'ye 4 güç seviyesi 

(cam yüzey).
 – Ayrıca yemek hazırlamak, pişirmek 

ve sıcak tutmak için.

Isıtma metotları
• Yemeklerin buzunu çözme.
• Fincan ve bardakları sıcak tutma.
• Yemekleri sıcak tutma / yemekleri   
 yavaş pişirme.
• Fırın kabı ısıtma.

Kumanda
• Dönen düğme..
 
Özellikler
• Net hacim 52 lt.
• Hacim kapasitesi: 24cm ø tabak ve  
 çorba kaseleri dahil 12 kişilik yemek  
 seti, ayrıca büyüklüğüne göre ek   
 kase ve servis tabakları.
• Maksimum 25kg yükleme miktarı.
• Genişlik 468mm, yükseklik 242mm,  
 derinlik 458mm.
• Cam içine entegre edilmiş ısıtıcı   
 sayesinde yüzey rahat temizlenir.
• Turbo fan sayesinde fırın gibi hızlı   
 ısıtma yapılabilir.
• Gösterge ışığı, ön camda görülebilir.
• Alt taban emniyetli camdan imal   
 edilmiştir.

Planlama
• Cihaz ve komşu mobilya  
 yüzeyleri arasında min 5mm’lik  
 bir aralık öngörülmelidir.
• Mobilya ile panel yüzeyi arasındaki   
 fark 21mm olmalıdır.

Bağlantı değeri   
• Toplam bağlantı değeri 0.81 kW.  
• Bağlantı kablosu öngörünüz.

Üst üste montajlı görünüm. 

Üst üste montajlı görünüm. 
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B A 016 105 

Teleskopik tepsi sürgü sistemi.

B A 026 115 

Tepsi.
15mm derinlik.

B A 226 112 

Baking tray, enamelled
24 mm deep.

B A 036 102 

Tepsi içi ayaklı ızgara.

B A 036 105 

Tepsi içi ayaklı ızgara.

B A 046 115 

Cam tepsi, 24mm derinlik.

B A 226 102 

Izgara tepsi, 37mm derinlik.

B A 226 105 

Izgara tepsi, 30mm derinlik.

B A 216 102
4 kademeli teleskopik sürgü sistemi 
BOP 210/BOP 211.

B A 056 115 

Fırın taşı ısıtıcısı, Fırın taşı (BA 056 
133) için gerekli donanım.

B A 056 133
Fırın taşı + taşıyıcı + pizza
sürücüsü (Isıtıcıyı ayrıca sipariş
ediniz).
B A 058 133
Fırın taşı + taşıyıcı + pizza
sürücüsü (Isıtıcıyı ayrıca sipariş
ediniz).

B S 020 002
Pizza küreği (2'li set).

G N 114 130
Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik,  
GN 1/3
Deliksiz, 40mm derinliğinde, 1.5 lt

G N 114 230
Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik,  
GN 2/3
Deliksiz, 40mm derinliğinde, 3 lt

G N 124 130
Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik,  
GN 1/3
Delikli, 40mm derinliğinde, 1.5 lt.

G N 124 230
Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik,  
GN 2/3
Delikli, 40mm derinliğinde, 3 lt

G N 144 130 
Gastronorm tepsi, teflon, GN 1/3
Deliksiz, 40mm derinliğinde, 1.5 lt.

200 serisi aksesuarlar ve fırın iç donanımları
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G N 144 230  
Gastronorm tepsi, teflon, GN 2/3
Deliksiz, 40mm derinliğinde, 3 lt.

G N 154 130  
Gastronorm tepsi, teflon, GN 1/3
Delikli, 40mm derinliğinde, 1.5 lt.

G N 154 230  
Gastronorm tepsi, teflon, GN 2/3
Delikli, 40mm derinliğinde, 3 lt.

G N 340 230
Gastronorm ölçülerine uygun kızartma 
kabı. Genişlik GN 2/3, yükseklik 
165mm, kızartma kabı içinde, et ve 
tavuk gibi besinler kendi yağı ile 
buğulanarak pişer. İki parçadan oluşan 
kızartma kabının alt gövde yüksekliği
100mm, üst kapak 65mm. Kızartma 
tavası fırın içinde BA 016 103 veya 
BA 018 103 ile kullanılmalıdır. Kızartma 
kabı indüksiyonlu ocaklar ile 
uyumludur, pişirme alanı 28cm 
çapındadır.

G N 410 130
Paslanmaz çelik tepsi kapağı,  
GN 2/3. 

G N 410 230
Paslanmaz çelik tepsi kapağı,GN 2/3.

G R 220 046
Tepsi içi ayaklı ızgara.



BOP 250/BOP 251 BOP 240/BOP 241 BOP 220/BOP 221 BOP 210/BOP 211 BSP 250/BSP 251 BSP 220/BSP 221 CMP 250

Emaye Tepsiler Fırın Fırın Fırın Fırın Kombi buharlı fırın Buharlı fırın Tam otomatik  
espresso makinesi 

BA 026 115 15 mm derinlik. •/∘ •/∘ •/∘
BA 226 112 24 mm derinlik. •/∘

Teleskopik tepsi sürgü sistemi

BA 016 105 Prolitik temizlemeye dayanıklı teleskopik tepsi sürgü sistemi. ∘ ∘ ∘
BA 216 102 4 kademeli teleskopik tepsi sürgü sistemi. ∘

Leke tutmayan Gaggenau emaye

Yedek parça kodu 664048 Kendini temizleyen arka duvar. •/∘ ∘
Yedek parça kodu 664248 Kendini temizleyen arka duvar. •/∘ ∘
Fırın taşı

BA 056 130 Pizza taşı (ısıtıcısı ayrıca sipariş edilmelidir). ∘
BA 056 133 Pizza taşı (ısıtıcısı ayrıca sipariş edilmelidir). ∘ ∘ ∘

Paslanmaz çelik Gastronorm tepsiler

GN 114 130 GN 1/3, deliksiz, 40 mm derinlik, 1.5 l. ∘ ∘
GN 114 230 GN 2/3, deliksiz, 40 mm derinlik, 3 l. •/∘ •/∘
GN 124 130 GN 1/3, delikli, 40 mm derinlik, 1.5 l. ∘ ∘
GN 124 230 GN 2/3, delikli, 40 mm derinlik, 3 l. •/∘ •/∘
GN 410 130 Paslanmaz çelik tepsi kapağı, GN 1/3. ∘ ∘
GN 410 230 Paslanmaz çelik tepsi kapağı, GN 2/3. ∘ ∘

Gastronorm kızartma kabı

GN 340 230 GN 2/3, yükseklik 165 mm, ∘ ∘ ∘ Kızartma kabı kullanılamaz ∘ ∘

BA 018 103 / BA 016 103 Tepsi sürgü sistemi olan fırınlar 
için ısıtma elamanı ayrıca sipariş edilmelidir (bu ürün kombi buharlı fırında kullanılabilir).

Cam tepsi

BA 046 115 24 mm derinlik. •/∘ •/∘ •/∘ ∘
Izgara

BA 036 102 Tepsi içi ayaklı ızgara. •/∘
BA 036 105 Tepsi içi ayaklı ızgara. •/∘ •/∘ •/∘
GR 220 046 Tepsi içi ayaklı ızgara. •/∘ •/∘

Yedek parça kodu 435794 BA 226 100, kodlu tepsiye uyumlu ızgara. ∘
Yedek parça kodu 672921 BA 226 103, kodlu tepsiye uyumlu ızgara. ∘ ∘ ∘
Emaye ızgara tepsisi

BA 226 102 37 mm derinlik. •/∘
BA 226 105 30 mm derinlik. ∘ ∘ ∘

Isıtma elemanı

BA 056 113 BA 056 133 kodlu taş için ısıtıcı. ∘ ∘ ∘ ∘
Pizza küreği

BS 020 002  2'li set. ∘ ∘ ∘ ∘
Temizleyiciler

Yedek parça kodu 467873 Su filtresi. •/∘
Yedek parça kodu 310967 Kireç söküçü tablet. –/∘
Yedek parça kodu 310575 Temizleme tableti. •/∘

• Standart.    
∘ Opsiyonel aksesuarlar.
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BOP 250/BOP 251 BOP 240/BOP 241 BOP 220/BOP 221 BOP 210/BOP 211 BSP 250/BSP 251 BSP 220/BSP 221 CMP 250

Emaye Tepsiler Fırın Fırın Fırın Fırın Kombi buharlı fırın Buharlı fırın Tam otomatik  
espresso makinesi 

BA 026 115 15 mm derinlik. •/∘ •/∘ •/∘
BA 226 112 24 mm derinlik. •/∘

Teleskopik tepsi sürgü sistemi

BA 016 105 Prolitik temizlemeye dayanıklı teleskopik tepsi sürgü sistemi. ∘ ∘ ∘
BA 216 102 4 kademeli teleskopik tepsi sürgü sistemi. ∘

Leke tutmayan Gaggenau emaye

Yedek parça kodu 664048 Kendini temizleyen arka duvar. •/∘ ∘
Yedek parça kodu 664248 Kendini temizleyen arka duvar. •/∘ ∘
Fırın taşı

BA 056 130 Pizza taşı (ısıtıcısı ayrıca sipariş edilmelidir). ∘
BA 056 133 Pizza taşı (ısıtıcısı ayrıca sipariş edilmelidir). ∘ ∘ ∘

Paslanmaz çelik Gastronorm tepsiler

GN 114 130 GN 1/3, deliksiz, 40 mm derinlik, 1.5 l. ∘ ∘
GN 114 230 GN 2/3, deliksiz, 40 mm derinlik, 3 l. •/∘ •/∘
GN 124 130 GN 1/3, delikli, 40 mm derinlik, 1.5 l. ∘ ∘
GN 124 230 GN 2/3, delikli, 40 mm derinlik, 3 l. •/∘ •/∘
GN 410 130 Paslanmaz çelik tepsi kapağı, GN 1/3. ∘ ∘
GN 410 230 Paslanmaz çelik tepsi kapağı, GN 2/3. ∘ ∘

Gastronorm kızartma kabı

GN 340 230 GN 2/3, yükseklik 165 mm, ∘ ∘ ∘ Kızartma kabı kullanılamaz ∘ ∘

BA 018 103 / BA 016 103 Tepsi sürgü sistemi olan fırınlar 
için ısıtma elamanı ayrıca sipariş edilmelidir (bu ürün kombi buharlı fırında kullanılabilir).

Cam tepsi

BA 046 115 24 mm derinlik. •/∘ •/∘ •/∘ ∘
Izgara

BA 036 102 Tepsi içi ayaklı ızgara. •/∘
BA 036 105 Tepsi içi ayaklı ızgara. •/∘ •/∘ •/∘
GR 220 046 Tepsi içi ayaklı ızgara. •/∘ •/∘

Yedek parça kodu 435794 BA 226 100, kodlu tepsiye uyumlu ızgara. ∘
Yedek parça kodu 672921 BA 226 103, kodlu tepsiye uyumlu ızgara. ∘ ∘ ∘
Emaye ızgara tepsisi

BA 226 102 37 mm derinlik. •/∘
BA 226 105 30 mm derinlik. ∘ ∘ ∘

Isıtma elemanı

BA 056 113 BA 056 133 kodlu taş için ısıtıcı. ∘ ∘ ∘ ∘
Pizza küreği

BS 020 002  2'li set. ∘ ∘ ∘ ∘
Temizleyiciler

Yedek parça kodu 467873 Su filtresi. •/∘
Yedek parça kodu 310967 Kireç söküçü tablet. –/∘
Yedek parça kodu 310575 Temizleme tableti. •/∘

• Standart.    
∘ Opsiyonel aksesuarlar.
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Cihaz tipi Fırın Fırın Fırın Fırın

Yana açılan fırın kapısı sağ menteşeli / sol menteşeli BOP 250/BOP 251 BOP 240/BOP 241 BOP 220/BOP 221 BOP 210/BOP 211
Gaggenau antrasit tamamen cam kapı BOP 250/251 101 BOP 240/241 101 BOP 220/221 101 BOP 210/211 101³
Gaggenau metalik tamamen cam kapı BOP 250/251 111 BOP 240/241 111 BOP 220/221 111 BOP 210/211 111
Gaggenau gümüş tamamen cam kapı BOP 250/251 131 BOP 240/241 131 BOP 220/221 131 BOP 210/211 131
Boyutlar

Genişlik (cm) 60 60 60 60
Cihaz boyutları G x Y x D (mm) 590 x 595 x 547 590 x 595 x 547 590 x 595 x 547 590 x 595 x 547
Kapı dış yüzeyi ile ahşap panel dış yüzeyi arasındaki fark (mm) 21 21 21 21
Niş ölçüsü G x Y x D (mm) 560 x 590 x 550 560 x 590 x 550 560 x 590 x 550 560 x 590 x 550
Net ağırlık (kg) 57 56 57 53
Hacim / enerjı verimliliği EU regulasyonuna göre EN 60350-1, 65/2014 ve 

Net hacim (l) 76 76 76 76
Kabin sayısı 1 1 1 1
İç hacim ölçüleri G x Y x D (mm) 487 x 383 x 405 487 x 383 x 405 487 x 383 x 405 487 x 383 x 405
Eco sıcak hava ile enerji verimliliği A A A A
Enerji verimliliği (EEC) 105.7 105.7 105.7 105.7
Enerji tüketimi üst / alt ısı ile (kWh) 1.25 1.25 1.25 1.25
Enerji tüketimi eco sıcak hava ile (kWh) 0.92 0.92 0.92 0.92
Enerji kaynağı elektrik elektrik elektrik elektrik
Isıtma yöntemleri

Isı aralığı (°C) 30–300 30–300 50–300 50–300
Sıcak hava / Eco sıcak hava / üst + alt ısı •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•
Üst ısı / alt ısı / sıcak hava + alt ısı •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•
Tam yüzeyli ızgara + hava dolaşımı • • • •
Tam yüzeyli ızgara • • • •
Küçük ızgara • • – –
Fırın taşı fonksiyonu • • • •
Tandır kabı fonksiyonu • • – –
Hamur kabartma / buz çözme / sıcak tutma •/•/– •/•/– – /– /– – /– /–
Kullanım

TFT dokunmatk ekran • • • •
Kumanda modülü üstte / ortada / altta •/– •/– •/– •/–
Kolay anlaşılır metin göstergesi (dil seçenekleri) 25 25 25 25
Kişisel tarifler 50 50 50 50
Kapı açılım açısı 110° 110° 110° 110°
Donanım

Elektronik ısı kontrolü • • • •
Et termometresi • • – –
Fırın taşı soketi • • • •
Tandır kabı fonksiyonu • • – –
Anlık ısı göstergesi • • • •
Hızlı ısıtma • • • •
Pişirme süresi, pişirme süresi sonu, timer, geriye sayma saati • • • •
Uzun süreli çalıştırma timer • • • •
Halojen aydınlatma üstte (W) 60 60 60 60
Sürgü raf adedi (No.) 4 4 4 4
Aksesuarlar

Emaye fırın tepsisi 1 1 1 1
En büyük tepsinin yüzey alanı  (cm²) 1,200 1,200 1,200 1,350
Izgara teli 1 1 1 1
Emayeli tepsi sürgü rayları / tel tızgara sürgü rayı BA 226 105², ³ /672 921² BA 226 105², ³ /672 921² BA 226 105², ³ /672 921² 1/–
Cam tepsi 1 1 1 BA 046 115², ³
Güvenlik

Isı korumalı çok katmanlı cam kapı 5-kat 3-kat 5-kat 3-kat
Çocuk kilidi / kapı kilidi / unutma güvenlik kapanması •/• •/• •/• •/•
Isı korumalı dış kabin soğutması • • • •
Temizlik

Pirolitik kendi kendini temizleme sistemi • – • –
Katalatik arka duvar – •/• – 664 248² / 664 048²
Gaggenau yapışmaz emaye • • • •
Isıtmalı ve kendini temizleyen koku katalizörü • • • •
Sıcak hava fanı önünüde yağ filitresi – • – –
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (kW) 3.7 3.7 3.7 3.7

• Standart.    – Mevcut değil.
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Cihaz tipi Fırın Fırın Fırın Fırın

Yana açılan fırın kapısı sağ menteşeli / sol menteşeli BOP 250/BOP 251 BOP 240/BOP 241 BOP 220/BOP 221 BOP 210/BOP 211
Gaggenau antrasit tamamen cam kapı BOP 250/251 101 BOP 240/241 101 BOP 220/221 101 BOP 210/211 101³
Gaggenau metalik tamamen cam kapı BOP 250/251 111 BOP 240/241 111 BOP 220/221 111 BOP 210/211 111
Gaggenau gümüş tamamen cam kapı BOP 250/251 131 BOP 240/241 131 BOP 220/221 131 BOP 210/211 131
Boyutlar

Genişlik (cm) 60 60 60 60
Cihaz boyutları G x Y x D (mm) 590 x 595 x 547 590 x 595 x 547 590 x 595 x 547 590 x 595 x 547
Kapı dış yüzeyi ile ahşap panel dış yüzeyi arasındaki fark (mm) 21 21 21 21
Niş ölçüsü G x Y x D (mm) 560 x 590 x 550 560 x 590 x 550 560 x 590 x 550 560 x 590 x 550
Net ağırlık (kg) 57 56 57 53
Hacim / enerjı verimliliği EU regulasyonuna göre EN 60350-1, 65/2014 ve

Net hacim (l) 76 76 76 76
Kabin sayısı 1 1 1 1
İç hacim ölçüleri G x Y x D (mm) 487 x 383 x 405 487 x 383 x 405 487 x 383 x 405 487 x 383 x 405
Eco sıcak hava ile enerji verimliliği A A A A
Enerji verimliliği (EEC) 105.7 105.7 105.7 105.7
Enerji tüketimi üst / alt ısı ile (kWh) 1.25 1.25 1.25 1.25
Enerji tüketimi eco sıcak hava ile (kWh) 0.92 0.92 0.92 0.92
Enerji kaynağı elektrik elektrik elektrik elektrik
Isıtma yöntemleri

Isı aralığı (°C) 30–300 30–300 50–300 50–300
Sıcak hava / Eco sıcak hava / üst + alt ısı •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•
Üst ısı / alt ısı / sıcak hava + alt ısı •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•
Tam yüzeyli ızgara + hava dolaşımı • • • •
Tam yüzeyli ızgara • • • •
Küçük ızgara • • – –
Fırın taşı fonksiyonu • • • •
Tandır kabı fonksiyonu • • – –
Hamur kabartma / buz çözme / sıcak tutma •/•/– •/•/– – /– /– – /– /–
Kullanım

TFT dokunmatk ekran • • • •
Kumanda modülü üstte / ortada / altta •/– •/– •/– •/–
Kolay anlaşılır metin göstergesi (dil seçenekleri) 25 25 25 25
Kişisel tarifler 50 50 50 50
Kapı açılım açısı 110° 110° 110° 110°
Donanım

Elektronik ısı kontrolü • • • •
Et termometresi • • – –
Fırın taşı soketi • • • •
Tandır kabı fonksiyonu • • – –
Anlık ısı göstergesi • • • •
Hızlı ısıtma • • • •
Pişirme süresi, pişirme süresi sonu, timer, geriye sayma saati • • • •
Uzun süreli çalıştırma timer • • • •
Halojen aydınlatma üstte (W) 60 60 60 60
Sürgü raf adedi (No.) 4 4 4 4
Aksesuarlar

Emaye fırın tepsisi 1 1 1 1
En büyük tepsinin yüzey alanı  (cm²) 1,200 1,200 1,200 1,350
Izgara teli 1 1 1 1
Emayeli tepsi sürgü rayları / tel tızgara sürgü rayı BA 226 105², ³ /672 921² BA 226 105², ³ /672 921² BA 226 105², ³ /672 921² 1/–
Cam tepsi 1 1 1 BA 046 115², ³
Güvenlik

Isı korumalı çok katmanlı cam kapı 5-kat 3-kat 5-kat 3-kat
Çocuk kilidi / kapı kilidi / unutma güvenlik kapanması •/• •/• •/• •/•
Isı korumalı dış kabin soğutması • • • •
Temizlik

Pirolitik kendi kendini temizleme sistemi • – • –
Katalatik arka duvar – •/• – 664 248² / 664 048²
Gaggenau yapışmaz emaye • • • •
Isıtmalı ve kendini temizleyen koku katalizörü • • • •
Sıcak hava fanı önünüde yağ filitresi – • – –
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (kW) 3.7 3.7 3.7 3.7

• Standart.    – Mevcut değil.
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200 serisi kombi buharlı fırınların ve buharlı pişiricilerin 
donanım tablosu.

Cihaz tipi Kombi buharlı fırın Buharlı pişirici

Yana açılan fırın kapısı sağ menteşeli / sol menteşeli BSP 250/BSP 251 BSP 220/BSP 221
Gaggenau antrasit tamamen cam kapı BSP 250/BSP 251 100 BSP 220/BSP 221 100
Gaggenau metalik tamamen cam kapı BSP 250/BSP 251 110 BSP 220/BSP 221 110
Gaggenau gümüş tamamen cam kapı BSP 250/BSP 251 130 BSP 220/BSP 221 130
Boyutlar

Genişlik (cm) 60 60
Cihaz boyutları G x Y x D (mm) 590 x 455 x 547 590 x 455 x 547
Kapı dış yüzeyi ile ahşap panel dış yüzeyi arasındaki fark (mm) 21 21
Niş ölçüsü G x Y x D (mm) 560 x 450 x 550 560 x 450 x 550
Net ağırlık (kg) 36 34
Hacim / enerjı verimliliği EU regulasyonuna göre EN 60350-1, 65/2014 ve 

Net hacim (l) 42 45
Kabin sayısı 1 1
İç hacim ölçüleri G x Y x D (mm) 355 x 290 x 405 355 x 290 x 440
Sıcak hava ile enerji verimliliği A
Enerji verimliliği (EEI) 82.2
Enerji tüketimi sıcak hava ile (kWh) 0.60
Enerji kaynağı elektrik elektrik
Isıtma yöntemleri

Isı aralığı (°C) 30–230 30–100
Sıcak hava + % 100 nem • –
Sıcak hava + % 80 nem • –

Sıcak hava + % 60 nem • –
Sıcak hava + % 30 nem • –

Sıcak hava + % 0 nem • –
% 100 nem – •
Yavaş buharlama – •
Hamur kabartma / buz çözme •/• •/•
Tazeleme • •
Düşük ısıda pişirme •/– – /•
Kullanım

TFT dokunmatk ekran • •
Kumanda modülü üstte / ortada / altta •/– •/–
Kolay anlaşılır metin göstergesi (dil seçenekleri) 25 25
Kişisel tarifler 50 –
Kapı açılım açısı 110° 110°
Donanım

Basınçsız buhar • •
Elektronik ısı kontrolü • •
Et termometresi • –
Anlık ısı göstergesi • •
Pişirme süresi, pişirme süresi sonu, timer, geriye sayma saati • •
Uzun süreli çalıştırma timer • –
Otomatik kaynama noktası ayarı • •
Su tankı kapasitesi / su azaldı uyarısı (l) 1.3/• 1.3/•
Halojen aydınlatma yanda (W) 48 48
Sürgü raf adedi / paslanmaz çelik iç kabin (No.) 4 /• 4 /•
Aksesuarlar

En büyük tepsinin yüzey alanı (cm²) 810 810
Izgara teli 1 1
Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik, GN 2/3, 40 mm, delikli / deliksiz 1/1 1/1
Güvenlik

Isı korumalı çok katmanlı cam kapı 3-kat 3-kat
Çocuk kilidi / kapı kilidi / unutma güvenlik kapanması •/• •/•
Isı korumalı dış kabin soğutması • •
Temizlik

Temizleme yardımı / kurutma programı •/• •/–
Kireç arındırma yardımı / kireç arındırma programı –/• –/•
Sıcak hava fanı önünde yağ filitresi • –
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (kW) 2.0 1.9

• Standart.    – Mevcut değil.



Cihaz tipi Kombi buharlı fırın Buharlı pişirici

Yana açılan fırın kapısı sağ menteşeli / sol menteşeli BSP 250/BSP 251 BSP 220/BSP 221
Gaggenau antrasit tamamen cam kapı BSP 250/BSP 251 100 BSP 220/BSP 221 100
Gaggenau metalik tamamen cam kapı BSP 250/BSP 251 110 BSP 220/BSP 221 110
Gaggenau gümüş tamamen cam kapı BSP 250/BSP 251 130 BSP 220/BSP 221 130
Boyutlar

Genişlik (cm) 60 60
Cihaz boyutları G x Y x D (mm) 590 x 455 x 547 590 x 455 x 547
Kapı dış yüzeyi ile ahşap panel dış yüzeyi arasındaki fark (mm) 21 21
Niş ölçüsü G x Y x D (mm) 560 x 450 x 550 560 x 450 x 550
Net ağırlık (kg) 36 34
Hacim / enerjı verimliliği EU regulasyonuna göre EN 60350-1, 65/2014 ve 

Net hacim (l) 42 45
Kabin sayısı 1 1
İç hacim ölçüleri G x Y x D (mm) 355 x 290 x 405 355 x 290 x 440
Sıcak hava ile enerji verimliliği A
Enerji verimliliği (EEI) 82.2
Enerji tüketimi sıcak hava ile (kWh) 0.60
Enerji kaynağı elektrik elektrik
Isıtma yöntemleri

Isı aralığı (°C) 30–230 30–100
Sıcak hava + % 100 nem • –
Sıcak hava + % 80 nem • –
Sıcak hava + % 60 nem • –
Sıcak hava + % 30 nem • –
Sıcak hava + % 0 nem • –
% 100 nem – •
Yavaş buharlama – •
Hamur kabartma / buz çözme •/• •/•
Tazeleme • •
Düşük ısıda pişirme •/– – /•
Kullanım

TFT dokunmatk ekran • •
Kumanda modülü üstte / ortada / altta •/– •/–
Kolay anlaşılır metin göstergesi (dil seçenekleri) 25 25
Kişisel tarifler 50 –
Kapı açılım açısı 110° 110°
Donanım

Basınçsız buhar • •
Elektronik ısı kontrolü • •
Et termometresi • –
Anlık ısı göstergesi • •
Pişirme süresi, pişirme süresi sonu, timer, geriye sayma saati • •
Uzun süreli çalıştırma timer • –
Otomatik kaynama noktası ayarı • •
Su tankı kapasitesi / su azaldı uyarısı (l) 1.3/• 1.3/•
Halojen aydınlatma yanda (W) 48 48
Sürgü raf adedi / paslanmaz çelik iç kabin (No.) 4 /• 4 /•
Aksesuarlar

En büyük tepsinin yüzey alanı (cm²) 810 810
Izgara teli 1 1
Gastronorm tepsi, paslanmaz çelik, GN 2/3, 40 mm, delikli / deliksiz 1/1 1/1
Güvenlik

Isı korumalı çok katmanlı cam kapı 3-kat 3-kat
Çocuk kilidi / kapı kilidi / unutma güvenlik kapanması •/• •/•
Isı korumalı dış kabin soğutması • •
Temizlik

Temizleme yardımı / kurutma programı •/• •/–
Kireç arındırma yardımı / kireç arındırma programı –/• –/•
Sıcak hava fanı önünde yağ filitresi • –
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (kW) 2.0 1.9

• Standart.    – Mevcut değil.
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200 serisi kombi mikrodalgaların donanım tablosu.

Cihaz tipi Kombi mikrodalga Mikrodalga

Yana açılan fırın kapısı sağ menteşeli / sol menteşeli BMP 250/BMP 251 BMP 224/BM 225
Gaggenau antrasit tamamen cam kapı BMP 250/251 100 BMP 224/225 100
Gaggenau metalik tamamen cam kapı BMP 250/251 110 BMP 224/225 110
Gaggenau gümüş tamamen cam kapı BMP 250/251 130 BMP 224/225 130
Boyutlar

Genişlik (cm) 60 60
Cihaz boyutları G x Y x D (mm) 590 x 455 x 538 590 x 382 x 300
Kapı dış yüzeyi ile ahşap panel dış yüzeyi arasındaki fark (mm) 21 21
Niş ölçüsü G x Y x D (mm) 560 x 450 x 550 560 x 380 x 320

560 x 362 x 300 (boy dolabı)
Net ağırlık (kg) 41 20
Hacim

Kapasite (l) 36 21
İç hacim ölçüleri G x Y x D (mm) 445 x 236 x 348 350 x 220 x 270
Isıtma yöntemleri / Programlar

Maksimum mikrodalga gücü (W) 1,000 900
Mikrodalga güç kademeleri (No.) 5 5
Sıcak hava ısı aralığı (°C) 40, 100–250 –
Tam yüzeyli ızgara + sıcak hava (°C) 100–250 –
Tam yüzeyli ızgara + hava dolaşımlı sıcak hava (°C) 100–250 –
Tam yüzeyli quartz ızgara, istenilen güç kademesinde (No.) 3 3
Maksimum ızgara gücü (W) 2,000 1,300
Maksimum sıcak hava gücü (W) 1,950 –
Maksimumu mikrodalga gücü ızgara ve fırın kombinasyonunda (W) 600 360
5 farklı modda ardıl çalıştırma imkanı + dinlenme süresi ve kombine program-
lama imkanı • •

Otomatik ağırlık tanıma (No.) 15 10
Kullanım

TFT dokunmatk ekran • •
Kumanda modülü üstte / ortada / altta •/– –/•
Otomatik kapı açılımı • •
Kolay anlaşılır metin göstergesi (dil seçenekleri) 25 25
Kişisel tarifler 50 50
Kapı açılım açısı 180° 180°
Donanım

Elektronik ısı kontrolü • •
Anlık ısı göstergesi • –
Hızlı ısıtma • –
Innowave • •
Pişirme süresi, pişirme süresi sonu, timer, geriye sayma saati •/•/•/• •/–/–/–
Uzun süreli çalıştırma • –
İç kabin aydınlatması yanda (W) 60 25
Sürgü raf adedi (No.) 4 –
Aksesuarlar

Cam tepsi • •
Izgara teli • •
Cam çubuk • •
Güvenlik

Isı korumalı çok katmanlı cam kapı • •
Çocuk kilidi / kapı kilidi / unutma güvenlik kapanması •/• –/•
3 katlı kapı koruması • •
Isı korumalı dış kabin soğutması • •
Temizlik

İç kabinin arka duvarı katalitik özel emaye kaplama • –
İç kabin seramik bazlı paslanmaz çelik • •
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (kW) 3.1 1.99

• Standart.    – Mevcut değil.



Cihaz tipi Kombi mikrodalga Mikrodalga

Yana açılan fırın kapısı sağ menteşeli / sol menteşeli BMP 250/BMP 251 BMP 224/BM 225
Gaggenau antrasit tamamen cam kapı BMP 250/251 100 BMP 224/225 100
Gaggenau metalik tamamen cam kapı BMP 250/251 110 BMP 224/225 110
Gaggenau gümüş tamamen cam kapı BMP 250/251 130 BMP 224/225 130
Boyutlar

Genişlik (cm) 60 60
Cihaz boyutları G x Y x D (mm) 590 x 455 x 538 590 x 382 x 300
Kapı dış yüzeyi ile ahşap panel dış yüzeyi arasındaki fark (mm) 21 21
Niş ölçüsü G x Y x D (mm) 560 x 450 x 550 560 x 380 x 320

560 x 362 x 300 (boy dolabı)
Net ağırlık (kg) 41 20
Hacim

Kapasite (l) 36 21
İç hacim ölçüleri G x Y x D (mm) 445 x 236 x 348 350 x 220 x 270
Isıtma yöntemleri / Programlar

Maksimum mikrodalga gücü (W) 1,000 900
Mikrodalga güç kademeleri (No.) 5 5
Sıcak hava ısı aralığı (°C) 40, 100–250 –
Tam yüzeyli ızgara + sıcak hava (°C) 100–250 –
Tam yüzeyli ızgara + hava dolaşımlı sıcak hava (°C) 100–250 –
Tam yüzeyli quartz ızgara, istenilen güç kademesinde (No.) 3 3
Maksimum ızgara gücü (W) 2,000 1,300
Maksimum sıcak hava gücü (W) 1,950 –
Maksimumu mikrodalga gücü ızgara ve fırın kombinasyonunda (W) 600 360
5 farklı modda ardıl çalıştırma imkanı + dinlenme süresi ve kombine program-
lama imkanı • •

Otomatik ağırlık tanıma (No.) 15 10
Kullanım

TFT dokunmatk ekran • •
Kumanda modülü üstte / ortada / altta •/– –/•
Otomatik kapı açılımı • •
Kolay anlaşılır metin göstergesi (dil seçenekleri) 25 25
Kişisel tarifler 50 50
Kapı açılım açısı 180° 180°
Donanım

Elektronik ısı kontrolü • •
Anlık ısı göstergesi • –
Hızlı ısıtma • –
Innowave • •
Pişirme süresi, pişirme süresi sonu, timer, geriye sayma saati •/•/•/• •/–/–/–
Uzun süreli çalıştırma • –
İç kabin aydınlatması yanda (W) 60 25

Sürgü raf adedi (No.) 4 –
Aksesuarlar

Cam tepsi • •
Izgara teli • •
Cam çubuk • •
Güvenlik

Isı korumalı çok katmanlı cam kapı • •
Çocuk kilidi / kapı kilidi / unutma güvenlik kapanması •/• –/•
3 katlı kapı koruması • •
Isı korumalı dış kabin soğutması • •
Temizlik

İç kabinin arka duvarı katalitik özel emaye kaplama • –
İç kabin seramik bazlı paslanmaz çelik • •
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (kW) 3.1 1.99

• Standart.    – Mevcut değil.
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200 serisi tam otomatik espresso ve kahve makinesi.

Cihaz tipi Tam otomatik espresso makinesi
Gaggenau antrasit tamamen cam kapı CMP 250 100
Gaggenau metalik tamamen cam kapı CMP 250 110
Gaggenau gümüş tamamen cam kapı CMP 250 130
Boyutlar
Genişlik (cm) 60
Cihaz boyutları G x Y x D (mm) 590 x 455 x 534
Kapı dış yüzeyi ile ahşap panel dış yüzeyi arasındaki fark (mm) 21
Niş ölçüsü G x Y x D (mm) 560 x 450 x 550
Net ağırlık (kg) 27
Kahve türleri

Espresso / 2 x espresso
Kahve / 2 x Kahve
Sütlü kahve, latte macchiato, cappuccino
Köpürtülmüş süt, Sıcak süt
Sıcak su

Kullanım
TFT dokunmatk ekran •
Kumanda modülü üstte •
Kolay anlaşılır metin göstergesi (dil seçenekleri) 25
Kahve türleri kişiselleştirilebilir ve hafızaya alınabilir (No.) 8
Kahve boyutu seçeneği (No.) 3
Kahve sertliği seçeneği (No.) 5
Kahve sıcaklığı seçeneği (No.) 3
Kahve pınarının yüksekli ayarı (cm) 15
Otomatik dışarı kayan sürgü sistemi •
Temel programlana bilen ayarlar
- Aydınlatma seneryoları (No.) 7
- Fincana uyum sağlayan kahve pınarının yükseklik ayarı (h) •
- Otomatik kendi kendini kapatma (h) 1–12
- Su sertliği (No.) 4
- Su filtresi •
Donanım
Otomatik demleme teknolojisi •
Seramik disk kahve öğütücüsü •
Kahve çekirdeğinin öğütme büyüklük ayarı •
Sürekli su ısıtma özelliği •
Pompa basıncı (bar) 19
Entegre süt sistemi •
İzole süt konteyneri (l) 0.55
Kahve çekirdeği konteyneri (g) 1,000
Toz kahve için ayrı hazne •
Öğütme kademe kontrolü (No.) 4
Kahve miktarı ayarı (g) 8–10
Daha sert kahveler için duble öğütme ve demleme özelliği (tek fincan). •
Daha sert kahveler için duble öğütme ve demleme özelliği (çift fincan). •
Çıkarılabilir su tankı (l) 2.5
Su tankı için su sertlik filitresi 1
Her kahve alımının ardından otomatik kendi kendini temizleme •
Su sertliği filtresi doluluk göstergesi •
Su tankı ve kahve çekirdeği doluluk göstergesi •
Atıl su ve telve doluluk göstergesi •
Entegre LED aydınlatma •
Güvenlik
Çocuk kilidi / otomatik kendi kendini kapatma •/•
Temizlik
Açma kapama esnasında tam otomatik temizleme •/•
Otomatik süt aktarım kanallarının temizlenmesi •
Otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı •
Otomatik temizleme programı •
Otomatik kireçten arındırma programı •
Çıkarılabilir demleme ünitesi •
Atıl su ve telve kapları çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir •
Süt köpürtme sistemi çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir •
Bağlantı
Toplam bağlantı değeri (kW) 1.7

• Standart.     – Mevcut değil.



Cihaz tipi Tam otomatik espresso makinesi
Gaggenau antrasit tamamen cam kapı CMP 250 100
Gaggenau metalik tamamen cam kapı CMP 250 110
Gaggenau gümüş tamamen cam kapı CMP 250 130
Boyutlar
Genişlik (cm) 60
Cihaz boyutları G x Y x D (mm) 590 x 455 x 534
Kapı dış yüzeyi ile ahşap panel dış yüzeyi arasındaki fark (mm) 21
Niş ölçüsü G x Y x D (mm) 560 x 450 x 550
Net ağırlık (kg) 27
Kahve türleri

Espresso / 2 x espresso
Kahve / 2 x Kahve
Sütlü kahve, latte macchiato, cappuccino
Köpürtülmüş süt, Sıcak süt
Sıcak su

Kullanım
TFT dokunmatk ekran •
Kumanda modülü üstte •
Kolay anlaşılır metin göstergesi (dil seçenekleri) 25
Kahve türleri kişiselleştirilebilir ve hafızaya alınabilir (No.) 8
Kahve boyutu seçeneği (No.) 3
Kahve sertliği seçeneği (No.) 5
Kahve sıcaklığı seçeneği (No.) 3
Kahve pınarının yüksekli ayarı (cm) 15
Otomatik dışarı kayan sürgü sistemi •
Temel programlana bilen ayarlar
- Aydınlatma seneryoları (No.) 7
- Fincana uyum sağlayan kahve pınarının yükseklik ayarı (h) •
- Otomatik kendi kendini kapatma (h) 1–12
- Su sertliği (No.) 4
- Su filtresi •
Donanım
Otomatik demleme teknolojisi •
Seramik disk kahve öğütücüsü •
Kahve çekirdeğinin öğütme büyüklük ayarı •
Sürekli su ısıtma özelliği •
Pompa basıncı (bar) 19
Entegre süt sistemi •
İzole süt konteyneri (l) 0.55
Kahve çekirdeği konteyneri (g) 1,000
Toz kahve için ayrı hazne •
Öğütme kademe kontrolü (No.) 4
Kahve miktarı ayarı (g) 8–10
Daha sert kahveler için duble öğütme ve demleme özelliği (tek fincan). •
Daha sert kahveler için duble öğütme ve demleme özelliği (çift fincan). •
Çıkarılabilir su tankı (l) 2.5
Su tankı için su sertlik filitresi 1
Her kahve alımının ardından otomatik kendi kendini temizleme •
Su sertliği filtresi doluluk göstergesi •
Su tankı ve kahve çekirdeği doluluk göstergesi •
Atıl su ve telve doluluk göstergesi •
Entegre LED aydınlatma •
Güvenlik
Çocuk kilidi / otomatik kendi kendini kapatma •/•
Temizlik
Açma kapama esnasında tam otomatik temizleme •/•
Otomatik süt aktarım kanallarının temizlenmesi •
Otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı •
Otomatik temizleme programı •
Otomatik kireçten arındırma programı •
Çıkarılabilir demleme ünitesi •
Atıl su ve telve kapları çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir •
Süt köpürtme sistemi çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir •
Bağlantı
Toplam bağlantı değeri (kW) 1.7

• Standart.     – Mevcut değil.
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200 serisi ısıtma çekmeceleri

Cihaz türü Isıtma çekmecesi Isıtma çekmecesi

Gaggenau Antrasit WSP 221 100 WSP 222 100
Gaggenau Metalik WSP 221 110 WSP 222 110
Gaggenau Gümüş WSP 221 130 WSP 222 130
Boyutlar

Genişlik (cm) 60 60
Cihaz Boyutları G x Y x D¹ (mm) 590 x 140 x 548 590 x 288 x 548
Cihaz panel kalınlığı (mm) 21 21
Niş ölçüleri G x Y x D (mm) 560 x 140 x 550 560 x 288 x 550
Net ağırlık (kg) 16 20
Hacim

Net hacim (l) 20 52
İç boyutlar G x Y x D (mm) 468 x 92 x 458 468 x 242 x 458
Yemek seti kapasitesi (No.) 6 12
Isıtma metotları

Buz çözme / sıcak tutma • •
Fincan ve bardakları sıcak tutma • •
Yemekleri sıcak tutma ve yavaş pişirme • •
Fırın kabı ısıtma • •
Sıcak hava+altan ısıtma • •
40 °C ve 80 °C arası ısı seçimi (cam yüzey) (güç seviyeleri) 4 4
Kumanda

Döner düğme • •
Gösterge ışığı ön camda görülebilir • •
Tutma kolu olmadan kullanım • •
Bas-aç sistemi • •
Özellikler

Maksimum yükleme miktarı (kg) 25 25
Cam tabanlı paslanmaz çelik iç yüzey • •
Turbo fan ile hızlı ısıtma • •
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (kW) 0.81 0.81

• Standart.     – Kullanılamaz.
¹ Cihaz derinliği: İç derinlik / Niş derinliği .



Cihaz türü Isıtma çekmecesi Isıtma çekmecesi

Gaggenau Antrasit WSP 221 100 WSP 222 100
Gaggenau Metalik WSP 221 110 WSP 222 110
Gaggenau Gümüş WSP 221 130 WSP 222 130
Boyutlar

Genişlik (cm) 60 60
Cihaz Boyutları G x Y x D¹ (mm) 590 x 140 x 548 590 x 288 x 548
Cihaz panel kalınlığı (mm) 21 21
Niş ölçüleri G x Y x D (mm) 560 x 140 x 550 560 x 288 x 550
Net ağırlık (kg) 16 20
Hacim

Net hacim (l) 20 52
İç boyutlar G x Y x D (mm) 468 x 92 x 458 468 x 242 x 458
Yemek seti kapasitesi (No.) 6 12
Isıtma metotları

Buz çözme / sıcak tutma • •
Fincan ve bardakları sıcak tutma • •
Yemekleri sıcak tutma ve yavaş pişirme • •
Fırın kabı ısıtma • •
Sıcak hava+altan ısıtma • •
40 °C ve 80 °C arası ısı seçimi (cam yüzey) (güç seviyeleri) 4 4
Kumanda

Döner düğme • •
Gösterge ışığı ön camda görülebilir • •
Tutma kolu olmadan kullanım • •
Bas-aç sistemi • •
Özellikler

Maksimum yükleme miktarı (kg) 25 25
Cam tabanlı paslanmaz çelik iç yüzey • •
Turbo fan ile hızlı ısıtma • •
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (kW) 0.81 0.81

• Standart.     – Kullanılamaz.
¹ Cihaz derinliği: İç derinlik / Niş derinliği .
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Fırın EB 388 | EB 385

EB 388 74

EB 385 75

EB 388 / EB 385 Donanım Tablosu 76-77



LAYOUT: 2
HEADLINE: EB 388/EB 385
SLOTID: d_2

E B 388 111 
Paslanmaz çelik
Genişlik: 90 cm.

Cihaz fiyatına dahil
• 2 Tepsi.
• 1 Izgara tepsisi.
• 1 Izgara.
• 1 Et termometresi.

Opsiyonel aksesuarlar
B S 020 002 
Pizza küreği, 2'li set.
D S 070 062 
Çevirme şişi.
G P 032 062 
Emaye ızgara tepsisi
39 mm derinlik.
G R 030 062 
Emaye ızgara tepsisi.
G R 035 062 
Emaye ızgara tepsisi
(Yağ toplama havuzu var).
K B 032 062 
Emaye tepsi
18 mm derinlik.
K B 036 062 
Emaye tepsi
20 mm derinlik.
P S 075 001 
Fırın taşı + ısıtıcısı + küreği.
.

Fırın
E B 388

 – Pirolitik temizleme.
 – 11 farklı pişirme metodu. Tüm 

pişirme türlerini kapsar.
 – 50°C–300°C arası elektronik ısı 

ayarı ve kontrolü.
 – 78 lt net kullanılabilir hacim.

Isıtma metotları
• Sıcak hava.
• Üstten + alttan ısıtma. 
• Sıcak hava + alttan ısıtma.
• Tam yüzey ızgara + hava sirkülasyonu.
• Tam yüzey ızgara.
• Kompakt ızgara.
• Attan ısıtma.
• 1/3 üstten + alttan ısıtma.
• Üstten + alttan ısıtma.
• Üstten + 1/3 alttan ısıtma.
• Üstten ısıtma.
• Fırın taşı fonksiyonu.

Kumanda
• Gösterge ekranı.
 
Özellikler
• Et termometresi:
 İstenilen ısıya ulaştığında cihaz.
 otomatik olarak kapanır. 
• Çevirme şişi (opsiyonel).
• Fırın taşı.
• Thermo-Test”. Her zaman fırın.
 içinin gerçek ısısını görebilirsiniz.
• Hızlı ısıtma.
• Timer fonksiyonları:
 Pişirme süresi 
 Pişirme süresi bitişi
 Çalar saat
 Uzun süreli zamanlayıcı. 
• 100 W üstten halojen aydınlatma.

Güvenlik
• 4 kat camdan oluşan ısı izolasyonlu
 soğutulmuş kapı.
• Çoçuk kilidi.
• Unutma emniyeti.
• Isı korumalı fırın soğutması.

Temizlik
• Pirolitik kendi kendini temizleme
 sistemi. Zahmetsiz temizlik. Uzun
 yıllar temiz görünüm.
• Gaggenau yapışmayı önleyen
 emaye.
• Fırın dışına çıkan hava ısıtılabilen
 katalizatörden geçirilerek
 daima temizlenir.

Planlama
• Priz cihazın montaj boşluğuna
 denk gelmemelidir.

Bağlantı değeri
• Enerji sınıfı B.   
• Toplam bağlantı değeri 6.8 kW.        
• Bağlantı kablosu öngörünüz.

EB 388-110

EB 385-110



EB 388 / EB 385 Aksesuarlar

E B 385 110 
Paslanmaz çelik
Genişlik: 90 cm.

Cihaz fiyatına dahil
• 2 Tepsi.
• 1 Izgara tepsisi.
• 1 Izgara.
• 1 Et termometresi.

Opsiyonel aksesuarlar
B S 020 002 
Pizza küreği, 2'li set.
D S 070 062 
Çevirme şişi.
G P 032 062 
Emaye ızgara tepsisi
39 mm derinlik.
G R 030 062 
Emaye ızgara tepsisi.
G R 035 062 
Emaye ızgara tepsisi
(Yağ toplama havuzu var).
K B 032 062 
Emaye tepsi
18 mm derinlik.
K B 036 062 
Emaye tepsi
20 mm derinlik.
P S 070 001 
Fırın taşı + ısıtıcısı + küreği.

Fırın
E B 385

 – 11 farklı pişirme metodu. Tüm 
pişirme türlerini kapsar.

 – 50°C–300°C arası elektronik ısı 
ayarı ve kontrolü.

 – 78 lt net kullanılabilir hacim.

Isıtma metotları
• Sıcak hava.
• Üstten + alttan ısıtma 
• Sıcak hava + alttan ısıtma.
• Tam yüzey ızgara + hava sirkülasyonu.
• Tam yüzey ızgara.
• Kompakt ızgara.
• Attan ısıtma.
• 1/3 üstten + alttan ısıtma.
• Üstten + alttan ısıtma.
• Üstten + 1/3 alttan ısıtma.
• Üstten ısıtma.
• Fırın taşı fonksiyonu.

Kumanda
• Gösterge ekranı.
 
Özellikler
• Et termometresi:
 İstenilen ısıya ulaştığında cihaz
 otomatik olarak kapanır. 
• Çevirme şişi (opsiyonel).
• Fırın taşı.
• Thermo-Test”. Her zaman fırın
 içinin gerçek ısısını görebilirsiniz.
• Hızlı ısıtma.
• Timer fonksiyonları:
 Pişirme süresi. 
 Pişirme süresi bitişi.
 Çalar saat.
 Uzun süreli zamanlayıcı 
• 100 W üstten halojen aydınlatma.

Güvenlik
• 4 kat camdan oluşan ısı izolasyonlu
 soğutulmuş kapı.
• Çoçuk kilidi.
• Unutma emniyeti.
• Isı korumalı fırın soğutması.

Temizlik
• Pirolitik kendi kendini temizleme
 sistemi. Zahmetsiz temizlik. Uzun
 yıllar temiz görünüm.
• Gaggenau yapışmayı önleyen
 emaye.
• Fırın dışına çıkan hava ısıtılabilen
 katalizatörden geçirilerek
 daima temizlenir.

Planlama
• Priz cihazın montaj boşluğuna
 denk gelmemelidir.

Bağlantı değeri   
• Enerji sınıfı C.   
• Toplam bağlantı değeri 4.8 kW.        
• Bağlantı kablosu öngörünüz.

D S 070 062
Çevirme şişi.

G P 032 062
Emaye tepsi
39 mm derinlik.

G R 030 062
Emaye ızgara tepsisi.

G R 035 062
Emaye ızgara tepsisi
(Yağ toplama havuzu var).

K B 032 062
Emaye tepsi
18 mm derinlik.

K B 036 062
Emaye tepsi
20 mm derinlik.

P S 070 001
Fırın taşı + ısıtıcısı + küreği.
P S 075 001
Fırın taşı + ısıtıcısı + küreği.

B S 020 002
Pizza küreği, 2'li set.

Fırın EB 388 / EB 385 75



Cihaz tipi Fırın

Düşey açılan fırın kapısı EB 388
Paslanmaz çelik EB 388 111
Boyutlar

Genişlik (cm) 90
Cihaz boyutları G x Y x D (mm) 890 x 480 x 571
Niş ölçüsü G x Y x D (mm) 860 x 475 x 560
Net ağırlık (kg) 87
Hacim / enerjı verimliliği EU regulasyonuna göre EN 60350-1, 65/2014 ve 66/2014)

Net hacim (l) 78
Kabin sayısı 1
İç hacim ölçüleri G x Y x D (mm) 602 x 337 x 382
Eco sıcak hava ile enerji verimliliği B
Sıcak hava ile enerji verimliliği –
Sıcak hava ile enerji verimliliği (EEI) 120.5
Enerji tüketimi üst / alt ısı ile (kWh) 1.99
Enerji tüketimi eco sıcak hava ile (kWh) 1.06
Enerji kaynağı elektrik
Isıtma yöntemleri

Isı aralığı (°C) 50–300
Sıcak hava / Eco sıcak hava / üst + alt ısı •
Üst ısı / alt ısı / sıcak hava + alt ısı •
Üst + 1/3 alt ısı •
1/3 üst + alt ısı •
Sıcak hava + 1/3 alt ısı •
Tam yüzeyli ızgara + hava dolaşımı •
Tam yüzeyli ızgara •
Küçük ızgara •
Fırın taşı fonksiyonu •
Tandır kabı fonksiyonu •
Hamur kabartma / buz çözme / sıcak tutma •
Kullanım

Fonksiyon göstergesi •
Donanım

Elektronik ısı kontrolü •
Et termometresi •
Çevirme şişi DS 070 062
Fırın taşı soketi •
Anlık ısı göstergesi •
Pişirme süresi, pişirme süresi sonu, timer, geriye sayma saati •
Uzun süreli çalıştırma timer •
Halojen aydınlatma üstte (W) 100
Sürgü raf adedi (No.) 4
Aksesuarlar

Emaye fırın tepsisi 2
En büyük tepsinin yüzey alanı  (cm²) 1,680
Izgara teli 1
Emayeli tepsi sürgü rayları / tel tızgara sürgü rayı 1/1
Güvenlik

Isı korumalı çok katmanlı cam kapı 5-kat
Çocuk kilidi / kapı kilidi / unutma güvenlik kapanması •/•
Isı korumalı dış kabin soğutması •
Temizlik

Pirolitik kendi kendini temizleme sistemi •
Gaggenau yapışmaz emaye •
Isıtmalı ve kendini temizleyen koku katalizörü •
Sıcak hava fanı önünüde yağ filitresi –
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (kW) 6.8

• Standart.    – Mevcut değil.

HEADLINE: EB 388/EB 385

EB 388 / EB 385 fırınların donanım tablosu.



Cihaz tipi Fırın 

Düşey açılan fırın kapısı EB 385
Paslanmaz çelik EB 385 110
Boyutlar

Genişlik (cm) 90
Cihaz boyutları G x Y x D (mm) 890 x 480 x 571
Niş ölçüsü G x Y x D (mm) 860 x 475 x 560
Net ağırlık (kg) 84
Hacim / enerjı verimliliği EU regulasyonuna göre EN 50304

Net hacim (l) 78
İç hacim ölçüleri G x Y x D (mm) 602 x 337 x 382
Kabin sayısı 1
Cihaz sınıfı, küçük / orta / büyük –/–/•
Sıcak hava ile enerji verimliliği C
Enerji tüketimi üst / alt ısı ile (kWh) 1.48
Enerji tüketimi sıcak hava ile (kWh) 1.39
Standart yük ile pişirme süresi (min) 41.60
Isıtma yöntemleri

Isı aralığı (°C) 50–300
Sıcak hava •
Sıcak hava + alt ısı •
Tam yüzeyli ızgara + hava dolaşımı •
Tam yüzeyli ızgara •
Küçük ızgara •
Bottom heat •
1/3 üst + alt ısı •
Üst +alt ısı •
Üst + 1/3 alt ısı •
Üst ısı •
Fırın taşı fonksiyonu •
Kullanım

Fonksiyon göstergesi •
Donanım

Elektronik ısı kontrolü •
Et termometresi •
Çevirme şişi DS 070 062²
Fırın taşı soketi •
Anlık ısı göstergesi •
Pişirme süresi, pişirme süresi sonu, timer, geriye sayma saati •
Uzun süreli çalıştırma timer •
Halojen aydınlatma üstte (W) 100
Sürgü raf adedi (No.) 4
Aksesuarlar

Emaye fırın tepsisi 2
En büyük tepsinin yüzey alanı  (cm²) 1,680
Izgara teli 1
Emayeli tepsi sürgü rayları / tel tızgara sürgü rayı 1/1
Güvenlik

Isı korumalı çok katmanlı cam kapı 4-kat
Çocuk kilidi / kapı kilidi / unutma güvenlik kapanması •/•
Isı korumalı dış kabin soğutması •
Temizlik

Pirolitik kendi kendini temizleme sistemi –
Gaggenau yapışmaz emaye •
Isıtmalı ve kendini temizleyen koku katalizörü •
Sıcak hava fanı önünüde yağ filitresi •
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (kW) 4.8

• Standart.    – Mevcut değil.

Fırın EB 388 / EB 385 77





Vario 400 ve 200 serisi ocaklar.

Vario 400 serisi ocaklar 80-107

Vario 400 serisi ocakların tezgah kesit ölçüsü 108-109

Vario 400 serisi ocakların tezgah kesit ölçüsü hemyüzey 110-111

Vario 400 serisi ocakların tezgah kesit ölçüsü kapaklı 112-113

Vario 200 serisi ocaklar 114-121

Vario 200 serisi ocakların tezgah kesit ölçüsü 122-123

Vario 400 ve 200 serisi opsiyonel aksesuarlar / aksesuarlar 124-125
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VI 491 110
Paslanmaz Çelik Çerçeve
Genişlik 90cm.

Montaj Aksesuarları:
VA 420 000
Hemyüzey kombinasyon için bağlantı 
çıtası.
VA 420 001
Kapaklı hemyüzey cihazların 
kombinasyon için uzatılmış çıta.
VA 420 010
Tezgah üstü kombinasyon için bağlantı 
çıtası.
VA 420 011
Kapaklı tezgah üstü cihazların 
kombinasyon için uzatılmış çıta.
VA 450 900
Farklı Vario cihazların kullanımında 
kullanılan tek kapağın cihaz derinliğine 
uyarlayan bağlantı çıtası.

400 Serisi Vario İndüksiyonlu Ocak
VI 491

 – 5 adet hızlandırma fonksiyonlu ocak 
gözü,15 ile 32 cm arasındaki 
pişirme kaplarına uygunluk sağlar. 

 – Masif paslanmaz çelik kontrol    
düğmesi.

 – Özel üretim 3mm paslanmaz çelik         
çerçeve.

 – Göze çarpan tezgah üstü montaj 
imkanı yada hemyüzey montaj 
opsiyonu ile.

 – Diğer 400 serisi cihazlarla 
mükemmel şekilde uyum sağlar.

Pişirme Alanları
• 1 adet 3 halkalı indiksüyonlu ocak   
 gözü 21 cm çap (2200watt,      
   hızlandırma fonksiyonu ile 3300 watt).
• 26cm çap (2600watt, hızlandırma   
   fonksiyonu ile 3400 watt), 32cm   
   çap (3300watt, hızlandırma   
   fonksiyonu ile 4600 watt).
• 21 cm çapında 1 adet ocak   
   gözü (2200watt, hızlandırma   
   fonksiyonu ile 3300 watt).
• 18 cm çapında 2 adet ocak   
   gözü (1800watt, hızlandırma   
   fonksiyonu ile 2500 watt).
• 15 cm çapında 1 adet ocak   
  gözü (1400watt, hızlandırma   
 fonksiyonu ile 1800 watt).

Kullanım
• Aydınlatma halkalı kontrol düğmeleri  
   ve kademe izleri. 
• 12 kademeli elektrik kontrol özelliği.

Özellikler
• Pişirme alanı çizgisi.
• Her ocak gözü için hızlandırma   
  fonksiyonu.
• 32cm çapındaki pişirme gözü için.   
   süper hızlandırma fonksiyonu.
• Tencere tanıma özelliği.
• Zamanlama özelliği.

Güvenlik
• Her göz için ayrı atıl ısı göstergesi.
• Güvenlik kilidi.

Planlama Notları
• Tezgah üstü ya da hemyüzey montaj,  
   kapaklı ya da kapaksız kullanımdan  
   dolayı tezgah kesit ölçüleri ve düğme  
   konumları değişir.
• Eğer VA 440 cihaz kapağı ya da VA  
   450 uyarlama çıtasıyla kullanılırsa   
  cihaz derinliği artar.
• Birden çok cihazın kombinasyonun    
 da cihazlardan birisi kapaklı   
  kullanılırsa VA 450 kapaksız   
  cihazların uyarlanması için gereklidir.
• Birden çok cihazın kombinasyonun    
 da cihaz aralarında mutlaka VA 420  
   bağlantı çıtası kullanılmalıdır. Montaj  
   tipine göre gerekli olan bağlantı   
   çıtası planlanmalıdır.
• Tezgah üstü montajlarında tezgah   
   kesiti cihaz çerçevesinin en az 10   
   tezgah yüzeyine oturmasına imkan     
 vermelidir.
• Hemyüzey montajda ise 13 mm   
   çerçeve payı gereklidir.
• Hemyüzey montajlarda 90° bir   
   kademe açısı garanti ediniz.  
• İnce veya zayıf tezgahlarda taşıma   
   sinin sağlanabilmesi için ek   
   güçlendirme çıtaları ön görülmelidir.
• Cihaz ağırlığını ve pişirme kaplarının  
   ağırlığını lütfen hesaba katınız.

 Hemyüzey montajları için ek planlama 
notlar:
• Sadece taş, sentetik ya da masif 
ahşap tezgahlar Hemyüzey montaja 
uygundur.
• Kesit kenarlarının ısıya dayanıklılığı 
ve su geçirmezliği sağlanmalıdır.
• Farklı malzeme kullanımlarında lütfen 
tezgah üreticisiyle bağlantıya geçiniz.
• Tezgah kesit kademesi mutlak 
şekilde düz ve pürüssüz olmalıdır.
• Lütfen kademenin tüm cihaz boyunca 
devam ettiğini garantileyin ve boşluklu 
yapı kullanmayın.
• Kesit ölçüleri, kombinasyon  ve 
tezgah çeşitliliğinin toleranslarına göre 
farklılık gösterebilir.
• Lütfen tezgah kesit ölçüleri ve 
planlama notları için planlama 
bölümüne bakınız.
• Eğer cihazlar bağımsız şekilde yan 
yan dizilecek olursa tezgah kesitleri 
arasında minimum 50mm’lik bir tezgah 
kalınlığı bırakılmalıdır.
• Sadece mıknatıslanılabilen çelik 
tencere ve tavalarla çalışabilir.
• Optimum sıcaklık dağılımı için 
sandwich tabanlı pişirme kaplarının 
kullanılması önerilir. WP 400 001 bu 
cihazla kullanılmaz.
• Cihaz derinliği montaj durumuna 
göre 54/57 mm’dir.
• Ankastre kumanda düğmeleri cihaz 
altında çekmece seviyesinde 
yerleştirilmelidir. Panel kalınlığı 16/26 
mm arasında olabilir.
• Kumanda düğmelerinin montajı ile  
ilgili çizim dikkate alınmalıdır. Eğer 
panel kalınlığı 26mm’den kalın ise arka 
yüzeyde boşluk açılmalıdır. VL 414 ile 
kombinasyon önerilmez çünkü cihaz 
ortasından hava emişi garanti edilemez.
• Cihaz tezgaha üstten monte 
edilebilir. 
• Cihaz Ağırlığı: Yaklaşık 18 kg. Lütfen 
indüksiyonlu cihazların montajı ile ilgili 
planlama notlarına bakınız.

Bağlantılar
• Toplam bağlantı gücü 10.8 kW   
• Bağlantı kablosunun uzunluğu 1.5 m,  
 fişsiz



* Eşitleme çıtası ile

Kumanda düğmelerin montajı 
Tezgah üstü

Kumanda düğmelerin montajı 
Hemyüzey

Üsten görünüş

* Eşitleme çıtası ile

* Eşitleme çıtası ile

Uzunlamasına kesit

Yan kesit

Kapak yada eşitleme çıtası ile montaj durumunda daha derin olan tezgah kesitine ve 
kademeli genişlemeye dikkat ediniz. 

Silikon ile 
doldurunuz

Silikon ile 
doldurunuz

Vario ocaklar 81



VI 481 110
Paslanmaz Çelik Çerçeve
Genişlik 80cm.

Montaj Aksesuarları:
VA 420 010
Tezgah üstü kombinasyonu için bağlantı 
çıtası. 
VA 420 011
Kapaklı tezgah üstü cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıta. 
VA 420 000
Hemyüzey kombinasyonu için bağlantı 
çıtası.
VA 420 001
Kapaklı hemyüzey cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıta.
VA 450 800
Farklı Vario cihazların kullanımında 
kullanılan tek kapağın cihaz derinliğine 
uyarlayan bağlantı çıtası.

400 Serisi Vario İndüksiyonlu Ocak
VI 481

 – 4 adet hızlandırma fonksiyonlu ocak 
gözü,15 ile 28 cm arasındaki 
pişirme alanı. 

 – Masif paslanmaz çelik kontrol 
düğmesi.

 – Özel üretim 3mm paslanmaz çelik 
çerçeve.

 – Göze çarpan tezgah üstü montaj 
imkanı yada Hemyüzey montaj 
opsiyonu ile.

 – Diğer 400 serisi cihazlarla 
mükemmel şekilde uyum sağlar.

Pişirme Alanları
• 1 adet ocak gözü 28 cm çapı           
 (2400 watt, hızlandırma fonksiyonu  
   ile 3600 watt).
• 21cm çapında 1 adet(2200watt,   
 hızlandırma fonksiyonu ile 3300   
 watt), 2 adet 15cm çap(1400watt,   
 hızlandırma fonksiyonu ile 1800 watt).

Kullanım
• Aydınlatma halkalı kontrol düğmeleri  
 ve kademe izleri 12 kademeli elektrik  
 kontrol özelliği.

Özellikler
• Pişirme alanı çizgisi.
• Her ocak gözü için hızlandırma   
 fonksiyonu.
• Tencere tanıma özelliği.
• Zamanlama özelliği.

Güvenlik
• Her göz için ayrı atıl ısı göstergesi.
• Güvenlik kilidi.

Planlama Notları
• Tezgah üstü ya da Hemyüzey montaj,  
 kapaklı ya da kapaksız kullanımdan  
   dolayı tezgah kesit ölçüleri ve düğme  
   konumları değişir.
• Eğer VA 440 cihaz kapağı ya da VA  
   450 uyarlama çıtasıyla kullanılırsa   
   cihaz derinliği artar.
• Birden çok cihazın kombinasyonun    
 da cihazlardan birisi kapaklı   
 kullanılırsa VA 450 kapaksız.   
 cihazların uyarlanması için gereklidir.
• Birden çok cihazın kombinasyonun    
 da cihaz aralarında mutlaka VA 420  
 bağlantı çıtası kullanılmalıdır.Montaj  
 tipine göre gerekli olan bağlantı   
 çıtası planlanmalıdır.
• Tezgah üstü montajlarında tezgah   
 kesiti cihaz çerçevesinin en az 10   
 mm tezgah yüzeyine oturmasına   
 imkan vermelidir.
• Hemyüzey montajda ise 13mm   
   çerçeve payı gereklidir.
• Hemyüzey montajlarda 90° bir   
   kademe açısı garanti ediniz.
• İnce veya zayıf tezgahlarda taşıma   
   kapasitesinin sağlanabilmesi için ek  
   güçlendirme çıtaları ön görülmelidir.
• Cihaz ağırlığını ve pişirme kaplarının  
  ağırlığını lütfen hesaba katınız. 

Hemyüzey montajları için ek planlama 
notlar:
• Sadece taş, sentetik ya da masif   
 ahşap tezgahlar hemyüzey montaja  
 uygundur.
• Kesit kenarlarının ısıya dayanıklılığı     
 ve su geçirmezliği sağlanmalıdır.
• Farklı malzeme kullanımlarında lütfen  
 tezgah üreticisiyle bağlantıya geçiniz.
• Tezgah kesit kademesi mutlak   
 şekilde düz ve pürüssüz olmalıdır.
• Lütfen kademenin tüm cihaz boyunca  
 devam ettiğini garantileyin ve   
 boşluklu yapı kullanmayın.
• Kesit ölçüleri, kombinasyon ve   
 tezgah çeşitliliğinin toleranslarına   
 göre farklılık gösterebilir.
• Lütfen tezgah kesit ölçüleri ve   
 planlama notları için planlama   
 bölümüne bakınız.
• Eğer cihazlar bağımsız şekilde yan     
 yan dizilecek olursa tezgah kesitleri  
 arasında minimum 50mm’lik bir   
 tezgah kalınlığı bırakılmalıdır.
• Sadece mıknatıslanılabilen çelik   
 tencere ve tavalarla çalışabilir.
• Optimum sıcaklık dağılımı için   
 sandwich tabanlı pişirme kaplarının  
 kullanılması önerilir. WP 400 001 bu  
 cihazla kullanılmaz.
• Cihaz derinliği montaj durumuna   
 göre 54/57 mm’dir.
• Ankastre kumanda düğmeleri cihaz  
 altında çekmece seviyesinde   
 yerleştirilmelidir.Panel kalınlığı16/26   
 mm arasında olabilir.
• Kumanda düğmelerinin montajı ile   
 ilgili çizim dikkate alınmalıdır. Eğer     
 panel kalınlığı 26mm’den kalın ise   
 arka yüzeyde boşluk açılmalıdır. VL  
 414 tezgah aspiratörü ile   
 kombinasyon önerilmez çünkü cihaz  
 ortasından hava emişi garanti   
 edilemez.
• Cihaz tezgaha üstten monte   
 edilebilir. 
• Cihaz Ağırlığı : yaklaşık 16 kg
 Lütfen indüksiyonlu cihazların   
 montajı ile ilgili planlama notlarına   
 bakınız.

Bağlantılar
• Toplam bağlantı gücü 7.2 kW   
• Bağlantı kablosunun uzunluğu 1.5 m,  
 fişsiz. 



* Eşitleme çıtası ile

Kumanda düğmelerin montajı 
Tezgah üstü

Kumanda düğmelerin montajı 
Hemyüzey

Üsten görünüş

* Eşitleme çıtası ile

* Eşitleme çıtası ile

Uzunlamasına kesit

Yan kesit

Kapak yada eşitleme çıtası ile montaj durumunda daha derin olan tezgah kesitine ve 
kademeli genişlemeye dikkat ediniz. 

Silikon ile 
doldurunuz

Silikon ile 
doldurunuz

Vario ocaklar 83



CX 480 111
Paslanmaz Çelik Çerçeve
Genişlik 80cm.

Montaj Aksesuarları:
VA 420 010
Tezgah üstü kombinasyonu için 
bağlantı çıtası 
VA 420 011
Kapaklı tezgah üstü cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıta. 
VA 420 000
Hemyüzey kombinasyonu için bağlantı 
çıtası.
VA 420 001
Kapaklı hemyüzey cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıta.
VA 450 800
Farklı Vario cihazların kullanımında 
kullanılan tek kapağın cihaz derinliğine 
uyarlaya bağlantı çıtası.

Opsiyonel Aksesuarlar
GN 232 110      
Teppan Yaki, 7 katmanlı özel alaşım  
GN 1/1 CX 480 Sınırsız pişirme yüzeyli 
indüksiyonlu ocak için.
GN 232 230   
Teppan Yaki, 7 katmanlı özel alaşım
GN 2/3.
CX 480 Sınırsız pişirme yüzeyli 
indüksiyonlu ocak için.

Sınırsız pişirme yüzeyli indüksiyonlu 
Ocak
CX 480

 – Tek parça büyük indüksiyonlu 
pişirme yüzeyi

 – Sınırsız pişirme kabı konumlandırma 
imkanı

 – Tüm şekil ve formatlardaki pişirme 
kaplarına uyumlu

 – TFT renkli dokunmatik kumanda 
paneli ile kişisel pişirme deneyimi

 – Büyük tencere veya tavalar için max 
4.4 KW’lık güç kullanım imkanı

 – Özel üretim 3mm paslanmaz çelik 
çerçeve

 – Göze çarpan tezgah üstü montajı ya 
da Hemyüzey montaj imkanıyla

 – Diğer 400 serisi cihazlarla 
mükemmel şekilde uyum sağlar.

Pişirme Alanı
• 2800 cm2 tek parça büyük pişirme     
 yüzeyi, 4 farklı pişirme kabı aynı anda  
 uygulanabilir.

Kullanım
• Renkli TFT dokunmatik ekran ile   
 kolay kullanım imkanı, 
• 17 farklı güç çıkışı

Özellikler
• Hızlandırma fonksiyonu.
• Tencere tanıma özelliği.
• Her pişirim pozisyonu için pişirim      
 zamanlama özelliği.
• Zamanlama özelliği.
• Bilgilendirme tuşu.
• Güç yönetimi.

Güvenlik
• Açma kapama düğmesi.
• Atıl ısı göstergsi.
• Çocuk kilidi.
• Temizleme kilidi.

Planlama Notları
• Tezgah üstü ya da Hemyüzey montaj,   
 kapaklı ya da kapaksız kullanımdan  
 dolayı tezgah kesit ölçüleri ve düğme  
 konumları değişir.
• Eğer VA 440 cihaz kapağı ya da VA  
 450 uyarlama çıtasıyla kullanılırsa   
 cihaz derinliği artar.
• Birden çok cihazın kombinasyonun  
 da cihazlardan birisi kapaklı   
 kullanılırsa VA 450 kapaksız   
 cihazların uyarlanması için gereklidir.
• Birden çok cihazın kombinasyonun    
 da cihaz aralarında mutlaka VA 420  
 bağlantı çıtası kullanılmalıdır. Montaj  
 tipine göre gerekli olan bağlantı       
 çıtası planlanmalıdır.
• Tezgah üstü montajlarında tezgah   
 kesiti cihaz çerçevesinin en az 10   
 mmtezgah yüzeyine oturmasına   
 imkan vermelidir.
• Hemyüzey montajda ise 13mm      
 çerçeve payı gereklidir.
• Hemyüzey montajlarda 900 bir   
 kademe açısı garanti ediniz.
• İnce veya zayıf tezgahlarda taşıma   
 kapasitesinin sağlanabilmesi için ek  
 güçlendirme çıtaları ön görülmelidir.
• Cihaz ağırlığını ve pişirme kaplarının  
 ağırlığını lütfen hesaba katınız. 

Hemyüzey montajları için ek planlama  
notlar:
• Sadece taş, sentetik ya da masif   
 ahşap tezgahlar Hemyüzey montaja  
   uygundur.
• Kesit kenarlarının ısıya dayanıklılığı ve  
 su geçirmezliği sağlanmalıdır.
• Farklı malzeme kullanımlarında lütfen  
 tezgah üreticisiyle bağlantıya geçiniz.
• Tezgah kesit kademesi mutlak   
 şekilde düz ve pürüzsüz olmalıdır.
• Lütfen kademenin tüm cihaz boyunca  
 devam ettiğini garantileyin ve   
 boşluklu yapı kullanmayın.
• Kesit ölçüleri, kombinasyon ve   
 tezgah çeşitliliğinin toleranslarına   
 göre farklılık gösterebilir.
• Lütfen tezgah kesit ölçüleri ve   
 planlama notları için planlama   
 bölümüne bakınız.
• Eğer cihazlar bağımsız şekilde yan     
 yan dizilecek olursa tezgah kesitleri  
 arasında minimum 50mm’lik bir   
 tezgah kalınlığı bırakılmalıdır.
• Sadece mıknatıslanılabilen çelik   
 tencere ve tavalarla çalışabilir.
• Optimum sıcaklık dağılımı için   
 sandwich tabanlı pişirme kaplarının  
 kullanılması önerilir. WP 400 001 bu  
 cihazla kullanılmaz.
• Cihaz derinliği montaj durumuna   
 göre 64/67 mm’dir.
• Orta raf imkanı sağlanmıştır.
• Cihaz tezgaha üstten monte   
 edilebilir. 
• Cihaz ağırlığı: Yaklaşık 27 kg
• Lütfen indüksiyonlu cihazların   
 montajı ile ilgili planlama notlarına   
 bakınız.

Bağlantılar
• Toplam bağlantı gücü 7.2 kW   
• Bağlantı kablosunun uzunluğu 1.5 m,  
 fişsiz.



* Eşitleme çıtası ile

* Eşitleme çıtası ile

Üsten görünüş

* Eşitleme çıtası ile

Uzunlamasına kesit

Yan kesit

Kapak yada eşitleme çıtası ile montaj durumunda daha derin olan tezgah kesitine ve 
kademeli genişlemeye dikkat ediniz. 

Silikon ile 
doldurunuz

Silikon ile 
doldurunuz
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VI 461 110
Paslanmaz Çelik Çerçeve
Genişlik 60cm.

Montaj Aksesuarları:
VA 420 010
Tezgah üstü kombinasyonu için 
bağlantı çıtası. 
VA 420 011
Kapaklı tezgah üstü cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıta. 
VA 420 000
Hemyüzey kombinasyonu için bağlantı 
çıtası.
VA 420 001
Kapaklı Hemyüzey cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıta.
VA 450 600
Farklı Vario cihazların kullanımında 
kullanılan tek kapağın cihaz derinliğine 
uyarlayan bağlantı çıtası.

400 serisi Vario indüksiyonlu ocak    
VI 461

 – 3 adet hızlandırma fonksiyonlu ocak 
gözü,15 ile 28 cm arasındaki 
pişirme alanı, 

 – Masif paslanmaz çelik kontrol 
düğmesi.

 – Özel üretim 3mm paslanmaz çelik 
çerçeve.

 – Göze çarpan tezgah üstü montajı ya 
da hemyüzey montaj imkanıyla.

 – Diğer 400 serisi cihalarla 
mükemmel şekilde uyum sağlar.

Pişirme Alanları
• 1 adet 2 halkalı indiksüyonlu ocak   
 gözü 18 cm çap( 1800watt,   
 hızlandırma fonksiyonu ile 2500 watt).
• 28cm çap(2800watt, hızlandırma   
 fonksiyonu ile 4400 watt). 
• 21 cm çapında 1 adet ocak   
 gözü(2200watt, hızlandırma   
 fonksiyonu ile 3300 watt).
• 15 cm çapında 2 adet ocak   
 gözü(1400watt, hızlandırma   
 fonksiyonu ile 1800 watt).
     
Kullanım
• Aydınlatma halkalı kontrol düğmeleri  
 ve kademe izleri. 
• 12 kademeli elektrik kontrol özelliği.

Özellikler
• Pişirme alanı çizgisi.
• Her ocak gözü için hızlandırma   
 fonksiyonu.
• 28cm çapındaki pişirme gözü için   
 süper hızlandırma fonksiyonu.
• Tencere tanıma özelliği.
• Zamanlama özelliği.

Güvenlik
• Her göz için ayrı atıl ısı göstergesi.
• Güvenlik kilidi.

Planlama Notları
• Tezgah üstü ya da Hemyüzey montaj,  
 kapaklı ya da kapaksız kullanımdan  
 dolayı tezgah kesit ölçüleri ve düğme  
 konumları değişir.
• Eğer VA 440 cihaz kapağı ya da VA  
 450 uyarlama çıtasıyla kullanılırsa   
 cihaz derinliği artar.
• Birden çok cihazın kombinasyonun    
 da cihazlardan birisi kapaklı   
 kullanılırsa VA 450 kapaksız   
 cihazların uyarlanması için gereklidir.
• Birden çok cihazın kombinasyonun    
 da cihaz aralarında mutlaka VA 420  
 bağlantı çıtası kullanılmalıdır.Montaj  
 tipine göre gerekli olan bağlantı   
 çıtası planlanmalıdır.
• Tezgah üstü montajlarında tezgah   
 kesiti cihaz çerçevesinin en az 10   
 mm tezgah yüzeyine oturmasına   
 imkan vermelidir.
• Hemyüzey montajda ise 13mm   
 çerçeve payı gereklidir.
• Hemyüzey montajlarda 900 derecelik  
 bir kademe açısı garanti ediniz.
• İnce veya zayıf tezgahlarda taşıma   
 kapasitesinin sağlanabilmesi için ek  
 güçlendirme çıtaları ön görülmelidir.
• Cihaz ağırlığını ve pişirme kaplarının   
 ağırlığını lütfen hesaba katınız. 

Hemyüzey montajları için ek planlama 
notlar:
• Sadece taş, sentetik ya da masif   
 ahşap tezgahlar Hemyüzey montaja  
 uygundur.
• Kesit kenarlarının ısıya dayanıklılığı     
 ve su geçirmezliği sağlanmalıdır.
• Farklı malzeme kullanımlarında lütfen  
  tezgah üreticisiyle bağlantıya geçiniz.
• Tezgah kesit kademesi mutlak   
  şekilde düz ve pürüssüz olmalıdır.
• Lütfen kademenin tüm cihaz boyunca 
 devam ettiğini garantileyin ve   
  boşluklu yapı kullanmayın.
• Kesit ölçüleri, kombinasyon  ve   
  tezgah çeşitliliğinin toleranslarına   
  göre farklılık gösterebilir.
• Lütfen tezgah kesit ölçüleri ve   
  planlama notları için planlama   
  bölümüne bakınız.
• Eğer cihazlar bağımsız şekilde yan     
 yan dizilecek olursa tezgah kesitleri  
  arasında minimum 50mm’lik bir   
  tezgah kalınlığı bırakılmalıdır.
• Sadece mıknatıslanılabilen çelik   
  tencere ve tavalarla çalışabilir.
• Optimum sıcaklık dağılımı için   
   sandwich tabanlı pişirme kaplarının  
   kullanılması önerilir. WP 400 001 bu  
   cihazla kullanılmaz.
• Cihaz derinliği montaj durumuna   
  göre 54/57 mm’dir.
• Ankastre kumanda düğmeleri cihaz  
  altında çekmece seviyesinde   
  yerleştirilmelidir. Panel kalınlığı   
  16/26 mm arasında olabilir.
• Kumanda düğmelerinin montajı ile   
  ilgili çizim dikkate alınmalıdır. Eğer     
 panel kalınlığı 26mm’den kalın ise   
  arka yüzeyde boşluk açılmalıdır. 
• Cihaz tezgaha üstten monte   
  edilebilir. 
• Cihaz Ağırlığı :Yaklaşık 13 kg
• Lütfen indüksiyonlu cihazların   
 montajı ile ilgili planlama notlarına     
 bakınız.

Bağlantılar
• Toplam bağlantı gücü 7.2 kW   
 bağlantı kablosunun uzunluğu 1.5 m,  
 fişsiz. 
.
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* Eşitleme çıtası ile * Eşitleme çıtası ile

Kumanda düğmelerin montajı 
Tezgah üstü

Kumanda düğmelerin montajı 
Hemyüzey

Üsten görünüş

* Eşitleme çıtası ile

Uzunlamasına kesit

Yan kesit

Kapak yada eşitleme çıtası ile montaj durumunda daha derin olan tezgah kesitine ve 
kademeli genişlemeye dikkat ediniz. 

Silikon ile 
doldurunuz

Silikon ile 
doldurunuz
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VI 414 110
Paslanmaz Çelik Çerçeve
Genişlik 38cm.

Montaj Aksesuarları:
VA 420 010
Tezgah üstü kombinasyonu için bağlantı 
çıtası. 
VA 420 011
Kapaklı tezgah üstü cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıta. 
VA 420 000
Hemyüzey kombinasyonu için bağlantı 
çıtası.
VA 420 001
Kapaklı hemyüzey cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıta.
VA 440 020
Montaj şeridiyle kaplanmış paslanmaz
çelik cihazlar. 
VA 450 400
Birden çok Vario cihazın yan yana 
kullanımında, tek bir cihazda kullanılann 
cihaz kapağından kaynaklanan menteşe 
derinliğini eşitleyen bağlantı çıtası.

Özel Aksesuarlar
WP 400 001
Wok tavası çok katlı metalden yapılmış 
yuvarlak tabanlı ahşap tutma kollu.
Yükseklik 36 cm, 6 litre,10kg ağırlığında.
WZ 400 001
Wok tavası için wok ayaklığı sadece   
VI 414 için.

400 Serisi Vario İndüksiyonlu Ocak
VI 414

 – Hızlandırma fonksiyonlu ocak 
gözü,28cm pişirme alanı.

 – Orijinal yuvarlak tabanlı wok tavası ve 
ayaklığı için ideal. 

 – Masif paslanmaz çelik kontrol 
düğmesi.

 – Özel üretim 3mm paslanmaz çelik 
çerçeve.

 – Göze çarpan tezgah üstü montajı ya 
da Hemyüzey montaj imkanıyla.

 – Diğer 400 serisi cihazlarla 
mükemmel şekilde uyum sağlar.

Pişirme Alanları
• 1 adet 2 halkalı indiksüyonlu ocak   
 gözü 18 cm çap( 1800watt,   
 hızlandırma fonksiyonu ile 2500 watt).
• 28cm çap(2800watt, hızlandırma   
 fonksiyonu ile 3600 watt).

Kullanım
• Aydınlatma halkalı kontrol düğmeleri  
 ve kademe izleri.
• 12 kademeli elektrik kontrol özelliği.

Özellikler
• Pişirme alanı çizgisi.
• Her ocak gözü için hızlandırma    
 fonksiyonu.
• Pişirme kabının malzemesi ve   
 doluluk oranına göre cihazın   
 performansı saptanabilir. 

Güvenlik
• Zamanlama özelliği.
• Atıl ısı göstergesi.
• Güvenlik kilidi.

Planlama Notları
• Tezgah üstü ya da Hemyüzey montaj,  
 kapaklı ya da kapaksız kullanımdan     
 dolayı tezgah kesit ölçüleri ve düğme  
 konumları değişir.
• Eğer VA 440 cihaz kapağı ya da VA     
 450 uyarlama çıtasıyla kullanılırsa   
 cihaz derinliği artar.
• Birden çok cihazın kombinasyonun    
 da cihazlardan birisi kapaklı   
 kullanılırsa VA 450 kapaksız   
 cihazların uyarlanması için gereklidir.
• Birden çok cihazın kombinasyonun    
 da cihaz aralarında mutlaka VA 420     
 bağlantı çıtası kullanılmalıdır.Montaj  
 tipine göre gerekli olan bağlantı   
 çıtası planlanmalıdır.
• Tezgah üstü montajlarında tezgah   
 kesiti cihaz çerçevesinin en az 10   
 mm tezgah yüzeyine oturmasına   
 imkan vermelidir.
• Hemyüzey montajda ise 13mm   
 çerçeve payı gereklidir.
• Hemyüzey montajlarda 900 ‘lik bir      
 kademe açısı garanti ediniz.
• İnce veya zayıf tezgahlarda taşıma   
 kapasitesinin sağlanabilmesi için ek  
 güçlendirme çıtaları ön görülmelidir.
• Cihaz ağırlığını ve pişirme kaplarının  
 ağırlığını lütfen hesaba katınız. 

Hemyüzey montajları için ek planlama 
notlar:
• Sadece taş, sentetik ya da masif   
 ahşap tezgahlar Hemyüzey montaja   
 uygundur.
• Kesit kenarlarının ısıya dayanıklılığı     
 ve su geçirmezliği sağlanmalıdır.
• Farklı malzeme kullanımlarında lütfen  
 tezgah üreticisiyle bağlantıya geçiniz.
• Tezgah kesit kademesi mutlak   
 şekilde düz ve pürüssüz olmalıdır.
• Lütfen kademenin tüm cihaz boyunca  
 devam ettiğini garantileyin ve   
 boşluklu yapı kullanmayın.
• Kesit ölçüleri, kombinasyon ve   
 tezgah çeşitliliğinin toleranslarına     
 göre farklılık gösterebilir.
• Lütfen tezgah kesit ölçüleri ve   
 planlama notları için planlama   
 bölümüne bakınız.
• Eğer cihazlar bağımsız şekilde yan     
 yan dizilecek olursa tezgah kesitleri     
 arasında minimum 50mm’lik bir   
 tezgah kalınlığı bırakılmalıdır.
• Sadece mıknatıslanılabilen çelik   
 tencere ve tavalarla çalışabilir.
• Optimum sıcaklık dağılımı için   
 sandwich tabanlı pişirme kaplarının     
 kullanılması önerilir. 
• Cihaz derinliği montaj durumuna   
 göre 54/57 mm’dir.
• Ankastre kumanda düğmeleri cihaz     
 altında çekmece seviyesinde   
 yerleştirilmelidir. Panel kalınlığı   
 16/26 mm arasında olabilir.
• Kumanda düğmelerinin montajı ile   
 ilgili çizim dikkate alınmalıdır.   
• Eğer panel kalınlığı 26mm’den kalın  
 ise arka yüzeyde boşluk açılmalıdır.
• Cihaz tezgaha üstten monte   
 edilebilir. 
• Cihaz Ağırlığı :Yaklaşık 8 kg
• Lütfen indüksiyonlu cihazların    
   montajı ile ilgili planlama notlarına   
   bakınız.

Bağlantılar
• Toplam bağlantı gücü 3.6 kW   
  bağlantı kablosunun uzunluğu 1.5 m,  
  fişsiz. 

 



* Eşitleme çıtası ile * Eşitleme çıtası ile

* Eşitleme çıtası ile

Kumanda düğmelerin montajı 
Hemyüzey

Üsten görünüş

Uzunlamasına kesit

Yan kesit

Kapak yada eşitleme çıtası ile montaj durumunda daha derin olan tezgah kesitine ve 
kademeli genişlemeye dikkat ediniz. 

Silikon ile 
doldurunuz

Silikon ile 
doldurunuz
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VI 424 110
Paslanmaz Çelik Çerçeve
Genişlik 38cm.

Montaj Aksesuarları:
VA 420 010
Tezgah üstü kombinasyonu için 
bağlantı çıtası. 
VA 420 011
Kapaklı tezgah üstü cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıta. 
VA 420 000
Hemyüzey kombinasyonu için bağlantı 
çıtası.
VA 420 001
Kapaklı Hemyüzey cihazların 
kombinasyonuiçin uzatılmış çıta.
VA 450 400
Birden çok Vario cihazın yan yana 
kullanımında, tek bir cihazda kullanılann 
cihaz kapağından kaynaklanan menteşe 
derinliğini eşitleyen bağlantı çıtası.

400 serisi Vario indüksiyonlu ocak     
VI 424

 – 2 adet hızlandırma fonksiyonlu ocak 
gözü.

 – Toplam enerji 3600W.
 – Masif paslanmaz çelik kontrol 

düğmesi.
 – Özel üretim 3mm paslanmaz çelik 

çerçeve.
 – Göze çarpan tezgah üstü montajı ya 

da Hemyüzey montaj imkanıyla.
 – Diğer 400 serisi cihalarla mükemmel 

şekilde uyum sağlar.

Pişirme Alanları
• 1 adet indiksüyonlu ocak gözü 21   
   cm çap( 2200watt, hızlandırma   
   fonksiyonu ile 3300 watt).
• 15cm çap(1400watt, hızlandırma    
   fonksiyonu ile 1800 watt).

Kullanım
• Aydınlatma halkalı kontrol düğmeleri  
   ve kademe izleri 12 kademeli elektrik  
 kontrol özelliği.

Özellikler
• Pişirme alanı çizgisi.
• Her iki ocak gözü için hızlandırma   
   fonksiyonu.
• Tencere tanıma özelliği.
• Zamanlama özelliği.

Güvenlik
• Her göz için ayrı atıl ısı göstergesi.
• Güvenlik kilidi.

Planlama Notları
• Tezgah üstü ya da hemyüzey montaj,  
   kapaklı ya da kapaksız kullanımdan     
   dolayı tezgah kesit ölçüleri ve düğme  
   konumları değişir.
• Eğer VA 440 cihaz kapağı ya da VA     
   450 uyarlama çıtasıyla kullanılırsa   
   cihaz derinliği artar.
• Birden çok cihazın kombinasyonun  
   da cihazlardan birisi kapaklı   
   kullanılırsa VA 450 kapaksız   
   cihazların uyarlanması için gereklidir.
• Birden çok cihazın kombinasyonun  
   da cihaz aralarında mutlaka VA 420     
 bağlantı çıtası kullanılmalıdır. Montaj  
  tipine göre gerekli olan bağlantı   
   çıtası planlanmalıdır.
• Tezgah üstü montajlarında tezgah   
   kesiti cihaz çerçevesinin en az 10   
   mm tezgah yüzeyine oturmasına   
   imkan vermelidir.
• Hemyüzey montajda ise 13mm   
   çerçeve payı gereklidir.
• Hemyüzey montajlarda 900 ‘ lik bir     
   kademe açısı garanti ediniz.
• İnce veya zayıf tezgahlarda taşıma   
   kapasitesinin sağlanabilmesi için ek  
   güçlendirme çıtaları ön görülmelidir.
• Cihaz ağırlığını ve pişirme kaplarının  
   ağırlığını lütfen hesaba katınız. 

Hemyüzey montajları için ek planlama 
notlar:
• Sadece taş, sentetik ya da masif   
 ahşap tezgahlar Hemyüzey montaja     
 uygundur.
• Kesit kenarlarının ısıya dayanıklılığı      
   ve su geçirmezliği sağlanmalıdır.
• Farklı malzeme kullanımlarında lütfen  
   tezgah üreticisiyle bağlantıya geçiniz.
• Tezgah kesit kademesi mutlak   
   şekilde düz ve pürüssüz olmalıdır.
• Lütfen kademenin tüm cihaz boyunca 
   devam ettiğini garantileyin ve   
   boşluklu yapı kullanmayın.
• Kesit ölçüleri, kombinasyon  ve   
   tezgah çeşitliliğinin toleranslarına   
   göre farklılık gösterebilir.
• Lütfen tezgah kesit ölçüleri ve   
   planlama notları için planlama   
   bölümüne bakınız.
• Eğer cihazlar bağımsız şekilde yan     
   yan dizilecek olursa tezgah kesitleri     
 arasında minimum 50mm’lik bir   
   tezgah kalınlığı bırakılmalıdır.
• Sadece mıknatıslanılabilen çelik   
   tencere ve tavalarla çalışabilir.
• Optimum sıcaklık dağılımı için   
   sandwich tabanlı pişirme kaplarının     
 kullanılması önerilir. 
• Cihaz derinliği montaj durumuna   
   göre 54/57 mm’dir.
• Ankastre kumanda düğmeleri cihaz     
 altında çekmece seviyesinde   
  yerleştirilmelidir. Panel kalınlığı   
  16/26 mm arasında olabilir.
• Kumanda düğmelerinin montajı ile   
   ilgili çizim dikkate alınmalıdır. Eğer      
   panel kalınlığı 26mm’den kalın ise   
   arka yüzeyde boşluk açılmalıdır. 
• Cihaz tezgaha üstten monte   
   edilebilir. 
• Cihaz Ağırlığı :Yaklaşık 8 kg
• Lütfen indüksiyonlu cihazların   
   montajı ile ilgili planlama notlarına   
   bakınız.

Bağlantılar
• Toplam bağlantı gücü 3.6 kW   
• Bağlantı kablosunun uzunluğu 1.5 m,  
   fişsiz 
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Kumanda düğmelerin montajı 
Tezgah üstü

Kumanda düğmelerin montajı 
Hemyüzey

Üsten görünüş

* Eşitleme çıtası ile

Kapak yada eşitleme çıtası ile montaj durumunda daha derin olan tezgah kesitine ve 
kademeli genişlemeye dikkat ediniz. 

Uzunlamasına kesit

Yan kesit
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VG 491 110F
Paslanmaz Çelik
Genişlik 90cm
Likid gaz 28-37mbar
VG 491 210
Paslanmaz Çelik
Genişlik 90cm
Doğal Gaz 20mbar

Montaj Aksesuarları:
VA 420 010
Tezgah üstü kombinasyonu için bağlantı 
çıtası 
VA 420 011
Kapaklı tezgah üstü cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıta 
VA 420 000
Hemyüzey kombinasyonu için bağlantı 
çıtası
VA 420 001
Kapaklı Hemyüzey cihazların 
kombinasyonu
için uzatılmış çıta
VA 450 900
Farklı Vario cihazların kullanımında 
kullanılan tek kapağın cihaz derinliğine 
uyarlaya bağlantı çıtası
SV 405 001
80mm’e kadar mil uzantıları
SV 405 002
160mm’e kadar mil uzantıları
SV 405 003
320mm’e kadar mil uzantıları
SV 405 011
65mm’e kadar mil uzantıları
SV 405 012
140mm’e kadar mil uzantıları

Özel aksesuar:
WP 400 001
Wok tavası çok katlı metalden yapılmış 
yuvarlak tabanlı ahşap tutma kollu.
Yükseklik 36 cm, 6 litre, 10kg ağırlığında

400 serisi Vario gazlı ocak
VG 491

 – 5 ocak gözü üzerinde Wok gözü 
dahil 18 kw’lık ısı gücü.

 – Konforlu alevlenme ve emniyet 
fonksiyonu.

 – Kesintisiz döküm ızgara yüzeyi. 
 – Masif paslanmaz çelik kontrol 

düğmesi.
 – Özel üretim 3mm paslanmaz çelik 

çerçeve.
 – Göze çarpan tezgah üstü montajı ya 

da Hemyüzey montaj imkanıyla.
 – Diğer 400 serisi cihazlarla 

mükemmel şekilde uyum sağlar.

Pişirme Alanları
• VG 491 110F.
• 1 adet 3 alev halkası max 32cm   
 çapındaki tencereler için elverişli   
 (300watt- 5000 watt), 2 adet iki alev   
 halkası yüksek enerjili maximum 28cm  
 çapındaki tencereler için elverişli   
 (165watt- 4000 watt) 2 adet 2 alev   
 halkası standart ocak gözü,  
 maximum 28cm çapındaki tavalar için 
  (165-2000W).                                  
• VG 491 210. 
• 1 adet 3 alev halkası max.                      
• 32cm çapındaki tencereler için   
 elverişli (300watt- 6000 watt), 2 adet  
 iki alev halkası yüksek enerjili   
 maximum 28cm çapındaki tencereler  
 için elverişli (165watt- 4000 watt)
 2 adet 2 alev halkası standart ocak   
 gözü,maximum 28 cm  
  çapındaki tavalar için(165-2000W).

Kullanım
• Aydınlatma halkalı kontrol düğmeleri  
    ve kademe izleri. 
• Tek elle kullanım.
• Kontrol edilebilen gaz vanası.

Özellikler
•  Düz, sürekli pot yüzeyi ile üç parça    
  dökümü tavaları korur.
•  Pirinç ocak halkalarına sahiptir.

Güvenlik
• Otomatik alevlenme ve emniyet   
  fonksiyonu.
• Otomatik hızlı ateşleme.
• Güvenli kapama.

Planlama Notları
• Tezgah üstü ya da Hemyüzey montaj,  
   kapaklı ya da kapaksız kullanımdan     
 dolayı tezgah kesit ölçüleri ve düğme  
 konumları değişir.
• Eğer VA 440 cihaz kapağı ya da VA  
   450 uyarlama çıtasıyla kullanılırsa   
   cihaz derinliği artar.
• Birden çok cihazın kombinasyonunda  
   cihazlardan birisi kapaklı kullanılırsa  
   VA 450 kapaksız cihazların   
 uyarlanması için gereklidir.
• Birden çok cihazın kombinasyonunda  
 cihaz aralarında mutlaka VA 420   
   bağlantı çıtası kullanılmalıdır. Montaj  
   tipine göre gerekli olan bağlantı   
   çıtası planlanmalıdır.
• Tezgah üstü montajlarında tezgah   
   kesiti cihaz çerçevesinin en az 10mm  
 tezgah yüzeyine oturmasına imkan   
 vermelidir.
• Hemyüzey montajda ise 13mm   
   çerçeve payı gereklidir.
• Hemyüzey montajlarda 900 ‘lik bir   
   kademe açısı garanti ediniz.
• İnce veya zayıf tezgahlarda taşıma    

 kapasitesinin sağlanabilmesi için ek  
   güçlendirme çıtaları ön görülmelidir.
• Cihaz ağırlığını ve pişirme kaplarının  
 ağırlığını lütfen hesaba katınız. 

Hemyüzey montajları için ek planlama 
notlar:
• Sadece taş, sentetik ya da masif   
   ahşap tezgahlar Hemyüzey montaja   
 uygundur.
• Kesit kenarlarının ısıya dayanıklılığı ve  
   su geçirmezliği sağlanmalıdır.
• Farklı malzeme kullanımlarında lütfen  
   tezgah üreticisiyle bağlantıya geçiniz.
• Tezgah kesit kademesi mutlak şekilde  
   düz ve pürüssüz olmalıdır.
• Lütfen kademenin tüm cihaz boyunca  
   devam ettiğini garantileyin ve boşluklu  
   yapı kullanmayın.
• Kesit ölçüleri, kombinasyon  ve   
   tezgah çeşitliliğinin toleranslarına   
   göre farklılık gösterebilir.
• Lütfen tezgah kesit ölçüleri ve   
   planlama notları için planlama   
   bölümüne bakınız.
• Eğer cihazlar bağımsız şekilde yan   
   yan dizilecek olursa tezgah kesitleri     
 arasında minimum 50mm’lik bir   
  tezgah kalınlığı bırakılmalıdır. 
• Kontrol düğmeleri çekmece   
   düzeyinde alt kabine entegre   
   edilmelidir. Panel kalınlığı 16/26 mm  
   arasında olabilir.
• Kumanda düğmelerinin montajı ile   
   ilgili çizim dikkate alınmalıdır. Eğer   
   panel kalınlığı 26mm’den kalın ise   
   arka yüzeyde boşluk açılmalıdır.   
 Özel nozullar yedek parça olarak   
 sipariş edilebilir.
 Elektrik bağlantı planı (Cihaz elektrik  
 kesintilerinde güç kaynağı olmadan  
 çalışamaz)    
• Cihazın 17kW’lık performans ile   
   büyük bir oksijen tüketimine sahiptir. 
• Bu durum oturma yada mutfak   
   alanındaki hava emiş kapasitesi ve     
 taze hava giriş hesaplarında   
 öngörülmelidir. Aspiratör ile   
 arasındaki mesafe min. 70cm   
   olmalıdır. 
• Üstten hava girişi.    
• Gerektiğinde yok olabilen orta raf.      
• Arka panel ve duvar malzemeleri ısıya  
   dayanıklı ve paslanmaz olmalıdır.
• VL 414 tezgah aspiratörü ile     
   kombinasyon önerilmez çünkü cihaz  
   ortasından hava emişi garanti   
 edilemez.
• Cihaz tezgaha üstten monte edilebilir. 
• Cihaz Ağırlığı :Yaklaşık 31kg.

Bağlantılar
• Toplam gaz bağlantı gücü 17,0/18,0  
 kW bağlantı toplam elektrik 15,0/15,0  
   W 1.4 m fişli bağlantı. 
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Yan kesit

Kapak yada eşitleme çıtası ile montaj durumunda daha derin olan tezgah kesitine ve 
kademeli genişlemeye dikkat ediniz. 
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VG 415 110F
Paslanmaz çelik
Genişlik 38 cm
Sıvı Gaz 28-37 mbar
Wok gücü 5kW.
VG 415 210
Paslanmaz çelik
Genişlik 38cm
Doğalgaz 20 mbar
Wok gücü 6kW. 

Montaj aksesuarları
VA 420 010
Tezgah üstü kombinasyonu için 
bağlantı çıtası. 
VA 420 011
Kapaklı tezgah üstü cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıta. 
VA 420 000
Hemyüzey kombinasyonu için bağlantı 
çıtası.
VA 420 001
Kapaklı Hemyüzey cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıta.
VA 440 010
Paslanmaz çelik cihaz kapağı.
VA 450 400
Birden çok Vario cihazın yan yana 
kullanımında, tek bir cihazda kullanılann 
cihaz kapağından kaynaklanan menteşe 
derinliğini eşitleyen bağlantı çıtası.

Opsiyonel aksesuar
WP 400 001
Wok tavası çok katlı metalden yapılmış 
yuvarlak tabanlı ahşap tutma kollu.
Yükseklik 36cm,6 litre,10kg ağırlığında.

Vario 400 serisi gazlı wok ocak
VG 415

 – 6 kW’a kadar yanabilen 3 halka.
 – Hassas ve tekrarlanabilir güç 

ayarları için tam elektronik gaz 
vanaları.

 – Otomatik hızlı ateşleme, yeniden 
ateşlemeyle elektronik alev 
izleyebilimekte.

 – Çok düşük enerjide yemek pişirmek 
için kaynama fonksiyonu.

 – Masif paslanmaz çelik kontrol 
düğmesi.

 – Özel üretim 3mm paslanmaz çelik 
çerçeve.

 – Göze çarpan tezgah üstü montajı ya 
da hemyüzey montaj imkanıyla.

 – Diğer 400 serisi cihalarla 
mükemmel şekilde uyum sağlar.

Pişirme Alanları
• VG 415 110F 1 adet üç halkalı 
   (300W- 5000W), 32 cm’lik tencere    
   büyüklüğüne kadar uyum sağlar. 
• VG 415 210 1 adet üç halkalı 
   (300W- 6000W), 32 cm’lik tencere    
   büyüklüğüne kadar uyum sağlar.

Kullanım
• Aydınlatma halkalı kontrol düğmeleri  
   ve kademe izleri 
• Tek elle kullanım kolaylığı
• Tam güç seviyesi ayarı ve güç   
   fonksiyonu için full 12 kademeli   
   elektrik kontrol özelliği

Özellikler
• Kaynama Fonksiyonu (150W)
• Tava ile düzgün, sürekli bir kap 
   yüzeyi imkanı sunar.
• Pirinçten ocak halkaları.

Güvenlik
• Elektronik hızlı alevlenme konforu ile    
   otomatik alevlenme. 
• Otomatik hızlı ateşleme.
• Kalan ısı göstergesi.
• Güvenlik kilidi.

Planlama Notları
• Tezgah üstü ya da Hemyüzey montaj,  
   kapaklı ya da kapaksız kullanımdan   
   dolayı tezgah kesit ölçüleri ve düğme  
   konumları değişir.
• Eğer VA 440 cihaz kapağı ya da VA  
   450 uyarlama çıtasıyla kullanılırsa   
  cihaz derinliği artar.
• Birden çok cihazın kombinasyonun  
   da cihazlardan birisi kapaklı   
   kullanılırsa VA 450 kapaksız   
   cihazların uyarlanması için gereklidir.
• Birden çok cihazın kombinasyonun  
   da cihaz aralarında mutlaka VA 420  
   bağlantı çıtası kullanılmalıdır. Montaj  
   tipine göre gerekli olan bağlantı   
   çıtası lanmalıdır.
• Tezgah üstü montajlarında tezgah   
   kesiti cihaz çerçevesinin en az 10   
  mm tezgah yüzeyine oturmasına      
 imkan vermelidir.
• Hemyüzey montajda ise 13mm     
 çerçeve payı gereklidir.
• Hemyüzey montajlarda 900 ‘lik bir     
   kademe açısı garanti ediniz.
• İnce veya zayıf tezgahlarda taşıma   
   kapasitesinin sağlanabilmesi için ek  
   güçlendirme çıtaları ön görülmelidir.
• Cihaz ağırlığını ve pişirme kaplarının  
   ağırlığını lütfen hesaba katınız. 

Hemyüzey montajları için ek planlama 
notlar:
• Sadece taş, sentetik ya da masif   
   ahşap tezgahlar Hemyüzey montaja  
   uygundur.
• Kesit kenarlarının ısıya dayanıklılığı     
 ve su geçirmezliği sağlanmalıdır.
• Farklı malzeme kullanımlarında lütfen  
   tezgah üreticisiyle bağlantıya geçiniz.
• Tezgah kesit kademesi mutlak   
   şekilde düz ve pürüzsüz olmalıdır.
• Lütfen kademenin tüm cihaz boyunca 
   devam ettiğini garantileyin ve   
   boşluklu yapı kullanmayın.
• Kesit ölçüleri, kombinasyon  ve   
   tezgah çeşitliliğinin toleranslarına      
 göre farklılık gösterebilir.
• Lütfen tezgah kesit ölçüleri ve   
   planlama notları için planlama   
   bölümüne bakınız.
• Eğer cihazlar bağımsız şekilde yan     
 yan dizilecek olursa tezgah kesitleri  
 arasında minimum 50mm’lik bir   
   tezgah kalınlığı bırakılmalıdır.
• Panel kalınlığı 16/26 mm arasında   
   olabilir.
• Kumanda düğmelerinin montajı ile   
   ilgili çizim dikkate alınmalıdır. Eğer   
   panel kalınlığı 26mm’den kalın ise   
   arka yüzeyde boşluk açılmalıdır.Özel  
   nozullar yedek parça olarak sipariş  
   edilebilir.
 Elektrik bağlantı planı (Cihaz elektrik  
 kesintilerinde güç kaynağı olmadan  
 çalışamaz)    
• Üstten hava girişi.     
•  Alt dolapta ara panele ihtiyaç   
 duymaz.
• Arka duvar yanmaz bir malzemeden  
 oluşmalıdır. Arka duvarın sızdırmazlık  
 çıtaları ısıya dayanıklı olmalıdır   
 hassas mobilya için asgari 150 mm  
 boşluk bırakmalıdır yada ısı   
 izolasyonu ön görülmelidir.
• VL 414 tezgah aspiratörü ile   
   kombinasyon önerilmez çünkü cihaz  
   ortasından hava emişi garanti   
   edilemez. 
• Cihazın 6kW’lık performans ile   
   büyük bir oksijen tüketimine sahiptir. 
• Bu durum oturma yada mutfak   
   alanındaki hava emiş kapasitesi ve     
 taze hava giriş hesaplarında   
   öngörülmelidir. Aspiratör ile   
   arasındaki mesafe min. 70cm   
   olmalıdır. 
• Cihaz tezgaha üstten monte   
 edilebilir. 
• Cihaz Ağırlığı: Yaklaşık 14kg
.
Bağlantılar
• Toplam gaz bağlantı gücü 5,0/6,0   
   kW bağlantı toplam elektrik   
  15,0/15,0 W 1.4 m fişli bağlantı. 



min. 50

min. 105
max. 162

* with appliance cover or spacer batten.
See separate planning notes.

min. 35

R 3

90°

dia. 35

dia. 60

1.4 m

3

45

520 (*535)
380

131

492±2

(*515+2)

360±2

72227

280

76

min. 50

min. 109
max. 166

min. 35

* with appliance cover or spacer batten.
See separate planning notes.

90°

R 5+1

R 3

3.5-0.5

dia. 35

dia. 60

1.4 m

520 (*535)
380

386+2

360±2

492±2

(*515+2)

526+2

(*541+2)

45

3

134

72227

280

76

* Eşitleme çıtası ile * Eşitleme çıtası ile

* Eşitleme çıtası ile

Gaz bağlantısı

* Eşitleme çıtası veya cihaz 
  kapahı ile 53 mm.

Uzunlamasına kesit

Kumanda düğmelerin montajı 
Tezgah üstü

Kumanda düğmelerin montajı 
Hemyüzey

Üsten görünüş

Yan kesit

Kapak yada eşitleme çıtası ile montaj durumunda daha derin olan tezgah kesitine ve 
kademeli genişlemeye dikkat ediniz. 

Silikon ile 
doldurunuz

Silikon ile 
doldurunuz
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VG 425 110F
Paslanmaz çelik
Genişlik 38 cm
Sıvı Gaz 28-37 mbar.
VG 425 210
Paslanmaz çelik
Genişlik 38cm
Doğalgaz 20 mbar.

Montaj Aksesuarları:
VA 420 010
Tezgah üstü kombinasyonu için 
bağlantı çıtası. 
VA 420 011
Kapaklı tezgah üstü cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıta. 
VA 420 000
Hemyüzey kombinasyonu için bağlantı 
çıtası.
VA 420 001
Kapaklı Hemyüzey cihazların 
kombinasyonu
için uzatılmış çıta.
VA 440 010
Paslanmaz çelik cihaz kapağı.
VA 450 400
Birden çok Vario cihazın yan yana 
kullanımında, tek bir cihazda 
kullanılann cihaz kapağından 
kaynaklanan menteşe derinliğini 
eşitleyen bağlantı çıtası.

Vario 400 serisi gazlı ocak
VG 425

 – 4 kW’a kadar yanabilen 2 halka
 – Hassas ve tekrarlanabilir güç 

ayarları için tam elektronik gaz 
vanaları.

 – Otomatik hızlı ateşleme, yeniden 
ateşlemeyle elektronik alev 
izleyebilimekte.

 – Çok düşük enerjide yemek pişirmek 
için kaynama fonksiyonu

 – Masif paslanmaz çelik kontrol 
düğmesi.

 – Özel üretim 3mm paslanmaz çelik 
çerçeve.

 – Göze çarpan tezgah üstü montajı ya 
da hemyüzey montaj imkanıyla.

 – Diğer 400 serisi cihazlarla 
mükemmel şekilde uyum sağlar.

Pişirme Alanları
•  VG 425 110F
•  1 adet iki halkalı süper güçlü ocak  
 gözü (165W- 4000W), 28 cm’lik   
 tencere büyüklüğüne kadar uyum   
 sağlar.
•  1 adet iki halkalı süper güçlü ocak  
 gözü (165W- 2000W), 28 cm’lik   
   tencere büyüklüğüne kadar uyum   
   sağlar. 
•  VG 415 210
• 1 adet iki halkalı süper güçlü ocak   
 gözü (165W- 2000W), 28 cm’lik   
  tencere büyüklüğüne kadar uyum   
   sağlar. 
• 1 adet iki halkalı süper güçlü ocak   
 gözü (165W- 4000W), 28 cm’lik   
 tencere büyüklüğüne kadar uyum   
 sağlar. 

Kullanım
• Aydınlatma halkalı kontrol düğmeleri  
   ve kademe izleri. 
• Tek elle kullanım kolaylığı.
• Tam güç seviyesi ayarı ve güç   
   fonksiyonu için full 12 kademeli   
   elektrik kontrol özelliği.

Özellikler
• Kaynama Fonksiyonu (80W)
• Tava ile düzgün, sürekli bir kap   
   yüzeyi imkanı sunar.
• Pirinçten ocak halkaları

Güvenlik
• Elektronik yeniden ateşleme   
   yöntemiyle alev izleme.
• Otomatik hızlı ateşleme.
• Kalan ısı göstergesi.
• Güvenlik kilidi.

Planlama Notları
• Tezgah üstü ya da Hemyüzey montaj,  
   kapaklı ya da kapaksız kullanımdan  
   dolayı tezgah kesit ölçüleri ve düğme  
   konumları değişir.
• Eğer VA 440 cihaz kapağı ya da VA  
  450 uyarlama çıtasıyla kullanılırsa   
 cihaz derinliği artar.
• Birden çok cihazın kombinasyonun  
 da cihazlardan birisi kapaklı   
   kullanılırsa VA 450 kapaksız   
 cihazların uyarlanması için gereklidir.
• Birden çok cihazın kombinasyonun  
   da cihaz aralarında mutlaka VA 420  
   bağlantı çıtası kullanılmalıdır. Montaj   
   tipine göre gerekli olan bağlantı   
   çıtası planlanmalıdır.
• Tezgah üstü montajlarında tezgah   
   kesiti cihaz çerçevesinin en az   
 10mm tezgah yüzeyine oturmasına   

 imkan vermelidir.
• Hemyüzey montajda ise 13mm   
   çerçeve payı gereklidir.
• Hemyüzey montajlarda 900 ‘lik bir     
 kademe açısı garanti ediniz.
• İnce veya zayıf tezgahlarda taşıma   
   kapasitesinin sağlanabilmesi için ek  
   güçlendirme çıtaları ön görülmelidir.
• Cihaz ağırlığını ve pişirme kaplarının  
   ağırlığını lütfen hesaba katınız. 

Hemyüzey montajları için ek planlama 
notlar:
• Sadece taş, sentetik ya da masif   
   ahşap tezgahlar Hemyüzey montaja  
   uygundur.
• Kesit kenarlarının ısıya dayanıklılığı     
 ve su geçirmezliği sağlanmalıdır.
• Farklı malzeme kullanımlarında lütfen  
   tezgah üreticisiyle bağlantıya geçiniz.
• Tezgah kesit kademesi mutlak   
   şekilde düz ve pürüzsüz olmalıdır.
• Lütfen kademenin tüm cihaz boyunca  
   devam ettiğini garantileyin ve   
   boşluklu yapı kullanmayın.
• Kesit ölçüleri, kombinasyon  ve   
   tezgah çeşitliliğinin toleranslarına   
   göre farklılık gösterebilir.
•  Lütfen tezgah kesit ölçüleri ve   
   planlama notları için planlama   
   bölümüne bakınız.
• Eğer cihazlar bağımsız şekilde yan     
 yan dizilecek olursa tezgah kesitleri  
 arasında minimum 50mm’lik bir   
 tezgah kalınlığı bırakılmalıdır.
• Panel kalınlığı 16/26 mm arasında   
 olabilir.
• Kumanda düğmelerinin montajı ile   
   ilgili çizim dikkate alınmalıdır. Eğer     
 panel kalınlığı 26mm’den kalın ise   
 arka yüzeyde boşluk açılmalıdır.
• Özel nozullar yedek parça olarak   
 sipariş edilebilir.
 Elektrik bağlantı planı (Cihaz elektrik  
 kesintilerinde güç kaynağı olmadan  
 çalışamaz) 
• Cihazın 6kW’lık performans ile   
   büyük bir oksijen tüketimine sahiptir. 
• Bu durum oturma yada mutfak   
   alanındaki hava emiş kapasitesi ve     
 taze hava giriş hesaplarında   
 öngörülmelidir. Aspiratör ile   
   arasındaki mesafe min. 70cm   
   olmalıdır.     
• Üstten hava girişi.     
• Gerektiğinde yok olabilen orta raf.     
 VL 414 tezgah aspiratörü ile   
   kombinasyon önerilmez çünkü cihaz  
   ortasından hava emişi garanti    
   edilemez.
• Cihaz tezgaha üstten monte   
   edilebilir. 
• Cihaz Ağırlığı :Yaklaşık 17 kg.

Bağlantılar
• Toplam gaz bağlantı gücü 6,0/6,0   
   kW bağlantı.
• Toplam elektrik 15,0/15,0 W 1.4 m  
   fişli bağlantı. 



min. 50

min. 105
max. 162

* with appliance cover or spacer batten.
See separate planning notes.

min. 35

R 3

90°

dia. 35

dia. 60

1.4 m

3
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520 (*535)
380

131

492±2

(*515+2)
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280

76

min. 50

min. 109
max. 166

min. 35

* with appliance cover or spacer batten.
See separate planning notes.

90°

R 5+1

R 3

3.5-0.5

dia. 35

dia. 60

1.4 m

520 (*535)
380

3

134

386+2

360±2

492±2
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526+2

(*541+2)

90

* Eşitleme çıtası ile * Eşitleme çıtası ile

* Eşitleme çıtası veya
  cihaz kapağı ile

Gaz bağlantısı

* Eşitleme çıtası veya cihaz 
  kapahı ile 53 mm.

Uzunlamasına kesit

Kumanda düğmelerin montajı 
Tezgah üstü

Kumanda düğmelerin montajı 
Hemyüzey

Üsten görünüş

Yan kesit

Kapak yada eşitleme çıtası ile montaj durumunda daha derin olan tezgah kesitine ve 
kademeli genişlemeye dikkat ediniz. 

Silikon ile 
doldurunuz

Silikon ile 
doldurunuz
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VP 414 110
Paslanmaz Çelik Çerçeve
Genişlik 38 cm

Cihazın fiyatına dahil olanlar
• 2 Ispatula.

Montaj Aksesuarları::
VA 420 010
Tezgah üstü kombinasyonu için 
bağlantı çıtası. 
VA 420 011
Kapaklı tezgah üstü cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıta. 
VA 420 000
Hemyüzey kombinasyonu için bağlantı 
çıtası.
VA 420 001
Kapaklı Hemyüzey cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıta.
VA 440 010
Paslanmaz çelik cihaz kapağı.
VA 450 400
Birden çok Vario cihazın yan yana 
kullanımında, tek bir cihazda kullanılann 
cihaz kapağından kaynaklanan menteşe 
derinliğini eşitleyen bağlantı çıtası.

Vario 400 serisi teppan yaki 
VP 414

 – Herhangi bir araç olmadan sert 
metal krom yüzey üzerinde direkt 
pişirme.

 – 240 dereceye kadar tam sıcaklık 
kontrolü

 – Optimum sıcaklık dağılımı
 – Masif paslanmaz çelik kontrol 

düğmesi
 – Özel üretim 3mm paslanmaz çelik 

çerçeve
 – Göze çarpan tezgah üstü montajı ya 

da Hemyüzey montaj imkanıyla
 – Diğer 400 serisi cihazlarla 

mükemmel şekilde uyum sağlar.

Pişirme Alanları
• Kullanılabilir Alan G 31 x D 44cm.

Kullanım
• Aydınlatma halkalı kontrol düğmeleri  
   ve işaretleme sıcaklığı. 
• Elektronik sıcaklık kontrolü 120   
   dereceden 240 dereceye kadar.

Özellikler
• Her biri 1500W olan iki bölme, tüm  
   yüzeyde beraber işlem görebilirler     
 veya ayrı çalıştırılabilirler.
• Sıcak bir ortam tutuyor.
• Kullanım izlerine rağmen, böyle bir     
 döküm tavayı temizlemek kolaydır.

Güvenlik
• Güvenlik kilidi.

Planlama Notları
• Tezgah üstü ya da Hemyüzey montaj,  
   kapaklı ya da kapaksız kullanımdan  
   dolayı tezgah kesit ölçüleri ve düğme  
   konumları değişir.
• Eğer VA 440 cihaz kapağı ya da VA  
   450 uyarlama çıtasıyla kullanılırsa   
   cihaz derinliği artar.
• Birden çok cihazın kombinasyonun  
   da cihazlardan birisi kapaklı   
   kullanılırsa VA 450 kapaksız   
   cihazların uyarlanması için gereklidir.
• Birden çok cihazın kombinasyonun  
   da cihaz aralarında mutlaka VA 420  
   bağlantı çıtası kullanılmalıdır.Montaj  
   tipine göre gerekli olan bağlantı   
   çıtası planlanmalıdır.
• Tezgah üstü montajlarında tezgah   
   kesiti cihaz çerçevesinin en az 10mm  
 tezgah yüzeyine oturmasına   
   imkan vermelidir.
• Hemyüzey montajda ise 13mm   
   çerçeve payı gereklidir.
• Hemyüzey montajlarda 900‘lik bir       
   kademe açısı garanti ediniz.
• İnce veya zayıf tezgahlarda taşıma   
   kapasitesinin sağlanabilmesi için ek  
   güçlendirme çıtaları ön görülmelidir.
• Cihaz ağırlığını ve pişirme kaplarının  
   ağırlığını lütfen hesaba katınız. 

Hemyüzey montajları için ek planlama 
notlar:
• Sadece taş, sentetik ya da masif   
   ahşap tezgahlar Hemyüzey montaja  
   uygundur.
• Kesit kenarlarının ısıya dayanıklılığı     
 ve su geçirmezliği sağlanmalıdır.
• Farklı malzeme kullanımlarında lütfen  
 tezgah üreticisiyle bağlantıya geçiniz.
• Tezgah kesit kademesi mutlak   
   şekilde düz ve pürüzsüz olmalıdır.
• Lütfen kademenin tüm cihaz boyunca  
   devam ettiğini garantileyin ve   
   boşluklu yapı kullanmayın.
• Kesit ölçüleri, kombinasyon  ve   
   tezgah çeşitliliğinin toleranslarına   
   göre farklılık gösterebilir.

• Lütfen tezgah kesit ölçüleri ve   
   planlama notları için planlama   
   bölümüne bakınız.
• Eğer cihazlar bağımsız şekilde yan     
 yan dizilecek olursa tezgah kesitleri  
 arasında minimum 50mm’lik bir   
   tezgah kalınlığı bırakılmalıdır. Dahili  
   kontrol paneli kontrol edilmelidir.
• Panel kalınlığı 16/26 mm arasında   
   olabilir.
• Kumanda düğmelerinin montajı ile   
 ilgili çizim dikkate alınmalıdır. Eğer     
 panel kalınlığı 26mm’den kalın ise   
 arka yüzeyde boşluk açılmalıdır. 
• Hassas mobilya için asgari: 150mm   
 aralık bırakılmalı yada ısı izolasyonu   
 öngörülmelidir.   
• Cihaz tezgaha üstten monte   
   edilebilir. 
• Cihaz Ağırlığı: Yaklaşık 14 kg.

Bağlantılar
• Toplam bağlı yük 3,0 kW bağlantı.
• Bağlantı kablosu planı.



min. 50

min. 105
max. 162

* with appliance cover or spacer batten.
See separate planning notes.

**80 mm in the area of the cable clip (right, centre).
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min. 50

min. 109
max. 166

min. 35

* with appliance cover or spacer batten.
See separate planning notes.

**83 mm in the area of the cable clip (right, centre).
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* Eşitleme çıtası ile
** Kablo bağlantısının olduğu sağ merkezde 80 mm

* Eşitleme çıtası ile
** Kablo bağlantısının olduğu sağ merkezde 83 mm

Kumanda düğmelerin montajı 
Tezgah üstü

Kumanda düğmelerin montajı 
Hemyüzey

* Eşitleme çıtası veya cihaz kapağı ile

Üsten görünüş

Uzunlamasına kesit
Silikon ile 
doldurunuz

Yan kesit

Kapak yada eşitleme çıtası ile montaj durumunda daha derin olan tezgah kesitine ve 
kademeli genişlemeye dikkat ediniz. 

Silikon ile 
doldurunuz
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VR 414 110
Paslanmaz Çelik Çerçeve
Genişlik 38 cm.

Cihaz fiyatına dahil olanlar 
• 1 lav taşı.
• 1 adet temizleme fırçası.
• 2 adet döküm ızgara. 
• 1 adet lav toplama kabı.
• 1 adet döküm tava, yarım ölçü.

Montaj aksesuarları
VA 420 010
Tezgah üstü kombinasyonu için 
bağlantı çıtası. 
VA 420 011
Kapaklı tezgah üstü cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıta. 
VA 420 000
Hemyüzey kombinasyonu için bağlantı 
çıtası.
VA 420 001
Kapaklı Hemyüzey cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıta.
VA 440 010
Paslanmaz çelik cihaz kapağı.
VA 450 400
Birden çok Vario cihazın yan yana 
kullanımında, tek bir cihazda kullanılan 
cihaz kapağından kaynaklanan menteşe 
derinliğini eşitleyen bağlantı çıtası.

Opsiyonel aksesuarlar
LV 030 000
Lav taşı.
VA 461 000
Yarım boy kızartma tavası.(2 tane yarım)
VA 461 001
Tam boy kızartma tavası.

Vario 400 Serisi Elektrikli Barbekü
VR 414

 – Farklı 2 pişirme alanı,
 – 2 ayrı pişirme alanı sayesinde aynı 

anda ızgara yapabilme ve sıcak 
tutabilme imkanı.

 – Lav taşlı açık döküm ızgara.
 – Masif paslanmaz çelik kontrol 

düğmesi.
 – Özel üretim 3mm paslanmaz çelik 

çerçeve.
 – Göze çarpan tezgah üstü montajı ya 

da Hemyüzey montaj imkanıyla.
 – Diğer 400 serisi cihalarla 

mükemmel şekilde uyum sağlar.

Kullanım 
• Aydınlatma halkalı kontrol düğmeleri  
   ve işaretleme sıcaklığı. 
• 12 çıkış seviyesinde elektronik    
   kontrol.

Özellikler
• Izgara çerçevesi, lav taşı tası ve yağ  
 toplama kabı paslanmaz çelikten   
 imal edilmiştir.
• 2 bağımsız kontrol ızgara elemanı     
 (1500W).
• 2 parça döküm ızgara.

Güvenlik
• Güvenlik kilidi.

Planlama Notları
• Tezgah üstü ya da Hemyüzey montaj,  
   kapaklı ya da kapaksız kullanımdan  
   dolayı tezgah kesit ölçüleri ve düğme  
   konumları değişir.
• Eğer VA 440 cihaz kapağı ya da VA  
   450 uyarlama çıtasıyla kullanılırsa   
 cihaz derinliği artar.
• Birden çok cihazın kombinasyonun  
   da cihazlardan birisi kapaklı   
 kullanılırsa VA 450 kapaksız   
 cihazların uyarlanması için gereklidir.
• Birden çok cihazın kombinasyonun  
 da cihaz aralarında mutlaka VA 420  
   bağlantı çıtası kullanılmalıdır.Montaj  
   tipine göre gerekli olan bağlantı   
   çıtası planlanmalıdır.
• Tezgah üstü montajlarında tezgah   
   kesiti cihaz çerçevesinin en az 10   
  mm tezgah yüzeyine oturmasına   
   imkan vermelidir.
• Hemyüzey montajda ise 13mm   
   çerçeve payı gereklidir.
• Hemyüzey montajlarda 900 ‘lik bir     
   kademe açısı garanti ediniz.
• İnce veya zayıf tezgahlarda taşıma   
   kapasitesinin sağlanabilmesi için ek  
 güçlendirme çıtaları ön görülmelidir.
• Cihaz ağırlığını ve pişirme kaplarının  
   ağırlığını lütfen hesaba katınız. 

Hemyüzey montajları için ek planlama 
notlar:
• Sadece taş, sentetik ya da masif   
   ahşap tezgahlar Hemyüzey montaja  
   uygundur.
• Kesit kenarlarının ısıya dayanıklılığı     
 ve su geçirmezliği sağlanmalıdır.
• Farklı malzeme kullanımlarında lütfen  
   tezgah üreticisiyle bağlantıya geçiniz.
• Tezgah kesit kademesi mutlak   
   şekilde düz ve pürüssüz olmalıdır.
• Lütfen kademenin tüm cihaz boyunca  
   devam ettiğini garantileyin ve   
   boşluklu yapı kullanmayın.
• Kesit ölçüleri, kombinasyon  ve   
   tezgah çeşitliliğinin toleranslarına   
 göre farklılık gösterebilir.
• Lütfen tezgah kesit ölçüleri ve   
   planlama notları için planlama   
 bölümüne bakınız.
• Eğer cihazlar bağımsız şekilde yan     
 yan dizilecek olursa tezgah kesitleri  
   arasında minimum 50mm’lik bir   
 tezgah kalınlığı bırakılmalıdır. Dahili  
   kontrol paneli kontrol edilmelidir.
• Panel kalınlığı 16/26 mm arasında   
   olabilir.
• Hassas mobilya için asgari: 100 mm  
 aralık bırakılmalı yada ısı izolasyonu   
 öngörülmelidir.
• Kumanda düğmelerinin montajı ile   
   ilgili çizim dikkate alınmalıdır. Eğer     
 panel kalınlığı 26mm’den kalın ise   
 arka yüzeyde boşluk açılmalıdır.
• Cihaz tezgaha üstten monte   
   edilebilir. 
• Cihaz Ağırlığı: Yaklaşık 26 kg

Bağlantılar
• Toplam bağlı yük 3,0 kW bağlantı
• Bağlantı kablosu planı



min. 50

min. 105
max. 162

min. 35

R 3

90°

dia. 35

dia. 60

* with appliance cover or spacer batten.
See separate planning notes.

**102 mm in the area of the cable clip (right, centre).
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min. 50

min. 109
max. 166

min. 35

* with appliance cover or spacer batten.
See separate planning notes.

**105 mm in the area of the cable clip (right, centre).
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* Eşitleme çıtası ile
** Kablo bağlantısının olduğu sağ merkezde 102 mm

* Eşitleme çıtası ile
** Kablo bağlantısının olduğu sağ merkezde 105 mm

Kumanda düğmelerin montajı 
Tezgah üstü

Kumanda düğmelerin montajı 
Hemyüzey

* Eşitleme çıtası veya cihaz kapağı ile

Üsten görünüş

Kapak yada eşitleme çıtası ile montaj durumunda daha derin olan tezgah kesitine ve 
kademeli genişlemeye dikkat ediniz. 

Uzunlamasına kesit
Silikon ile 
doldurunuz

Yan kesit

Silikon ile 
doldurunuz
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VK 414 110
Paslanmaz Çelik Çerçeve
Genişlik 38 cm.

Cihazın fiyatına dahil olanlar 
• 2 adet pişirme tepsisi.
• 1 adet cam kapak. 
• 1 adet tutma kolu.
• 1 adet filtre.
• 1 adet su boşaltma valfi.

Montaj Aksesuarları:
VA 420 010
Tezgah üstü kombinasyonu için 
bağlantı çıtası. 
VA 420 011
Kapaklı tezgah üstü cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıta. 
VA 420 000
Hemyüzey kombinasyonu için bağlantı 
çıtası.
VA 420 001
Kapaklı Hemyüzey cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıta.
VA 440 010
Paslanmaz çelik cihaz kapağı.
VA 450 400
Birden çok Vario cihazın yan yana 
kullanımında, tek bir cihazda kullanılan 
cihaz kapağından kaynaklanan menteşe 
derinliğini eşitleyen bağlantı çıtası.
AG 050 000
Tesisat bağlantılı kilitlenebilir boşaltma 
montaj seti. 
AG 060 000
Su çıkış seti ile cihazdaki sıvı, bir kaba 
doldurulabilir.

Opsiyonel Aksesuarlar
FK 023 000
Makarna Sepeti.
GE 020 010
Deliksiz Pişirme Kabı.
GE 020 020
Delikli Pişirme Kabı.

Vario 400 Serisi Buharlı Pişirici
VK 414

 – İstenilen ısıda buğulama ve pişirme. 
 – 45 dereceden 95 dereceye kadar 

ısı kontrolü sıcaklığı kontrolü.
 – Lezzet kaybı olmadan, iki düzeyde 

pişirim.
 – Masif paslanmaz çelik kontrol 

düğmesi.
 – Özel üretim 3mm paslanmaz çelik 

çerçeve.
 – Göze çarpan tezgah üstü montajı ya 

da Hemyüzey montaj imkanıyla.
 – Diğer 400 serisi cihazlarla 

mükemmel şekilde uyum sağlar.

Pişirme Alanları
• Su doldurma miktarı 1L- 6L. 

Kullanım 
• Işıklı halka şeklindeki sıcaklık   
   işaretleri kontrol düğmeleridir.
   Isı 45 dereceden 95 dereceye 5   
 derecelik adımlarla kontrol edilir. 

Özellikler
• Basınçsız pişirme için elektronik   
   buhar ayarı
• Ortam yüksekliğine göre kaynama   
   noktası otomatik olarak dengelenir.
• Su boşaltma musluğu ½’’ motor ile  
   kumanda edilir. 
 
Güvenlik
• Güvenlik kilidi.

Planlama Notları
• Tezgah üstü ya da Hemyüzey montaj,  
  kapaklı ya da kapaksız kullanımdan  
  dolayı tezgah kesit ölçüleri ve düğme  
 konumları değişir.
• Eğer VA 440 cihaz kapağı ya da VA  
   450 uyarlama çıtasıyla kullanılırsa   
   cihaz derinliği artar.
• Birden çok cihazın kombinasyonun  
   da cihazlardan birisi kapaklı   
   kullanılırsa VA 450 kapaksız   
   cihazların uyarlanması için gereklidir.
• Birden çok cihazın kombinasyonun  
   da cihaz aralarında mutlaka VA 420  
   bağlantı çıtası kullanılmalıdır.Montaj  
   tipine göre gerekli olan bağlantı   
   çıtası planlanmalıdır.
• Tezgah üstü montajlarında tezgah   
   kesiti cihaz çerçevesinin en az 10mm  
 tezgah yüzeyine oturmasına   
 imkan vermelidir.
• Hemyüzey montajda ise 13mm   
   çerçeve payı gereklidir.
• Hemyüzey montajlarda 900 ‘lik bir        
   kademe açısı garanti ediniz.
• İnce veya zayıf tezgahlarda taşıma   
 kapasitesinin sağlanabilmesi için ek  
 güçlendirme çıtaları ön görülmelidir.
• Cihaz ağırlığını ve pişirme kaplarının  
   ağırlığını lütfen hesaba katınız. 

Hemyüzey montajları için ek planlama 
notlar:
• Sadece taş, sentetik ya da masif   
   ahşap tezgahlar Hemyüzey montaja   
   uygundur.
• Kesit kenarlarının ısıya dayanıklılığı     
 ve su geçirmezliği sağlanmalıdır.
• Farklı malzeme kullanımlarında lütfen  
   tezgah üreticisiyle bağlantıya geçiniz.
• Tezgah kesit kademesi mutlak   
   şekilde düz ve pürüzsüz olmalıdır.
• Lütfen kademenin tüm cihaz boyunca  
   devam ettiğini garantileyin ve   
   boşluklu yapı kullanmayın.
• Kesit ölçüleri, kombinasyon  ve   
   tezgah çeşitliliğinin toleranslarına     
 göre farklılık gösterebilir.Eğer   
   cihazlar bağımsız şekilde yan yana     
 dizilecek olursa tezgah kesitleri   
   arasında minimum 50mm’lik bir   
   tezgah kalınlığı bırakılmalıdır.
• Lütfen tezgah kesit ölçüleri ve   
   planlama notları için planlama   
   bölümüne bakınız. Panel kalınlığı   
 16/26 mm arasında olabilir.
• Eğer panel kalınlığı 26mm’den kalın  
   ise arka yüzeyde boşluk açılmalıdır. 
• Tezgah kesme kapama. VK414 ve     
  VF414 birbirlerine direkt yan yana     
 kurulmamalıdır. Yan yana en az bir   
   boşluk konulmalıdır.   
• Cihazın diğer ahşaplara ya da   
 yandan olan uzaklığı minimum 40mm  
 olmalıdır.     
• Cihazın üzerinde bir asma dolap   
 varsa bir aspiratör öngörünüz.   
• Dahili kontrol paneli kontrol  
 edilmelidir.
• Kumanda düğmelerinin montajı ile   
   ilgili çizim dikkate alınmalıdır. 
• Cihaz tezgaha üstten monte   
   edilebilir. 
• Cihaz Ağırlığı: Yaklaşık 13 kg.

Bağlantılar
• Toplam bağlı yük 2,0 kW bağlantı.
• Bağlantı kablosu planı.



min. 50

min. 105
max. 162

* with appliance cover or spacer batten.
See separate planning notes.

min. 35

R 3

90°

dia. 35
dia.
60

3

360±2

90

520 (*535)
380

290

492±2

(*515+2)

280

227

76

72

* Eşitleme çıtası ile * Eşitleme çıtası ile

Uzunlamasına kesit

Kumanda düğmelerin montajı 
Tezgah üstü

Kumanda düğmelerin montajı 
Hemyüzey

* Eşitleme çıtası veya
cihaz kapağı ile

Üsten görünüş

Yan kesit

Kapak yada eşitleme çıtası ile montaj durumunda daha derin olan tezgah kesitine ve 
kademeli genişlemeye dikkat ediniz. 

Silikon ile 
doldurunuz

Silikon ile 
doldurunuz

120

300

275

105

a) Su gideri alt dolabta mevcut ise DIN 
1986 bölüm 1‘e göre ğeri dönüş klapesi 
monte edilmelidir.
Önerimiz: AG 050-000 su boşaltma seti 

b) Su gideri alt dolabta mevcut ise DIN 
1986 bölüm 1‘e göre  
Önerimiz: Geri dönüş klapesi monte 
edilmelidir.
AG 050-000 su boşaltma seti

c) Su boşaltma bir kaba yapılır. sadece
AG 060-000 ile
mümkündür. Su boşaltma sistemine
ulaşmak için alt tarafta kapı öngörünüz.
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VF 414 110
Paslanmaz Çelik Çerçeve
Genişlik 38 cm
 

Cihazın fiyatına dahil olanlar 
• 1 adet kızartma sepeti.

Montaj Aksesuarları::
VA 420 010
Tezgah üstü kombinasyonu için 
bağlantı çıtası. 
VA 420 011
Kapaklı tezgah üstü cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıta. 
VA 420 000
Hemyüzey kombinasyonu için bağlantı 
çıtası.
VA 420 001
Kapaklı Hemyüzey cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıta.
VA 440 010
Paslanmaz çelik cihaz kapağı.
VA 450 400
Birden çok Vario cihazın yan yana 
kullanımında, tek bir cihazda kullanılann 
cihaz kapağından kaynaklanan menteşe 
derinliğini eşitleyen bağlantı çıtası.

Vario 400 serisi fritöz
VF 414

 – Gaggenau’ya özel 3 kuşaklı 
kızartma tekniği.

 – Sabit ısı kontrolü. 
 – Asılan kızartma sepetiyle 

bütünleştirme.
 – Masif paslanmaz çelik kontrol 

düğmesi.
 – Özel üretim 3mm paslanmaz çelik 

çerçeve.
 – Göze çarpan tezgah üstü montajı ya 

da hemyüzey montaj imkanıyla.
 – Diğer 400 serisi cihazlarla 

mükemmel şekilde uyum sağlar.

Pişirme Alanları
• Üç pişirme bölümü.
• Yağ miktarı 3.5L. 

Kullanım 
• Işıklı halka şeklindeki sıcaklık   
   işaretleri kontrol düğmeleridir.
• Isı 135 dereceden 190 dereceye 5     
 derecelik adımlarla kontrol edilir.

Özellikler
• Temizlik ayarı.
• Yağ eritme ayarı.
• Köpük genişleme kenarı.
• Kızartma bölgesi.
• Soğuk yağ kuşağı.
• Rezistans katlanabilir.(3000W).

Güvenlik
• Yağ boşaltma musluğunun   
   kapatılması için alt dolapta kapı   
   olmalı. 
• Çocuk güvenliği için alt dolap   
   kapağında kilit öngörünüz.
• Güvenlik kilidi.

Planlama Notları
• Tezgah üstü ya da Hemyüzey montaj,  
   kapaklı ya da kapaksız kullanımdan  
   dolayı tezgah kesit ölçüleri ve düğme  
   konumları değişir.
• Eğer VA 440 cihaz kapağı ya da VA  
   450 uyarlama çıtasıyla kullanılırsa   
   cihaz derinliği artar.
• Birden çok cihazın kombinasyonun  
   da cihazlardan birisi kapaklı   
   kullanılırsa VA 450 kapaksız   
   cihazların uyarlanması için gereklidir.
• Birden çok cihazın kombinasyonun  
   da cihaz aralarında mutlaka VA 420  
   bağlantı çıtası kullanılmalıdır.Montaj  
   tipine göre gerekli olan bağlantı   
   çıtası planlanmalıdır.
• Tezgah üstü montajlarında tezgah   
   kesiti cihaz çerçevesinin en az 10mm  
 tezgah yüzeyine oturmasına   
   imkan vermelidir.
• Hemyüzey montajda ise 13mm   
   çerçeve payı gereklidir.
• Hemyüzey montajlarda 900 ‘lik bir     
   kademe açısı garanti ediniz.
• İnce veya zayıf tezgahlarda taşıma   
   kapasitesinin sağlanabilmesi için ek  
   güçlendirme çıtaları ön görülmelidir.
• Cihaz ağırlığını ve pişirme kaplarının  
   ağırlığını lütfen hesaba katınız. 

Hemyüzey montajları için ek planlama 
notlar:
• Sadece taş, sentetik ya da masif   
   ahşap tezgahlar Hemyüzey montaja  
   uygundur.
• Kesit kenarlarının ısıya dayanıklılığı     
 ve su geçirmezliği sağlanmalıdır.
• Farklı malzeme kullanımlarında lütfen  
   tezgah üreticisiyle bağlantıya geçiniz.
• Tezgah kesit kademesi mutlak   
   şekilde düz ve pürüzsüz olmalıdır.
• Lütfen kademenin tüm cihaz boyunca  
   devam ettiğini garantileyin ve   
   boşluklu yapı kullanmayın.
• Kesit ölçüleri, kombinasyon  ve   
   tezgah çeşitliliğinin toleranslarına   
   göre farklılık gösterebilir. Lütfen   
   tezgah kesit ölçüleri ve planlama   
   notları için planlama bölümüne   
   bakınız . Eğer cihazlar bağımsız   
   şekilde yan yana dizilecek olursa   
   tezgah kesitleri arasında minimum   
   50mm’lik bir tezgah kalınlığı   
   bırakılmalıdır. Yağ boşaltma   
  musluğunun kapatılması için alt   
   dolapta kapı öngörünüz .Panel   
   kalınlığı 16/26 mm arasında olabilir.
• Eğer panel kalınlığı 26mm’den kalın  
   ise arka yüzeyde boşluk açılmalıdır. 
• Tezgah kesme kapama. VK414 ve     
 VF414 birbirlerine direkt yan yana    
   kurulmamalıdır. Yan yana en az bir   
   boşluk konulmalıdır.Cihazın diğer   
   ahşaplara ya da yandan olan uzaklığı  
  minimum 40 mm olmalıdır. Cihazın     
 üzerinde bir asma dolap varsa bir   
   aspiratör öngörünüz.
• Cihaz tezgaha üstten monte   
   edilebilir. 
• Cihaz Ağırlığı: Yaklaşık 13 kg.

Bağlantılar
• Toplam bağlı yük 3,0 kW bağlantı
• Bağlantı kablosu planı



min. 50

min. 109
max. 166

min. 35

* with appliance cover or spacer batten.
See separate planning notes.

90°

R 5+1

R 3

3.5-0.5

dia. 35

dia. 60 72

280

227

76

380

386+2
360±2

492±2

(*515+2)

3

520 (*535)

273

526+2

(*541+2)

90

* Eşitleme çıtası ile * Eşitleme çıtası ile

Kumanda düğmelerin montajı 
Tezgah üstü

Kumanda düğmelerin montajı 
Hemyüzey

* Eşitleme çıtası veya cihaz kapağı ile

Üsten görünüş

Kapak yada eşitleme çıtası ile montaj durumunda daha derin olan tezgah kesitine ve 
kademeli genişlemeye dikkat ediniz. 

Uzunlamasına kesit
Silikon ile 
doldurunuz

Yan kesit

Silikon ile 
doldurunuz
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VL 414 111
Paslanmaz Çelik Çerçeve
Tezgah üstü havalandırma elemanı

* AR 400/401/403/413 kodlu emme 
motoru ayrıca sipariş edilmelidir.
* AA 490-110 kodlu düğme ayrıca 
sipariş edilmelidir.

Zorunlu montaj aksesuarları
AD 724 041
Hava yönlendirme sacı, sabitleme 
çerçevesi.
AD 724 042
DN 150 çapta hava yönlendirme sacı 
VL 414’ün montajı için zorunludur.
AD 854 046
Yüzgeçleri iletken düz kanal sistemi
DN 150 düz dikdörtgen için VL 414 
bağlantı kablosu.

Montaj aksesuarları
AS 070 001
VK ve FK yanına montaj sırasında 
uzatma bağlantı parçası. 
VA 420 010
Tezgah üstü kombinasyonu için 
bağlantı çıtası. 
VA 420 011
Kapaklı tezgah üstü cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıta.
VA 420 000
Hemyüzey kombinasyonu için bağlantı 
çıtası.
VA 420 001
Kapaklı Hemyüzey cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıta.
VA 450 110
Farklı Vario cihazların kullanımında 
kullanılan tek kapağın cihaz derinliğine 
uyarlayan bağlantı çıtası.

Opsiyonel aksesuar
AA 414 010 
Gazlı ocak ile aspiratör arası hava 
yönlendirme sacı.

Havalandırma boruları ve montaj 
aksesurları için havaladırma bölümünü 
sonundaki aksesuar bölümünü 
inceleyiniz.

Vario 400 serisi tezgah aspiratörü
VL 414

 – Tezgah üzerinde efektif 
havalandırma sistemi.

 – Havalandırma sistemi tezgahın içine 
entegre edilebilir.

 – Serbest baş seviyesi.
 – Özel üretim 3mm paslanmaz çelik 

çerçeve.
 – Göze çarpan tezgah üstü montajı ya 

da hemyüzey montaj imkanıyla.
 – Diğer 400 serisi cihazlarla 

mükemmel şekilde uyum sağlar.
 – Hava akımı için minimun planlama 

ve en kolay montaj yöntemi.

Özellikler
• Manuel kumanda düğmesi.
• Havalandırma ızgarası yıkanabilir.
• Metal yağ filtreleri bulaşık   
   makinasında yıkanabilir.
• Herhangi bir VL 414’ün kapağı   
 açıldığında otomatik olarak sensör  
 tesbit eder ve emiş başlar
• Hiçbir kanal bağlantı parçası   
   içermez.

Planlama Notları
• Tezgah üstü ya da Hemyüzey montaj,  
 kapaklı ya da kapaksız kullanımdan  
 dolayı tezgah kesit ölçüleri ve düğme  
 konumları değişir.
• Eğer VA 440 cihaz kapağı ya da VA  
 450 uyarlama çıtasıyla kullanılırsa   
 cihaz derinliği artar.
• Birden çok cihazın kombinasyonun 
  da cihazlardan birisi kapaklı   
 kullanılırsa VA 450 kapaksız   
 cihazların uyarlanması için gereklidir.
• Birden çok cihazın kombinasyonun 
  da cihaz aralarında mutlaka VA 420  
 bağlantı çıtası kullanılmalıdır. Montaj  
 tipine göre gerekli olan bağlantı   
 çıtası planlanmalıdır.
• Tezgah üstü montajlarında tezgah   
 kesiti cihaz çerçevesinin en az 10   
 mm tezgah yüzeyine oturmasına   
 imkan vermelidir.
• Hemyüzey montajda ise 13mm   
 çerçeve payı gereklidir.
• Hemyüzey montajlarda 900 ‘lik bir   
 kademe açısı garanti ediniz.
• Cihaz ağırlığını ve pişirme kaplarının  
 ağırlığını lütfen hesaba katınız. 

Hemyüzey montajları için ek planlama 
notlar:
• Sadece taş, sentetik ya da masif   
 ahşap tezgahlar Hemyüzey montaja  
 uygundur.
• Kesit kenarlarının ısıya dayanıklılığı  
 ve su geçirmezliği sağlanmalıdır.
• Farklı malzeme kullanımlarında lütfen  
 tezgah üreticisiyle bağlantıya geçiniz.
• Tezgah kesit kademesi mutlak   
 şekilde düz ve pürüzsüz olmalıdır.
• Lütfen kademenin tüm cihaz boyunca  
 devam ettiğini garantileyin ve   
 boşluklu yapı kullanmayın.
• Kesit ölçüleri, kombinasyon ve   
 tezgah çeşitliliğinin toleranslarına   
 göre farklılık gösterebilir.  
• Lütfen tezgah kesit ölçüleri ve   
 planlama notları için planlama   
 bölümüne bakınız.

AA 490 111 
Paslanmaz çelik düğme ile 
emme motoru kumanda elemanı.

Opsiyonel aksesuarlar
AA 400 500 
Pencere şarteri.  

Vario 400 serisi havalandırma kontrol 
düğmesi
AA 490

 – AR 400/401/413 uzaktan fan 
ünitesi.

 – Dört tane VL 414 havalandırma 
elemanının bir tane uzaktan 
havalandırma sistemine 
bağlanmasından oluşur. 

 – Masif paslanmaz çelik kontrol 
düğmesi.

 – Diğer 400 serisi cihazlarla 
mükemmel şekilde uyum sağlar.

Kullanım 
• Işıklandırılmış halka ve işaretlenmiş  
 çıkışlı kontrol düğmesi

Özellikler
• Çıkış düzeyleri elektronik olarak 3   
 defa kontrol edilmektedir.
• Yoğun mod
• Devam eden fonksiyonlu
 VL 414 havalandırma elemanlarından  
 en az biri açıksa aspiratör sensör   
 kontrollü çalışır.

Planlama Notları
• Vario pişirme aletleri arasında   
 herhangi bir yerde kontrol düğmesi  
 konumlandırma için 108. sayfadaki  
 konfigürasyonlara bakabilirsiniz.
• VL 414, emme motoru ile kombine   
 edildiğinde çalışabilmesi için, AA   
 490 kodlu düğme ön görülmelidir. 
• Ayrı elektronikler erişilebilecek   
 şekilde montaj edilmelidir.

Bağlantı
• Toplam Bağlantı yükü 365-1040W.
• Bağlantı kablosu 1.2 m fişli.

Uzunluk

Uzunluk

Uzunluk

ø

Uzunluk

Kumanda kullanıcının 
sağ tarafındadır.



* Eşitleme çıtası veya cihaz kapağı ile

Dikdörtgen boru bağlantısı sağ/sol
NW 150 ile AD 850 046
Yuvarlak boru bağlantısı alttan
NW 125 ile AD 724 042
Yuvarlak boru bağlantısı sağ / sol
NW 125 ile AD 724 042 + AD 724 041

Kumanda düğmesi ve güç dağılım

* Eşitleme çıtası veya cihaz kapağı ile

Dikdörtgen boru bağlantısı sağ/sol
NW 150 ile AD 850 046
Yuvarlak boru bağlantısı alttan
NW 125 ile AD 724 042
Yuvarlak boru bağlantısı sağ / sol
NW 125 ile AD 724 042 + AD 724 041

Max. 4 VL 414 ile
bir adet AA 490 110
Kumanda düğmesi
birleştirilebilir

Kumanda şalteri
sağ tarafta

Uzunluk 2000

çap.
çap.

NW 150
sağ/sol
yassı boru 
bağlantısı

NW 125 
alttan yuvarlak boru

bağlantısı

Max. 4 VL 414 ile
bir adet AA 490 110
Kumanda düğmesi
birleştirilebilir

Kumanda şalteri
sağ tarafta

çap.
çap.

Uzunluk 2000

NW 125 
alttan yuvarlak boru
bağlantısı

NW 150
sağ/sol
yassı boru 
bağlantısı

* Eşitleme çıtası ile

Üsten görünüş

Kapak yada eşitleme çıtası ile montaj durumunda daha derin olan tezgah kesitine ve 
kademeli genişlemeye dikkat ediniz. 

Uzunlamasına kesit
Silikon ile doldurunuz

Yan kesit
Silikon ile 
doldurunuz

1x NW 150
Esnek montaj

AS 070 001

AD 854 046

VL 414 ile AD 724 042/041
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Aşağıda listelenen çizimler bir tezgah üstü montajı için 400 serisi cihaz kombinasyonları için tezgah kesit ölçütlerini gösterir.
Daha önceki sayfaları ve aşağıdaki çizimleri dikkatlice incelediğimiz zaman, uygun tezgah kesitlerini tanımlayabilirsiniz. Burada lis-
telenen kombinasyonlar sadece basit kombinasyonlardır.

Montaj durumuna bağlı olarak (kapaklı veya kapaksız/eşitleme şeriti), aşağıdaki bağlantı şeridleri sağlanmalıdır:
VA 420 010 kapaksız ve eşitleme şeritsiz gömme montajları için kullanılır
VA 420 011 kapaklı ve eşitleme şeritli gömme/hemyüzey montajları için kullanılır.

Eğer montaj VA 440 kapaklı cihazla veya VA 450 ayarlı şeritle yapılıyorsa,derinlik için ek alan dikkate alınmalıdır.

VL 414 havalandırma elemanı olmadan basit kombinasyon:

Tüm ölçüler mm.

Cihaz kapağı olmadan Cihaz kapağı/Eşitleme çıtası

 380  Cihaz
   3 Bağlantı çıtası
 590  Cihaz
   3 Bağlantı çıtası
 380  Cihaz
1356
  -20 Kenar
1336 Tezgah kesiti

 
 38  Cihaz
   3 Bağlantı çıtası

 804  Cihaz
1187
  -20 Kenar
1167 Tezgah kesiti

 380  Cihaz
   3 Bağlantı çıtası
 380  Cihaz
   3 Bağlantı çıtası

 380  Cihaz
1146
  -20 Kenar
1126 Tezgah kesiti

400 Serisi Vario cihazlar ve Kombinasyonları için Tezgah Kesit Ölçüleri. Tezgah Üstü Montaj.



VL 414 havalandırma elemanı ile basit kombinasyon :

 380  Cihaz
   3 Bağlantı çıtası
 110  VL
   3 Bağlantı çıtası

 380  Cihaz
   3 Bağlantı çıtası
 110 VL
   3 Bağlantı çıtası
 380 Cihaz
   3 Bağlantı çıtası
 110 VL
   3 Bağlantı çıtası
 380 Cihaz
1868
  -20 Kenar
1848 Tezgah kesiti

 110  VL
   3 Bağlantı çıtası

 590  Cihaz
   3 Bağlantı çıtası
 110 VL
   3 Bağlantı çıtası
 380 Cihaz
 1199
  -20 Kenar
1179 Tezgah kesiti

 380  Cihaz
   3 Bağlantı çıtası
 110 VL
   3 Bağlantı çıtası

 380  Cihaz
   3 Bağlantı çıtası
 110 VL
   3 Bağlantı çıtası
 380  Cihaz
 1372
  -20 Kenar
1352 Tezgah kesiti

Cihaz kapağı olmadan Cihaz kapağı/Eşitleme çıtası

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Aşağıda listelenen çizimler bir gömme/hemyüzey montaj için 400 Serisi cihaz kombinasyonlarının tezgah kesit ölçütlerini gösterir. 
Daha önceki sayfalara ve aşağıdaki çizimleri dikkatlice incelediğimiz zaman, uygun tezgah kesit ölçütlerini tanımlayabilirsiniz. Bu-
rada listelenen kombinasyonlar sadece basit kombinasyonlardır.

Montaj durumuna bağlı olarak (kapaklı veya kapaksız/eşitleme şeriti), aşağıdaki bağlantı şeridleri sağlanmalıdır:
VA 420 010 kapaksız ve eşitleme şeritsiz gömme montajları için kullanılır.
VA 420 011 kapaklı ve eşitleme şeritli gömme/hemyüzey montajları için kullanılır.

Eğer montaj VA 440 kapaklı cihazla veya VA 450 eşitle şeritle yapılıyorsa,derinlik için ek alan dikkate alınmalıdır. 
Dahası, derinlemesine asimetrik bir uyum olduğundan emin olunmalıdır.

VL 414 havalandırma elemanı olmadan basit kombinasyon:

Tüm ölçüler mm.

Cihaz kapağı olmadan Cihaz kapağı/Eşitleme çıtası

 380  Cihaz
   3 Bağlantı çıtası
 380  Cihaz
   3 Bağlantı çıtası
 380  Cihaz
1146
  -20 Kenar
1126 Tezgah kesiti
 +20 Kenar
  +6 Silikon payı
1152 Kademeli tezgah kesiti

 380  Cihaz
   3 Bağlantı çıtası
 590  Cihaz
   3 Bağlantı çıtası
 380  Cihaz
1356
  -20 Kenar
1336 Tezgah kesiti
 +20 Kenar
  +6 Silikon payı
1362 Kademeli tezgah kesiti

  38  Cihaz
   3 Bağlantı çıtası

 804  Cihaz
1187
  -20 Kenar
1167 Tezgah kesiti
 +20 Kenar
  +6 Silikon payı
1193 Kademeli tezgah kesiti

400 Serisi Vario cihazlar ve kombinasyonları için tezgah kesit ölçüleri. Gömme/hemyüzey montaj.



VL 414 havalandırma elemanı ile basit kombinasyon :

 380  Cihaz
   3 Bağlantı çıtası
 110  VL
   3 Bağlantı çıtası

 380  Cihaz
   3 Bağlantı çıtası
 110 VL
   3 Bağlantı çıtası
 380 Cihaz
   3 Bağlantı çıtası
 110 VL
   3 Bağlantı çıtası
 380 Cihaz
1868
  -20 Kenar
1848 Tezgah kesiti
 +20 Kenar
  +6 Silikon payı
1874 Kademeli tezgah kesiti

 110  VL
   3 Bağlantı çıtası

 590  Cihaz
   3 Bağlantı çıtası
 110 VL
   3 Bağlantı çıtası
 380 Cihaz
 1199
  -20 Kenar
1179 Tezgah kesiti
 +20 Kenar
  +6 Silikon payı
1205 Kademeli tezgah kesiti

 380  Cihaz
   3 Bağlantı çıtası
 110 VL
   3 Bağlantı çıtası

 380  Cihaz
   3 Bağlantı çıtası
 110 VL
   3 Bağlantı çıtası
 380  Cihaz
 1372
  -20 Kenar
1352 Tezgah kesiti
 +20 Kenar
  +6 Silikon payı
1378 Kademeli tezgah kesiti

Cihaz kapağı olmadan Cihaz kapağı/Eşitleme çıtası
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Yüzey montajının hesaplanması için Kesme ölçüsünün genişliğinin hesaplanması
VI 414, VI 424, VP 414 ve VL 414 kombinasyonları örnekte kullanılmaktadır.

Örnek Sizin kombinasyonunuz

Tüm cihazların genişliği                    mm cinsinden (3x 380) + (2x 110) 1360 ……………………………………………

Bağlantı Ünitelerinin Sayısı                 x3 mm 4 x 3 + 12 ……………………………………………

Yanda Bulunan Cihaz Tasarımı              (10 mm/ taraf) 20 – 20 – 20

(A)Toplam Kesim Ölçüsünün Genişliği        mm cinsinden

1352 +/– 2 …………………………………  +/– 2

Kesim ölçüsünün derinliği kapaklı cihaz/şerit ayarının durumuna bağlıdır.

Gömme montaj için kesme ölçüsünün genişliğinin hesaplanması
VI 414, VI 424, VP 414 ve 2VL 414 kombinasyonları örnekte kullanılmaktadır.

VL 414: Esnek güç dağılımı için yapılandırma.

AA 490 kontrol ünitesi kullanarak güç seviyeleri kontrol edilir. 
Eğer en az bir havalandırma elemanı manuel olarak açılırsa, 
emme motoru aktif hale geçer.
 
Kontrol ünitesiyle olası kombinasyonlar:

4 VL 414 : AR 400 142
3 VL 414 : AR 400 142
2 VL 414 : AR 400/401 142/413
1 VL 414 : tüm AR’ler uygundur.
 
Eğer daha kuvvetli bir güç kaynağına ihtiyaç duyulursa, yani 
ikinci emme motoru ihtiyaç halinde,
ikinci kontrol ünitesi bunun için sağlanmalıdır. 

400 Serisi cihaz kombinasyonları için kesim ölçüsü, kesim ölçüsünün hesaplanması için hesap cetveli



Cihaz kapağı /eşitleme şeridi ile montaj;
Gömme / Hemyüzey montaj kesidi.

Cihaz kapağı /eşitleme şeridi ile montaj;
Tezgah üstü montaj kesidi.

38 cm genişliğindeki tüm cihazlar paslanmaz cihaz kapağı ile donatılabilir. Eğer birden çok cihaz kombinasyonu içerisinde sadece 
bir kapak kullanılır ise kombinasyonun tüm derinliği VA 450 eşitleme çıtası / çıtaları ile kompanse edilebilir. 

Kapaklı cihaz ve eşitleme şeritli montaj.

Kapaklı cihaz veya eşitleme şeridi ile montaj yaptığımız zaman, montaj durumuna bağlı olarak, aşağıdaki bağlantı şeritleri 
sağlanmalıdır:

VA 420 011 kapaklı cihazlar/eşitleme şeridi tezgah üstü montajları için.

VA 420 001 kapaklı cihazlar/eşitleme şeridi gömme/hemyüzey montajları için.

Eğer montaj VA 440 kapaklı cihazla veya VA 450 eşitle şeritle yapılıyorsa,derinlik için ek alan dikkate alınmalıdır. 
Dahası, derinlemesine asimetrik bir uyum olduğundan emin olunmalıdır.

 
VL 414 havalandırma elemanının optimum planı için.

Bir çok VL 414 havalandırma elemanı kombine edildiğinde hava 
emişi kombinasyona eşit dağıtılmalıdır. Manuel açma kapama 
gerçekleştirilebilir. İki havalandırma cihazı arasında maksimum 
60cm boşluk olabilir.
 
AA 490 Kontrol ünitesinin yeri.

AA 490 Kontrol Ünitesi herhangi bir havalandırma cihazının 
karşısına yerleştirilemez.
VI 460 ile montaj yapılırken, kontrol ünitesi her iki cihaz için 
birleştirilebilir.
VI ve AA‘nın kumanda düğmeleri arasındaki minimum mesafe 
130mm olmalıdır.

VI max. 60 cm

VI max. 60 cm
AA

AA

AA

AA

AA

AA

130
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LAYOUT: 1
HEADLINE: Vario cooktops
SLOTID: d_21

VI 270 114                                
Kumanda paneli Çelik
Genişlik 70 cm.
VI 270 134                   
Kumanda paneli Alu
Genişlik 70 cm.

Montaj aksesuarları
VV 200 014                     
Vario cihazların kombinasyonu için 
Çelik ara bağlantı çubuğu.
VV 200 034       
Vario cihazların kombinasyonu için   
Alu ara bağlantı çubuğu.

Sadece mıknatıslanabilen pişirme 
kapları ile kullanılabilir.

200 serisi indüksiyonlu Ocak
VI 270

 – Cam cilalı alu veya çelik kumanda 
paneli.

 – 4 indüksiyonlu pişirme alanı ve 
büyütme fonksiyonu.

Pişirme Alanı
• 1 adet 15cm çapında 1400 W,    
 Boaster ile 1800 Watt’a çıkarılabilir.
• 2 adet 18cm çapında 1800 W,    
 Boaster ile 2500 Watt’a çıkarılabilir.
• 1 adet 21cm çapında 2200 W,    
 Booster ile 3300 Watt’a çıkarılabilir..

Donanım
• İki indüksiyonlu ocak gözü:
 14,5cm çapında 1200 W
 (Booster ile 1600 W).
• İki indüksiyonlu ocak gözü:
 18cm çapında 1600 W,
 (Booster ile 2400 W).
• İki kumanda düğmesi.
• 9 kademeli elektronik kumanda
 imkanı.
• Her indüksiyon gözü için
 booster fonksiyonu.
• Tüm kap büyüklüklerini tanıma
 ve uyum fonksiyonu.
• Atıl ısı göstergesi.
• Pişirme alanı sınırları.
• Çalışma göstergesi.
• Sadece mıknatıslanabilen
 pişirme kapları ile kullanılabilir.

Planlama
• 60cm alt dolap üzerine entegre
 edilebilir.
• Ocak altına gömme fırın entegre    
 edilebilir.
• Cihaz çalışma tezgahına üstten
 takılabilir. 

,Bağlantı Değeri
• Bağlantı değeri 7,2 kW.
• Sigorta 3 x 16 Amper.

LAYOUT: 1
HEADLINE: Vario cooktops
SLOTID: d_23

VI 260 114                   
Kumanda paneli Çelik
Genişlik 60 cm.
VI 260 134            
Kumanda paneli Alu
Genişlik 60 cm.

Montaj aksesuarları
VV 200 014         
Vario cihazların kombinasyonu için 
Çelik ara bağlantı çubuğu.
VV 200 034       
Vario cihazların kombinasyonu için   
Alu ara bağlantı çubuğu.

Sadece mıknatıslanabilen pişirme 
kapları ile kullanılabilir.

200 serisi indüksiyonlu Ocak
VI 260

 – Cam cilalı alu veya çelik kumanda 
paneli.

 – 4 indüksiyonlu pişirme alanı ve 
büyütme fonksiyonu.

Pişirme Alanı
• 1 adet 15cm çapında 1400 W,    
 Boaster ile 1800 Watt’a çıkarılabilir.
• 2 adet 18cm çapında 1800 W,    
 Boaster ile 2500 Watt’a çıkarılabilir.
• 1 adet 21cm çapında 2200 W,    
 Booster ile 3300 Watt’a çıkarılabilir.

Donanım
• İki indüksiyonlu ocak gözü:
 14,5cm çapında 1200 W
 (Booster ile 1600 W)
• İki indüksiyonlu ocak gözü:
 18cm çapında 1600 W,
 (Booster ile 2400 W)
• İki kumanda düğmesi
• 9 kademeli elektronik kumanda
 imkanı
• Her indüksiyon gözü için
 booster fonksiyonu
• Tüm kap büyüklüklerini tanıma
 ve uyum fonksiyonu
• Atıl ısı göstergesi
• Pişirme alanı sınırları
• Çalışma göstergesi
• Sadece mıknatıslanabilen
 pişirme kapları ile kullanılabilir.

Planlama
• 60cm alt dolap üzerine entegre
 edilebilir.
• Ocak altına gömme fırın entegre    
 edilebilir.
• Cihaz çalışma tezgahına üstten
 takılabilir. 

,Bağlantı Değeri
• Bağlantı değeri 7,2 kW.
• Sigorta 3 x 16 Amper.
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LAYOUT: 1
HEADLINE: Vario cooktops
SLOTID: d_29

VE 270 114             
Kumanda paneli paslanmaz Çelik
Genişlik 70 cm.

Cihaz fiyatına dahil
• 1 cam kazıyıcı spatula.

Montaj aksesuarı:
VV 200 014                      
Vario cihazların kombinasyonu için 
Çelik ara bağlantı çubuğu.

Vario 200 serisi cam seramik ocak
VE 270

 –  4 pişirme alanı ve büyütme 
fonksiyonu.

 –  Klasik ocak ve ekstra büyüklük.

Pişirme Alanı
• Bir Süper Quick ocak gözü 14,5cm
 çapında (1200 W).
• Bir Süper Quick ocak gözü 18cm
 çapında (1800 W).
• Bir Süper Quick ocak gözü 14,5cm
 çapında (1100 W), 14,5 x 24 cm
 (2000 W) kızartma alanı olarak    
 genişletilebilir.
• Bir Süper Quick ocak gözü 14,5cm
 çapında (1000 W) 21cm’lik (2200 W)
 pişirme alanı olarak genişletilebilir.

Donanım
• Dört kademesiz kumanda düğmesi.
• Atıl ısı göstergesi.
• Pişirme alanı sınırları.
• Çalışma göstergesi.

Planlama
• 60cm alt dolap üzerine entegre
 edilebilir.
• Ocak altına gömme fırın
 entegre edilebilir.
• Cihaz çalışma tezgahına üstten    
 takılabilir.

Bağlantı Değeri
• Bağlantı değeri 7,2 kW.
• Sigorta 3 x 16 Amper.

LAYOUT: 1
HEADLINE: Vario cooktops
SLOTID: d_30

VE 260 114      
Kumanda paneli Çelik
Genişlik 60 cm
VE 260 134     
Kumanda paneli Alu
Genişlik 60 cm

Cihaz fiyatına dahil
1 cam kazıyıcı spatula

Montaj aksesuarları:
VV 200 014       
Vario cihazların kombinasyonu için 
Çelik ara bağlantı çubuğu.
VV 200 034       
Vario cihazların kombinasyonu için   Alu 
ara bağlantı çubuğu.

Vario 200 serisi cam seramik ocak
VE 260

 –  Cam cilalı alu veya çelik kumanda 
paneli.

 –  4 pişirme alanı.

Pişirme Alanı
• İki Süper Quick ocak gözü 18cm
 çapında (1800 W).
• İki Süper Quick ocak gözü 14,5cm
 çapında (1200 W).

Donanım
• Dört kademesiz kumanda düğmesi.
• Atıl ısı göstergesi.
• Pişirme alanı sınırları.
• Çalışma gösterges.

Planlama
• 60cm alt dolap üzerine entegre
 edilebilir.
• Ocak altına gömme fırın
 entegre edilebilir.
• Cihaz çalışma tezgahına üstten
 takılabilir.

Bağlantı Değeri
• Bağlantı değeri 7,2 kW.
• Sigorta 3 x 16 Amper.

Montaj yayı 
(arkada ve önde)

Montaj yayı 
(arkada ve önde)



LAYOUT: 2
HEADLINE: Vario cooktops
SLOTID: d_25

 

VG 264 114F      
Kumanda paneli Çelik
Genişlik 60 cm
Sıvı gaz 28 – 37 mbar.
VG 264 214     
Kumanda paneli Çelik
Genişlik 60 cm
Doğal gaz 20 mbar.
VG 264 134F     
Kumanda paneli Alu
Genişlik 60 cm
Sıvı gaz 28 – 37 mbar.
VG 264 234       
Kumanda paneli Alu
Genişlik 60 cm
Doğalgaz 20 mbar.

Montaj aksesuarları:
VV 200 014       
Vario cihazların kombinasyonu için 
Çelik ara bağlantı çubuğu.
VV 200 034       
Vario cihazların kombinasyonu için   
Alu ara bağlantı çubuğu.

Opsiyonel Aksesuarlar
VD 201 014        
Paslanmaz çelik kapak (2 adet sipariş 
ediniz).
VD 201 034        
Alu kapak (2 adet sipariş ediniz).
SH 260 000        
Kapak montajı için gerekli menteşe. 
* Available 4. quarter 2010

200 serisi gazlı ocak
VG 264

 –  Tüm ocak gözleri için otomatik 
alevlenme ve emniyet.

 –  Kumanda panali çelik veya   
özel cam cilalı alu.

 – 4 pişirme alanı 9.4 KW

Pişirme Alanı
• Doğal gaz ya da sıvı gazlı ocak.
• Fırçalanmış çelik ocak alanı.
• Dört ocak gözü 22cm çapında
 tencereler için uygundur.
• İki güçlü ocak gözü (560-2800 W
 arası ayarlanabilir).
• İki normal ocak gözü (380-1900 W
 arası ayarlanabilir).

Donanım
• Elektrikli çakmak.
• Tek elle kumanda.
• Döküm Izgara küçük tencereler
 için de uygundur.
• Emaye, siyah ocak gözü kapağı
• Hassas termo elektrik gaz kilidi.
 Ateş söndüğünde gaz çıkışı
 otomatik olarak kesilir.

Planlama
• Kapak takılması durumunda,
 kapaklar kapatılırken ızgaralar
 alınmalıdır.
• Gazlı ocak bağlantı kablosu ve
 fiş ile donatılmıştır. (1,4m).
• Ocak VL040/041 tezgah
 aspiratörü ile kombine edilmemelidir.
• Hassas mobilya için asgari
 10cm aralık bırakılmalı ya da
 ısı izolasyonu öngörülmeli.
• Çekmece derinliği max. 42cm.

Bağlantı Değeri
• Gaz bağlantı değeri 9.4 kW.
• Elektrik bağlantı 1.0 W.
• Fişli kablo uzunluğu 1.4 m.

Opsiyonel enjektör seti (2 göz için) 
servis yedek parça kodu 
• Doğalgaz 20 mbar 433603. 
• Sıvı gaz 30 mbar 419831. 
• Dökme gaz 50 mbar 419830.

Montaj yayı 
(arkada ve önde)

Gaz bağlantısı

Bağlantı çapı
Conta
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LAYOUT: 2
HEADLINE: Vario cooktops
SLOTID: d_32

VI 230 114      
Kumanda paneli Çelik
Genişlik 28 cm.
VI 230 134      
Kumanda paneli Alu
Genişlik 28 cm.

Montaj aksesuarları:
SH 230 000        
Kapak montajı için gerekli menteşe.
VV 200 014       
Vario cihazların kombinasyonu için 
Çelik ara bağlantı çubuğu.
VV 200 034       
Vario cihazların kombinasyonu için Alu 
ara bağlantı çubuğu.

Opsiyonel aksesuarlar:
VD 201 014          
Paslanma çelik kapak.
VD 201 034         
Alu kapak.

Sadece mıknatıslanabilen pişirme 
kapları ile kullanılabilir.

Vario 200 serisi indüksiyonlu ocak
VI 230

 – Booster fonksiyonu ile ani ve süper 
hızlı ısıtma.

 – Pişirme yüzeyinin ısınmaması 
sayesinde kolay temizlik ve yüksek 
güvenlik

 – Özel tasarım cihazı.

Pişirme Alanı
• Bir İndüksiyonlu ocak gözü:
 14,5cm çapında 1200 W
 (Booster ile 1600 W).
• Bir İndüksiyonlu ocak gözü:
 18cm çapında 1600 W,
 (Booster ile 2400 W).

Donanım
• İki kumanda düğmesi
• 9 kademeli elektronik kumanda
 imkanı.
• Her İndüksiyon gözü için
 booster fonksiyonu
• Tüm kap büyüklüklerini tanıma
 ve uyum fonksiyonu
• Atıl ısı göstergesi
• Pişirme alanı sınırları
• Çalışma göstergesi
• Sadece mıknatıslanabilen
 pişirme kapları ile kullanılabilir.

Planlama
• 4mm’lik havalandırma aralığı
 açınız.
• Alt dolabın arka duvarı sağlıklı
 havalandırma yapılabilmesi için
 sökülmelidir.
• Tezgah kızkaç ararlığı 20-40mm.
• 230 V / 50 Hz.

Bağlantı Değeri
• Bağlantı değeri 2,8 kW.
• Sigorta 1 x16 Amper.

LAYOUT: 1
HEADLINE: Vario cooktops
SLOTID: d_42

VE 230 114      
Kumanda paneli Çelik
Genişlik 28 cm.
VE 230 134      
Kumanda paneli Alu
Genişlik 28 cm.

Cihaz fiyatına dahil
• 1 cam kazıyıcı spatula.

Montaj aksesuarları:
SH 230 001        
Kapak montajı için gerekli menteşe.
VV 200 014       
Vario cihazların kombinasyonu için 
Çelik ara bağlantı çubuğu.
VV 200 034       
Vario cihazların kombinasyonu için Alu 
ara bağlantı çubuğu.

Opsiyonel aksesuarlar
VD 201 014        
Çelik kapak.
VD 201 034       
Alu kapak.

Vario 200 serisi cam seramik ocak
VE 230

 –  2 pişirme alanı ve büyütme  
fonksiyonu.

 –  Özel tasarım cihazı.

Pişirme alanı
• Bir Süper Quick ocak gözü
 14,5 cm çapında (1200 W). 
• Bir Süper Quick ocak gözü 12 cm
 çapında (700 W) 18 cm çapında
 (1800W) olarak değiştirilebilir.

Donanım
• İki kademesiz kumanda düğmesi.
• Atıl ısı göstergesi.
• Pişirme alanı sınırları.
• Çalışma göstergesi.

Planlama
• Cihaz çalışma tezgahına üstten
 takılabilir.
• Ocak bağlantı kablosu ve fiş ile
 donatılmıştır. (1,7 m).

Bağlantı Değeri
• Bağlantı değeri 3,0 kW.
• Sigorta 16 Amper.

Montaj yayı 
(arkada ve önde)



LAYOUT: 2
HEADLINE: Vario cooktops
SLOTID: d_34

VG 231 114F     
Kumanda paneli Çelik
Genişlik 28 cm
Sıvı gaz 28 – 37 mbar
Wok gözü 5.8/6 KW
VG 231 214      
Kumanda paneli Çelik
Genişlik 28 cm
Doğalgaz 20 mbar
Wok gözü 6 KW
VG 231 134F     
Kumanda paneli Alu
Genişlik 28 cm
Sıvı gaz 28 – 37 mbar
Wok gözü 5.8 KW
VG 231 234     
Kumanda paneli Alu
Genişlik 28 cm
Doğal gaz 20 mbar
Wok gözü 6 KW

Montaj aksesuarları
VV 200 014      
Vario cihazların kombinasyonu için 
Çelik ara bağlantı çubuğu
VV 200 034      
Vario cihazların kombinasyonu için Alu 
ara bağlantı çubuğu.

Opsiyonel aksesuarlar
VD 201 014       
Paslanmaz çelik kapak.
VD 201 034       
Alu kapak.
WP 400 001       
Wok tavası.
Çok katlı metalden yapılmış yuvarlak 
tabanlı ahşap tutma kollu. 
yükseklik 10 cm, 36 cm ø, 6 litre.

Vario 200 serisi wok ocak
VG 231

 – Tüm ocak gözleri için otomatik 
alevlenme ve emniyet.

 – Özel tasarım cihazı.

Pişirme Alanı
• Doğal gaz, ya da sıvı gazlı ocak.
• Fırçalanmış çelik ocak alanı.
• İki gazlı ocak gözü 22cm çapında
 tencereler için uygundur.
• Bir güçlü ocak gözü 
 (560-2800 W arası ayarlanabilir).

Donanım
• Elektrikli çakmak.
• Tek elle kumanda.
• Döküm Izgara küçük tencereler için
 de uygundur.
• Hassas termo elektrik gaz kilidi.
 Ateş söndüğünde gaz çıkışı
 otomatik olarak kesilir.

Planlama
• Kapak montaj edildiğinde
 kapatılırken ızgara ocak üzerinden  
 alınmalıdır.
• Gazlı ocak bağlantı kablosu ve
 fiş ile donatılmıştır (1,4m).
• Ocak VL040/041 tezgah
 aspiratörü ya da VL 051 ile
 kombine edilmemelidir.
• Hassas mobilya için asgari
 10cm aralık bırakılmalı ya da
 ısı izolasyonu öngörülmeli.
• Cihaz çalışma tezgahına üstten
 yerleştirilebilir. 

Bağlantı Değeri
• Gaz bağlantı değeri 5.0/6.0 kW.
• Elektrik bağlantı 1.0 W.
• Fişli kablo uzunluğu 1.4 m.

Opsiyonel enjektör seti (2 göz için) 
servis yedek parça kodu 
• Doğal gaz 20 mbar  174 629 
• Sıvı gaz 30 mbar      174 630 
• Dökme gaz 50 mbar  174 632

LAYOUT: 2
HEADLINE: Vario cooktops
SLOTID: d_38

VG 232 114F     
Kumanda paneli Çelik
Genişlik 28 cm 
Sıvı gaz 50 mbar.
VG 232 214     
Kumanda paneli Çelik
Genişlik 28 cm
Doğal gaz 20 mbar.
VG 232 134F     
Kumanda paneli Alu
Genişlik 28 cm
Sıvı gaz 50 mbar.
VG 232 234     
Kumanda paneli Alu
Genişlik 28 cm
Doğal gaz 20 mbar.

Montaj aksesuarları
VV 200 014      
Vario cihazların kombinasyonu için 
Çelik ara bağlantı çubuğu.
VV 200 034      
Vario cihazların kombinasyonu için Alu 
ara bağlantı çubuğu.

Opsiyonel aksesuarlar
VD 201 014      
Paslanmaz Çelik kapak.
VD 201 034       
Alu kapak.

Vario 200 serisi gazlı ocak
VG 232

 – Tüm ocak gözleri için otomatik 
alevlenme ve emniyet.

 – Özel tasarım cihazı.

Pişirme Alanı
• Doğal gaz, ya da sıvı gazlı ocak.
• Fırçalanmış çelik ocak alanı.
• İki gazlı ocak gözü 22cm çapında
 tencereler için uygundur.
• Bir güçlü ocak gözü (560-2800 W
 arası ayarlanabilir).
• Bir normal ocak gözü (380-1900 W
 arası ayarlanabilir).

Donanım
• Elektrikli çakmak.
• Tek elle kumanda.
• Döküm Izgara küçük tencereler için
 de uygundur.
• Alu siyah ocak gözü
 kapağı
• Hassas termo elektrik gaz kilidi.
 Ateş söndüğünde gaz çıkışı
 otomatik olarak kesilir.

Planlama
• Gazlı ocak bağlantı kablosu
 fiş ile donatılmıştır (1,4m).
• Ocak VL040/041 tezgah
 aspiratörü ile kombine edilmemelidir.
• VL 051 ile kombine edilirken
 salınım açısı daraltılmalıdır.
• Hassas mobilya için asgari
 10cm aralık bırakılmalı ya da
 ısı izolasyonu öngörülmeli.
• Cihaz çalışma tezgahına üstten
 yerleştirilebilir.
 • Çekmece derinliği max. 42cm.

Bağlantı Değeri
• Gaz bağlantı değeri 4.7 kW.
• Elektrik bağlantı 1.0 W.
• Fişli kablo uzunluğu 1.4 m.

Opsiyonel enjektör seti (2 göz için) 
servis yedek parça kodu 
• Doğal gaz 20 mbar 433 603 
• Sıvı gaz 50 mbar 419 831 
• Dökme gaz 50 mbar 419 830



Vario ocaklar 119

LAYOUT: 1
HEADLINE: Vario cooktops
SLOTID: d_44

VP 230 114      
Kumanda paneli Çelik
Genişlik 28 cm
VP 230 134      
Kumanda paneli Alu
Genişlik 28 cm

Cihaz fiyatına dahil
• 2 spatula

Montaj aksesuarları:
SH 230 001       
Kapak montajı için gerekli menteşe.
VV 200 014        
Vario cihazların kombinasyonu için 
Çelik ara bağlantı çubuğu
VV 200 034       
Vario cihazların kombinasyonu için Alu 
ara bağlantı çubuğu

Opsiyonel aksesuarlar
VD 201 014       
Çelik kapak
VD 201 034       
Alu kapak

 Vario 200 serisi teppan yaki
VP 230

 – 120 °C ile 240 °C arası tam ısı 
ayarı, sıcak tutma kademesi ve 
temizleme kademesi.

 – Japon tarzı ile direkt çelik 
yüzeyde ızgara.

 – Özel tasarım cihazı.

Pişirme Alanı
• Doğal gaz ya da sıvı gazlı ocak.
• Fırçalanmış çelik ocak alanı.
• Dört ocak gözü 22cm çapında
 tencereler için uygundur.
• İki güçlü ocak gözü (560-2800 W
 arası ayarlanabilir).
• İki normal ocak gözü (380-1900 W
 arası ayarlanabilir).

Donanım
• Elektrikli çakmak.
• Tek elle kumanda.
• Döküm Izgara küçük tencereler
 için de uygundur.
• Emaye, siyah ocak gözü kapağı
• Hassas termo elektrik gaz kilidi.
• Ateş söndüğünde gaz çıkışı
 otomatik olarak kesilir.

Planlama
• Kapak takılması durumunda,
 kapaklar kapatılırken ızgaralar
 alınmalıdır.
• Gazlı ocak bağlantı kablosu ve
 fiş ile donatılmıştır. (1,4m).
• Ocak VL040/041 tezgah aspiratörü  
 ile kombine edilmemelidir.
• Hassas mobilya için asgari
 10cm aralık bırakılmalı ya da
 ısı izolasyonu öngörülmeli.
• Çekmece derinliği max. 42cm.

Bağlantı Değeri
• Toplam Bağlantı 1.8 kW.
• Kablo uzunluğu 1.7 m.

LAYOUT: 1
HEADLINE: Vario cooktops
SLOTID: d_46

VR 230 114      
Kumanda paneli Çelik
Genişlik 28 cm
VR 230 134      
Kumanda paneli Alu
Genişlik 28 cm

Cihaz fiyatına dahil
• 1 maşa
• 1 lav taşı
• 1 fırça
• 1 döküm ızgara
• 1 lav toplama kabı
• 1 paslanmaz çelik kapak

Montaj aksesuarları:
VV 200 014       
Vario cihazların kombinasyonu için 
Çelik ara bağlantı çubuğu.
VV 200 034       
Vario cihazların kombinasyonu için Alu 
ara bağlantı çubuğu.

Opsiyonel aksesuarlar
AM 060 000       
Döküm tava.
LV 030 000        
Lav taşı (yedek).

Vario 200 serisi Barbekü
VR 230

 – 2 ayrı pişirme alanı sayesinde aynı 
anda ızgara yapabilme ve sıcak 
tutabilme imkanı. 

 – Gerçek mangal zevki ve ideal ısı 
dağılımı.

 – Özel tasarım cihazı.

Donanım
• Ocak ve lav taşlı havuz püskürtme
 paslanmaz çelik.
• Bir dökme çelik – gril ızgarası.
• İki ayrı ayrı kumanda edilebilen ve
 yukarı katlanabilen grill rezistansları  
 (1500 W).
• Her biri için 9 güç kademesi.
• Lav taşı kutusu ve yağ yakalama.
 kabı bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Planlama
• Elektrikli grill bağlantı kablosu ve fiş  
 ile donatılmıştır (1,7m).
• Hassas mobilya için asgari 30cm    
 aralık bırakılmalı ya da ısı izolasyonu  
 öngörülmeli.
• Cihaz çalışma tezgahına üstten
 yerleştirilebilir.

Bağlantı Değeri
• Bağlantı değeri: 3,0 kW.
• Sigorta 16 amper.



LAYOUT: 2
HEADLINE: Vario cooktops
SLOTID: d_2

VK 230 114      
Kumanda paneli Çelik
Genişlik 28 cm
VK 230 134      
Kumanda paneli Alu
Genişlik 28 cm

Cihaz fiyatına dahil
• 2 pişirme kabı 
• 1 cam kapak
• 1 tutma kolu
• 1 filtre
• 1 su boşaltma valfi

Montaj aksesuarları:
AG 050 000       
Tesisat bağlantılı kilitlenebilir boşaltma 
montaj seti.          
Bağlantı çapı 1/2’’.
AG 060 000       
Su çıkış seti ile cihazdaki sıvı, bir
kaba doldurulabilir.
VV 200 014       
Vario cihazların kombinasyonu için 
Çelik ara bağlantı çubuğu
VV 200 034       
Vario cihazların kombinasyonu için   Alu 
ara bağlantı çubuğu

Opsiyonel aksesuarlar
FK 023 000       
Makarna sepeti.
GE 020 010       
Deliksiz pişirme kabı.
GE 020 020       
Delikli pişirme kabı.
VD 201 014       
Paslanmaz çelik kapak.
VD 201 034       
Alu kapak.

Vario 200 serisi buharlı pişirici
VK 230

 – Tam istenilen ısıda buğulama ve 
pişirme.

 – Basınçsız pişirme.
 – Özel tasarım cihazı.

 

Donanım
• Ocak ve iç havuz paslanmaz çelik
• 5°C’lik adımlarla 40°C - 95°C arası
 ısı kontrolü.
• Elektronik su ısısı ayarı.
• Basınçsız pişirme için elektronik
 buhar ayarı.
• 90 dakikalık kısa süreli alarm saati.
• Kalan zaman göstergesi.
• Kapanma otomatiği.
• Su boşaltma musluğu 12’’ motor ile  
 kumanda edilir.
• Fonksiyon göstergesi.
• Su doldurma miktarı 1l – 6 l.
• Ortam yüksekliğine göre kaynama
 noktası otomatik olarak dengelenir.
• Çocuk kilidi.

Planlama
• VK 411 ve VF 411 yanyana
 kombine edilmemelidir.
• Çelik cihaz kapağını ayrıca
 sipariş ediniz. Cihaz kapağı monte   
 edilirse kapatma durumunda cihaz   
 cam kapağı ters çevrilmelidir.
• Kumanda paneli çekmece
 yüksekliğinde entegre edilir.
• Tezgah kesidini izole ediniz
• Cihazın diğer ahşaplara
 arkadan ya da yandan olan min.
 uzaklığı 40mm olmalıdır.
• Cihaz üzerinde bir asma dolap
 var ise bir aspirator öngörünüz.
• Tezgah kıskaç aralığı 30-50mm
 arasındadır.

Bağlantı Değeri
• Toplam bağlantı değeri: 2.0 kW.
• Sigorta 16 Amper

120

300

275

105

a) Su gideri alt dolabta mevcut ise DIN 
1986 bölüm 1‘e göre geri dönüş klapesi 
monte edilmelidir.
Önerimiz: AG 050-000 su boşaltma seti 

b) Su gideri alt dolabta mevcut ise DIN 
1986 bölüm 1‘e göre  
Önerimiz: Geri dönüş klapesi monte 
edilmelidir.
AG 050-000 su boşaltma seti

c) Su boşaytma bir kaba yapılır. sadece
AG 060-000 ile
mümkündür. Su boşaltma sistemine
ulaşmak için alt tarafta kapı öngörünüz.

1325651

943365

268

523

8.5

280
190

288

1.7 m

min. 35

min. 50 490



Vario ocaklar 121

LAYOUT: 1
HEADLINE: Vario cooktops
SLOTID: d_50

VF 230 114     
Kumanda paneli Çelik
Genişlik 28 cm

Cihaz fiyatına dahil
• 1 paslanma çelik kapak
• 1 kızartma sepeti

Montaj aksesuarları:
VV 200 014       
Vario cihazların kombinasyonu için 
Çelik ara bağlantı çubuğu

Opsiyonel aksesuarlar
FK 020 000       
Kızartma sepeti
VD 201 014       
Alu kapak

Vario 200 serisi fritöz
VF 230

 – Soğuk yağ kuşağı.
 – % 100 güvenli.
 – Özel tasarım cihazı.

Donanım
• Püskürtme çelik pişirme alanı.
• 90 dakikaya kadar elektronik kısa
 süreli alarm.
• Kalan zaman göstergesi.
• Köpük genişleme kenarı.
• Soğuk yağ kuşağı.
• Rezistans katlanabilir. (2300 W).
• Yağ kapasitesi 3,5 litre.
• Hassas yağ eritme kademesi.
• Fonksiyon göstergesi.
• 5°C’lik adımlarla 135°C – 190°C
 arası elektronik ısı kumandası.
• Elektronik aşırı ısı koruması.
• Kapak (püskürtme çelik)
• Kızartma sepeti askısı.

Planlama
• Yağ boşaltma musluğunun
 kullanılması için alt dolapta kapı    
 öngörünüz. Çocuk güvenliği için alt  
 dolap kapağında kilit öngörünüz.
• Cihaz çalışma tezgahına üstten
 yerleştirilebilir.
• Elektrikli fritöz bağlantı
 kablosu ve fiş ile donatılmıştır(1,7m).
• VF 230 ve VK 230 yanyana
 monte edilmemelidir.

Bağlantı Değeri
• Bağlantı değeri: 2,3 kW.
• Sigorta 10 amper.

Kumanda paneli Çelik
VL 041 115      
Kumanda paneli Çelik
Kumanda düğmeli
VL 040 115      
Kumanda paneli Çelik
VL 041 ile kumanda edilir.

Kumanda Paneli Alu
VL 041 135      
Kumanda paneli Alu
Kumanda düğmeli
VL 040 135      
Kumanda paneli Alu
VL 041 ile kumanda edilir.

AR 400/401/403/413 kodlu emme 
motoru ayrıca sipariş edilmelidir.

Montaj aksesuarları:
AD  72 4 041
Hava yönlendirme sacı, sabitleme 
çerçevesi.
AD 724 042
DN 150 çapta hava yönlendirme sacı 
VL 414’ün montajı için zorunludur.
AD 824 042       
DN125 çapta dikdörtgen bağlantı parçası
AD 854 042       
DN150 çapta dikdörtgen bağlantı parçası
AS 070 001       
VK ve VF yanına montaj sırasında 
uzatma bağlantı parçası.
LS 041 000         
Gazlı ocağın yanına montaj halinde 
kullanılacak separatör.
VV 200 014       
Vario cihazların kombinasyonu için 
Çelik ara bağlantı çubuğu
VV 200 034        
Vario cihazların kombinasyonu için Alu 
ara bağlantı çubuğu

Vario 200 serisi Tezgah Aspiratörü
VL 041/VL 040

 – Tezgah üzerinde efektif havalandırma 
sistemi.

 – Havalandırma elemanı tezgahın içine 
entegre edilir.

 – Serbest baş seviyesi.

Özellikler
• AR 400/AR 413 ile kombine    
 edilebilir.
• Hava çıkış veya hava dolaşımlı    
 planlanabilir.
• Çelik püskürtme kabin.
• 2 kademeli güç ayarı.
• İki ocak ya da kumanda panelli
 ankastre cihazların arasına entegre
 edilebilir.
• Kumanda paneli
• Havalandırma ızgarası yıkanabilir.
• Metal yağ filtreleri bulaşık    
 makinesinde yıkanabilir.

Planlama notları
• AR 400/401/403/AR 413 emme 
motorları ile planlandığında araya ek bir 
anahtar gerekmez.
• Dış cephe motoru ile ara aspiratör   
 arasına hava kanalı gereklidir.
• İki ayrı VL ara aspiratör arasındaki   
 genişlik max. 60cm olmalıdır.        
 (CK 270 istisnadır). 
 Gazlı ocak yanına planlandığında    
 yangın tehlikesini önlemek için   
 (LS 041 000) zorunludur.
• LS 041 000 kullanıldığında, WP 400  
 001 kodlu wok tavası kullanılamaz.
• VL Ara aspiratör çekmece ünitesinin  
 üstüne planlandığında, hava çıkış    
 kanalı alttan veya yandan     
 düşünülebilir. (Bu gibi montajlarda   
 dikdörtgen boru kullanmak montaj   
 kolaylığı sağlar)
• İki VL ara aspiratör için ayrı ayrı    
 125mm ø hava kanalı bağlanmalıdır.  
 İki ayrı hava kanalı AD 754 044 kodlu  
 Y- eklem bağlantı elemanıyla tek    
 bağlantı borusuna düşürülebilir.

Bağlantı değeri
• Fişli kablo uzunluğu 1.5 m

Montaj yayı 
(arkada ve önde)
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Vario 200 Serisi Ocaklar›n Tezgah Kesit Ölçüleri

Afla¤›daki çizimler Vario 200 serisi standart kombinasyonlar›n kesit ölçülerini gösterir.
Önceki sayfalarda verilen bilgilere de dayanarak montör en çok kullan›lan kesit ölçülerini
ve kombinasyonlar› bulabilir.

200 Serisi Vario cihazlar için Tezgah kesit ölçüleri
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AA 414 010
Gazlı ocak ile aspiratör arası hava 
yönlendirme sacı.

SV 401 090
Uzatma mili 140 mm.

SV 401 205
Uzatma mili 300 mm.

SV 402 090
Uzatma mili 140 mm.
SV 402 205
Uzatma mili 300 mm.

SV 405 001
Uzatma mili 80 mm.
SV 405 002
Uzatma mili 160 mm.
SV 405 003
Uzatma mili 320 mm.

SV 405 011
Uzatma mili 65 mm.
SV 405 012
Uzatma mili 140 mm.

VA 420 000
Hemyüzey kombinasyon için bağlantı 
çıtası.

VA 420 001
Kapaklı hemyüzey cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıtası.

VA 420 010
Tezgah üstü kombinasyon için bağlantı 
çıtası.

VA 420 011
Kapaklı tezgah üstü cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıtası.

VV 401 000
400 serisi eski model cihaz 
söküldüğünde, mevcut kesim ölçüsüne 
yeni cihaz planlandığında gereklidir.

VA 440 010
Paslanmaz çelik cihaz kapağı. 

VA 450 110
Farklı Vario cihazların kullanımında 
kullanılan tek kapağı cihaz derinliğine 
uyarlayan 11cm paslanmaz çelik 
bağlantı çıtası. 

VA 450 400
Farklı Vario cihazların kullanımında 
kullanılan tek kapağı cihaz derinliğine 
uyarlayan 38cm paslanmaz çelik 
bağlantı çıtası.

VA 450 600
Farklı Vario cihazların kullanımında 
kullanılan tek kapağı cihaz derinliğine 
uyarlayan 60cm paslanmaz çelik 
bağlantı çıtası.

VA 450 800
Farklı Vario cihazların kullanımında 
kullanılan tek kapağı cihaz derinliğine 
uyarlayan 80cm paslanmaz çelik 
bağlantı çıtası.

VA 450 900
Farklı Vario cihazların kullanımında 
kullanılan tek kapağı cihaz derinliğine 
uyarlayan 90cm paslanmaz çelik 
bağlantı çıtası.

VA 461 000
Yarım boy kızartma tavası.                    
(2 tane yarım).

VA 461 001
Tam boy kızartma tavası.

WP 400 001
Wok tavası çok katlı metalden yapılmış 
yuvarlak tabanlı tava. 
6 litre, yükseklik 10 cm, 36 cm ø.

WZ 400 001
Wok tavası için wok ayaklığı.
Sadece VI 414 için.

400 ve 200 serisi cihazlar için aksesuarlar ve özel aksesuarlar



Vario ocaklar 125

AM 060 000
Vario 200 serisi cihazlar için kızartma 
tavası. Barbekü üzerinde kullanılabilir 
veya iki gözü gazlı ocak üzerine 
konumlandırılabilir.

LS 041 000
Gazlı cihaz yanına, VL 040/041 için 
hava yönlendirme aksesuarı.

SH 230 001
Üst kapak menteşesi.

SH 260 000
Üst kapak menteşesi.

VD 201 014
Paslanmaz çelik üst kapak.

VD 201 034
Alüminyum üst kapak.

VV 200 014
Paslanmaz çelik bağlantı çıtası.

VV 200 034
Alüminyum bağlantı çıtası.

AA 090 100
Paslanmaz çelik düğme ile 
emme motoru kumanda elemanı.    

AD 724 042
DN 150 çapta yuvarlak bağlantı 
parçası. 
VL 414/041/040 için. 
VL 414’ün soluna veya sağına montajı 
için AD 724 041 ek çerçeve gerekir.

AD 724 041
Bağlantı adaptörü sabitleme çerçevesi.

AD 854 046
Yassı kanal bağlantı adaptörü VL 414 
için.

AG 050 000
Tesisat bağlantılı kilitlenebilir boşaltma 
montaj seti (½‘‘ on 1½‘‘).

AG 060 000
Su çıkış seti (cihazdaki sıvı bir kaba 
doldurulabilir).

AS 070 001
VK veya VF yanına montaj sırasında 
uzatma bağlantı parçası.
 

FK 023 000
Makarna sepeti.
Vario 400 ve 200 serisi buharlı 
pişiriciler için. 

GE 020 010
Deliksiz pişirme kabı.

GE 020 020
Delikli pişirme kabı.

LV 030 000
Lav taşı.



Cihaz tipi İndüksiyonlu ocak İndüksiyonlu ocak Sınırsız  
İndüksiyonlu ocak

İndüksiyonlu ocak İndüksiyonlu ocak İndüksiyonlu ocak

Serisi 400 serisi 400 serisi 400 serisi  400 serisi
Genişlik 90,8 80,4 80,4 59 38 38
Kumanda paneli çelik
Kumanda paneli alu
Kumanda cihaz üstünde
Kumanda düğmeleri tezgah alnında VI 491 110 VI 481 110 VI 461 110 VI 414 110 VI 424 110
TFT dokunmatik ekran CX 480 111
Paslanmaz çelik ocak 3 mm çerçeve –/• –/• –/• –/• –/• –/•
Paslanmaz çelik ocak
Paslanmaz çelik ocak çerçevesi
Cam seramik ocak • • • • • •
Ankastre • • • • • •
Yapay tezgaha sıfır montaj imkanı • • • • • •
Çelik tezgaha montaj için aksesuarlar
Çelik tezgah içine kaynaklı çerçeve
Ocak gözleri / Pişirme alanları

Pişirme alanı sayısı 5 4 4 3 1 2
Süper Hızlı pişirme alanı ø 14,5 cm (1200 W)
Süper Hızlı pişirme alanı ø 18 cm (1800 W)
Süper Hızlı pişirme alanı ø 12 cm (700 W) / ø 18 cm (1800 W)
Süper Hızlı pişirme alanı ø 14.5 cm (1000 W) / ø 21 cm (2200 W)
Süper Hızlı pişirme alanı ø 18 cm (1500 W) / ø 23 cm (2400 W)

Süper Hızlı pişirme alanı ø 14.5 cm (1100 W) /

Kızartma alanı 14.5 x 24 cm (2000 W)

Süper Hızlı pişirme alanı ø 18 cm (1800 W) / 1 2 1 1
Kızartma özelliğine dönüşen pişirme alanı 18 x 41.5 cm (4400 W) 2
Indüksiyon pişirme alanı ø 15 cm (1400 / 1800 W) 1 1 1 1
Indüksiyon pişirme alanı ø 21 cm (2200 / 3300 W) 1
Indüksiyon wok alanı ø 18 cm (1800 / 2500 W) 1
Indüksiyon wok alanı ø 18 cm (1800 / 2500 W) / ø 28 cm (3600 W) 1

Indüksiyon pişirme alanı ø 21 cm (2200 / 3300 W) / ø 26 cm (2600 / 3400 W) / 
ø 32 cm (3300 / 4600 W)

1

Özellikler / Aksesuarlar

Elektronik güç kumandası • • • • • •
Güç Kademeleri 12 12 17 12 12 12
Tencere tanıma • • • • • •
Atıl ısı göstergesi • • • • • •
Pişirme süresi otomatiği •
Booster fonksiyonlu pişirme alanı 5 4 4 3 1 2
Kapanma otomatiği • • • • • •
Wok tavası altlığı WZ 400 001
Wok tavası WP 400 001
Döküm kızartma tenceresi 18 x 41.5 cm
Paslanmaz çelik cihazı kapak VA 440 010 VA 440 010
Alüminyum Cihaz kapağı - -
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri 10,8 7,2 7,2 7,2 3,6 3,6

400 Serisi Vario indüksiyonlu ocaklar
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Cihaz tipi İndüksiyonlu ocak İndüksiyonlu ocak Sınırsız  
İndüksiyonlu ocak

İndüksiyonlu ocak İndüksiyonlu ocak İndüksiyonlu ocak

Serisi 400 serisi 400 serisi 400 serisi  400 serisi
Genişlik 90,8 80,4 80,4 59 38 38
Kumanda paneli çelik
Kumanda paneli alu
Kumanda cihaz üstünde
Kumanda düğmeleri tezgah alnında VI 491 110 VI 481 110 VI 461 110 VI 414 110 VI 424 110
TFT dokunmatik ekran CX 480 111
Paslanmaz çelik ocak 3 mm çerçeve –/• –/• –/• –/• –/• –/•
Paslanmaz çelik ocak
Paslanmaz çelik ocak çerçevesi
Cam seramik ocak • • • • • •
Ankastre • • • • • •
Yapay tezgaha sıfır montaj imkanı • • • • • •
Çelik tezgaha montaj için aksesuarlar
Çelik tezgah içine kaynaklı çerçeve
Ocak gözleri / Pişirme alanları

Pişirme alanı sayısı 5 4 4 3 1 2
Süper Hızlı pişirme alanı ø 14,5 cm (1200 W)
Süper Hızlı pişirme alanı ø 18 cm (1800 W)
Süper Hızlı pişirme alanı ø 12 cm (700 W) / ø 18 cm (1800 W)
Süper Hızlı pişirme alanı ø 14.5 cm (1000 W) / ø 21 cm (2200 W)
Süper Hızlı pişirme alanı ø 18 cm (1500 W) / ø 23 cm (2400 W)

Süper Hızlı pişirme alanı ø 14.5 cm (1100 W) /

Kızartma alanı 14.5 x 24 cm (2000 W)

Süper Hızlı pişirme alanı ø 18 cm (1800 W) / 1 2 1 1
Kızartma özelliğine dönüşen pişirme alanı 18 x 41.5 cm (4400 W) 2
Indüksiyon pişirme alanı ø 15 cm (1400 / 1800 W) 1 1 1 1
Indüksiyon pişirme alanı ø 21 cm (2200 / 3300 W) 1
Indüksiyon wok alanı ø 18 cm (1800 / 2500 W) 1
Indüksiyon wok alanı ø 18 cm (1800 / 2500 W) / ø 28 cm (3600 W) 1

Indüksiyon pişirme alanı ø 21 cm (2200 / 3300 W) / ø 26 cm (2600 / 3400 W) / 
ø 32 cm (3300 / 4600 W)

1

Özellikler / Aksesuarlar

Elektronik güç kumandası • • • • • •
Güç Kademeleri 12 12 17 12 12 12
Tencere tanıma • • • • • •
Atıl ısı göstergesi • • • • • •
Pişirme süresi otomatiği •
Booster fonksiyonlu pişirme alanı 5 4 4 3 1 2
Kapanma otomatiği • • • • • •
Wok tavası altlığı WZ 400 001
Wok tavası WP 400 001
Döküm kızartma tenceresi 18 x 41.5 cm
Paslanmaz çelik cihazı kapak VA 440 010 VA 440 010
Alüminyum Cihaz kapağı - -
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri 10,8 7,2 7,2 7,2 3,6 3,6



Cihaz türü Gazlı Ocak Gazlı Ocak Gazlı wok Gazlı wok Gazlı Ocak Gazlı Ocak

Serisi 400 serisi 400 serisi 400 serisi 400 serisi 400 serisi 400 serisi
Sıvı gaz 28-37 mbar
Doğalgaz 20 mbar • • •
Genişlik • • •
Kumanda paneli çelik 90,8 90,8 38 38 38 38
Kumanda paneli alu
Kumanda cihaz üstünde 
Kumanda düğmeleri tezgah alnında
Paslanmaz çelik ocak VG 491 110 VG 491 210 VG 415 110 VG 415 210 VG 425 110 VG 425 210
Paslanmaz çelik ocak 3mm çerçeve •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Paslanmaz çelik ocak çerçevesi
Cam seramik ocak
Tezgah üstü
Yapay tezgaha sıfır montaj imkanı • • • • • •
Çelik tezgaha montaj için aksesuarlar • • • • • •
Çelik tezgah içine kaynaklı çerçeve
Paslanmaz çelik tezgah üzerinde
Ocak gözleri / Pişirme alanları

Pişirme alanı sayısı 5 5 1 1 2 2
Üç alev halkalı wok gözü (180 – 5600 W)
Üç alev halkalı wok gözü (250 – 5000 W)
Üç alev halkalı wok gözü (250 – 6000 W)
Üç alev halkalı wok gözü (300 – 5000 W) 1 1
Üç alev halkalı wok gözü (300 – 6000 W) 1 1
İki alev halkalı süper güçlü göz (150 – 4000 W) 2 2
İki alev halkalı ocak göz (150 – 2000 W) 2 2
İki alev halkalı süper güçlü göz (165 – 4000 W) 1 1
İki alev halkalı ocak göz (165 – 2000 W) 1 1
Güçlü göz (560 – 2800 W)
Güçlü göz (590 – 2800 W)
Normal göz (380 – 1900 W)
Özellikler / aksesuarlar

Elektronik güç kumandası • • • •
Güç kademeleri 12 12 12 12
Demleme fonksiyonu • • • •
Otomatik hızlı ateşleme • • • • • •
Sönme durumunda otomatik yeniden ateşleme • • • • • •
Elektrikli ateşleme
Atıl ısı göstergesi • • • •
Kapanma otomatiği • • • •
Döküm ocak ızgaraları 3-Parça 3-Parça 1-Parça 1-Parça 1-Parça 1-Parça
Paslanmaz çelik cihazı kapak VA 440 010 VA 440 010 VA 440 010 VA 440 010
Alüminyum Cihaz kapağı
Wok tavası WP 400 001 WP 400 001 WP 400 001 WP 400 001
Bağlantı

Toplam gaz bağlantı değeri 17,0 18,0 5,0 6,0 6,0 6,0
Toplam elektrik bağlantı değeri 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

400 Serisi Vario gazlı ocaklar
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Cihaz türü Gazlı Ocak Gazlı Ocak Gazlı wok Gazlı wok Gazlı Ocak Gazlı Ocak

Serisi 400 serisi 400 serisi 400 serisi 400 serisi 400 serisi 400 serisi
Sıvı gaz 28-37 mbar
Doğalgaz 20 mbar • • •
Genişlik • • •
Kumanda paneli çelik 90,8 90,8 38 38 38 38
Kumanda paneli alu
Kumanda cihaz üstünde 
Kumanda düğmeleri tezgah alnında
Paslanmaz çelik ocak VG 491 110 VG 491 210 VG 415 110 VG 415 210 VG 425 110 VG 425 210
Paslanmaz çelik ocak 3mm çerçeve •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Paslanmaz çelik ocak çerçevesi
Cam seramik ocak
Tezgah üstü
Yapay tezgaha sıfır montaj imkanı • • • • • •
Çelik tezgaha montaj için aksesuarlar • • • • • •
Çelik tezgah içine kaynaklı çerçeve
Paslanmaz çelik tezgah üzerinde
Ocak gözleri / Pişirme alanları

Pişirme alanı sayısı 5 5 1 1 2 2
Üç alev halkalı wok gözü (180 – 5600 W)
Üç alev halkalı wok gözü (250 – 5000 W)
Üç alev halkalı wok gözü (250 – 6000 W)
Üç alev halkalı wok gözü (300 – 5000 W) 1 1
Üç alev halkalı wok gözü (300 – 6000 W) 1 1
İki alev halkalı süper güçlü göz (150 – 4000 W) 2 2
İki alev halkalı ocak göz (150 – 2000 W) 2 2
İki alev halkalı süper güçlü göz (165 – 4000 W) 1 1
İki alev halkalı ocak göz (165 – 2000 W) 1 1
Güçlü göz (560 – 2800 W)
Güçlü göz (590 – 2800 W)
Normal göz (380 – 1900 W)
Özellikler / aksesuarlar

Elektronik güç kumandası • • • •
Güç kademeleri 12 12 12 12
Demleme fonksiyonu • • • •
Otomatik hızlı ateşleme • • • • • •
Sönme durumunda otomatik yeniden ateşleme • • • • • •
Elektrikli ateşleme
Atıl ısı göstergesi • • • •
Kapanma otomatiği • • • •
Döküm ocak ızgaraları 3-Parça 3-Parça 1-Parça 1-Parça 1-Parça 1-Parça
Paslanmaz çelik cihazı kapak VA 440 010 VA 440 010 VA 440 010 VA 440 010
Alüminyum Cihaz kapağı
Wok tavası WP 400 001 WP 400 001 WP 400 001 WP 400 001
Bağlantı

Toplam gaz bağlantı değeri 17,0 18,0 5,0 6,0 6,0 6,0
Toplam elektrik bağlantı değeri 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0



Cihaz tipi Teppan yaki Elektirikli ızgara Buharlı pişirici Fritöz Teppan Yaki Elektro-Grill Dampfgarer Fritteuse

Serisi 400 serisi 400 serisi 400 serisi 400 serisi 200 series 200 series 200 series 200 series
Genişlik 38 38 38 38 28,8 28,8 28,8 28,8
Kumanda paneli çelik VP 230 114 VR 230 114 VK 230 114 VF 230 114 
Kumanda paneli alu VP 230 134 VR 230 134 VK 230 134 
Kumanda cihaz üstünde VP 414 110 VR 414 110 VK 414 110 VF 414 110
Kumanda düğmeleri tezgah alnında •/• •/• •/• •/•
Paslanmaz çelik ocak •/- -/- -/- -/-
Paslanmaz çelik ocak çerçevesi -/• -/• -/• -/•
Cam seramik ocak - - - -
Ankastre • • • • • • • •
Granit tezgaha sıfır montaj imkanı • • • •
Çelik tezgaha montaj için aksesuarlar
Çelik tezgah içine kaynaklı çerçeve
Ocak gözleri / Pişirme alanları

Pişirme alanı sayısı 2 2 1 1 1 2 1 1
Isıtma kademesi 2 x 1,5 2 x 1,5 2 3 1,8 2 x 1,5 2,3 2,3
Isı aralığı 120 – 240 45 – 95 135 – 190 120 – 240 45 – 95 135 – 190
Güç kademesi sayısı 12 12 12 12 13 9 9 9
Özellikler / aksesuarlar

Elektronik ısı kumandası • • • • • • •
Hassas yağ eritme kademesi • •
Soğuk yağ kuşağı • •
Köpük genleşme kuşağı • •
Kapasite 1 – 6 3,5 1 – 6 3,5
Kızartma sepeti • •
Temizleme programı •
Elektronik buhar kontrolü • •
Otomatik kaynama noktası ayarı (Kalibrasyon) • •
Delikli / deliksiz pişirme kabı •/• •/•
Makarna sepeti FK 023 000 FK 023 000¹
Cam kapak • •
Su ve yağ çıkışında artık süzgeci • •
Döküm ızgara 2 1
Paslanmaz çelik lav taşı kabı • •
Yağ tutma tası • •
Sertleştirilmiş çelik pişirme alanı •
Paslanmaz çelik teppan yaki yüzeyi •
Sıcak tutma alanı • •
Atıl ısı göstergesi • • • • •
Fonksiyon göstergesi • •
Motorlu boşaltma vanası • •
Boşaltma montaj seti AG 050/AG 060 AG 050/AG 060¹
Kısa süreli alarm • •
Otomatik pişirme süresi saati •
Çocuk kilidi • •
Kapanma otomatiği • • • • • • •
Paslanmaz çelik cihaz kapağı VA 440 010 VA 440 010 VA 440 010 VA 440 010 VD 201 014¹ •² VD 201 014¹ VD 201 014¹
Alüminyum cihaz kapağı VD 201 034¹ •² VD 201 034¹ -
Izgara tavası •
Izgara maşası VA 461 001 AM 060 000¹
Temizleme fırçası • •
Spatula 2 2
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri 3,0 3,0 2,0 3,0 1,8 3,0 2,3 2,3

400 Serisi özel tasarım Vario ocaklar
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Cihaz tipi Teppan yaki Elektirikli ızgara Buharlı pişirici Fritöz Teppan Yaki Elektro-Grill Dampfgarer Fritteuse

Serisi 400 serisi 400 serisi 400 serisi 400 serisi 200 series 200 series 200 series 200 series
Genişlik 38 38 38 38 28,8 28,8 28,8 28,8
Kumanda paneli çelik VP 230 114 VR 230 114 VK 230 114 VF 230 114 
Kumanda paneli alu VP 230 134 VR 230 134 VK 230 134 
Kumanda cihaz üstünde VP 414 110 VR 414 110 VK 414 110 VF 414 110
Kumanda düğmeleri tezgah alnında •/• •/• •/• •/•
Paslanmaz çelik ocak •/- -/- -/- -/-
Paslanmaz çelik ocak çerçevesi -/• -/• -/• -/•
Cam seramik ocak - - - -
Ankastre • • • • • • • •
Granit tezgaha sıfır montaj imkanı • • • •
Çelik tezgaha montaj için aksesuarlar
Çelik tezgah içine kaynaklı çerçeve
Ocak gözleri / Pişirme alanları

Pişirme alanı sayısı 2 2 1 1 1 2 1 1
Isıtma kademesi 2 x 1,5 2 x 1,5 2 3 1,8 2 x 1,5 2,3 2,3
Isı aralığı 120 – 240 45 – 95 135 – 190 120 – 240 45 – 95 135 – 190
Güç kademesi sayısı 12 12 12 12 13 9 9 9
Özellikler / aksesuarlar

Elektronik ısı kumandası • • • • • • •
Hassas yağ eritme kademesi • •
Soğuk yağ kuşağı • •
Köpük genleşme kuşağı • •
Kapasite 1 – 6 3,5 1 – 6 3,5
Kızartma sepeti • •
Temizleme programı •
Elektronik buhar kontrolü • •
Otomatik kaynama noktası ayarı (Kalibrasyon) • •
Delikli / deliksiz pişirme kabı •/• •/•
Makarna sepeti FK 023 000 FK 023 000¹
Cam kapak • •
Su ve yağ çıkışında artık süzgeci • •
Döküm ızgara 2 1
Paslanmaz çelik lav taşı kabı • •
Yağ tutma tası • •
Sertleştirilmiş çelik pişirme alanı •
Paslanmaz çelik teppan yaki yüzeyi •
Sıcak tutma alanı • •
Atıl ısı göstergesi • • • • •
Fonksiyon göstergesi • •
Motorlu boşaltma vanası • •
Boşaltma montaj seti AG 050/AG 060 AG 050/AG 060¹
Kısa süreli alarm • •
Otomatik pişirme süresi saati •
Çocuk kilidi • •
Kapanma otomatiği • • • • • • •
Paslanmaz çelik cihaz kapağı VA 440 010 VA 440 010 VA 440 010 VA 440 010 VD 201 014¹ •² VD 201 014¹ VD 201 014¹
Alüminyum cihaz kapağı VD 201 034¹ •² VD 201 034¹ -
Izgara tavası •
Izgara maşası VA 461 001 AM 060 000¹
Temizleme fırçası • •
Spatula 2 2
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri 3,0 3,0 2,0 3,0 1,8 3,0 2,3 2,3



Chaz tipi İndüksiyonlu ocak Cam seramik ocak Cam seramik ocak İndüksiyonlu ocak İndüksiyonlu ocak Cam seramik ocak Cam seramik ocak İndüksiyonlu ocak Cam seramik ocak

Serisi 400 serisi 400 serisi 400 serisi 200 serisi 200 serisi 200 serisi 200 serisi 200 serisi 200 serisi
Genişlik (cm) 38 38 38 70 58 70 58 28.8 28.8
Kumanda paneli çelik VI 270 114    VI 260 114   VE 270 114   VE 260 114  VI 230 114  VE 230 114  
Kumanda paneli alu VI 270 134    VI 260 134   VE 260 134  VI 230 134  VE 230 134  
Kumanda cihaz üstünde
Kumanda düğmeleri tezgah alnında VI 411 111     VC 421 110  VC 422 110  
Paslanmaz çelik ocak –/• –/• –/• –/– –/– –/– –/– –/– –/–
Paslanmaz çelik ocak çerçevesi –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/–
Cam seramik ocak • • • • • • • • •
Ankastre • • • • • • • • •
Granit tezgaha sıfır montaj imkanı
Çelik tezgaha montaj için aksesuarlar
Çelik tezgah içine kaynaklı çerçeve
Ocak gözleri / Pişirme alanları

Pişirme alanı sayısı 1 2 2 4 4 4 4 2 2
Süper Hızlı pişirme alanı ø 14,5 cm (1200 W) 1 2 1
Süper Hızlı pişirme alanı ø 18 cm (1800 W) 1 2
Süper Hızlı pişirme alanı ø 12 cm (700 W) / ø 18 cm (1800 W) 1
Süper Hızlı pişirme alanı ø 14.5 cm (1000 W) / ø 21 cm (2200 W) 1
Süper Hızlı pişirme alanı ø 18 cm (1500 W) / ø 23 cm (2400 W) 1
Süper Hızlı pişirme alanı ø 14.5 cm (1100 W) /
Kızartma alanı 14.5 x 24 cm (2000 W) 1 1
Süper Hızlı pişirme alanı ø 18 cm (1800 W) /
Kızartma özelliğine dönüşen pişirme alanı 18 x 41.5 cm (4400 W) 2
Indüksiyon pişirme alanı ø 15 cm (1400 / 1800 W) 1 1 1
Indüksiyon pişirme alanı ø 21 cm (2200 / 3300 W) 1 1 1
Indüksiyon wok alanı ø 18 cm (1800 / 2500 W) 2 2
Indüksiyon wok alanı ø 18 cm (1800 / 2500 W) / ø 28 cm (3600 W) 1
Özellikler / aksesuarlar

Elektronik güç kumandası • • • • • •
Tencere tanıma • • • •
Atıl ısı göstergesi • • • • • • • • •
Pişirme süresi otomatiği VZ 400 000     VZ 400 000     VZ 400 000     
Booster fonksiyonlu pişirme alanı 1 (sadece ø 18 cm) 4 4 2
Kapanma otomatiği • • • • • •
Wok tavası altlığı WZ 400 001     
Wok tavası WP 400 001     
Döküm kızartma tenceresi 18 x 41.5 cm BT 481 000     
Paslanmaz çelik cihazı kapak VD 400 000     VD 400 000     VD 400 000     – – – – VD 201 014    VD 201 014    
Alüminyum Cihaz kapağı – – – – – – – VD 201 034    VD 201 034    
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (kW) 3.6 4.4 4.4 7.2 7.2 7.2 6.0 3.6 3.0

200 ve 400 Serisi Vario indüksiyonlu ve cam seramik ocaklar
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Chaz tipi İndüksiyonlu ocak Cam seramik ocak Cam seramik ocak İndüksiyonlu ocak İndüksiyonlu ocak Cam seramik ocak Cam seramik ocak İndüksiyonlu ocak Cam seramik ocak

Serisi 400 serisi 400 serisi 400 serisi 200 serisi 200 serisi 200 serisi 200 serisi 200 serisi 200 serisi
Genişlik (cm) 38 38 38 70 58 70 58 28.8 28.8
Kumanda paneli çelik VI 270 114    VI 260 114   VE 270 114   VE 260 114  VI 230 114  VE 230 114  
Kumanda paneli alu VI 270 134    VI 260 134   VE 260 134  VI 230 134  VE 230 134  
Kumanda cihaz üstünde
Kumanda düğmeleri tezgah alnında VI 411 111     VC 421 110  VC 422 110  
Paslanmaz çelik ocak –/• –/• –/• –/– –/– –/– –/– –/– –/–
Paslanmaz çelik ocak çerçevesi –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/–
Cam seramik ocak • • • • • • • • •
Ankastre • • • • • • • • •
Granit tezgaha sıfır montaj imkanı
Çelik tezgaha montaj için aksesuarlar
Çelik tezgah içine kaynaklı çerçeve
Ocak gözleri / Pişirme alanları

Pişirme alanı sayısı 1 2 2 4 4 4 4 2 2
Süper Hızlı pişirme alanı ø 14,5 cm (1200 W) 1 2 1
Süper Hızlı pişirme alanı ø 18 cm (1800 W) 1 2
Süper Hızlı pişirme alanı ø 12 cm (700 W) / ø 18 cm (1800 W) 1
Süper Hızlı pişirme alanı ø 14.5 cm (1000 W) / ø 21 cm (2200 W) 1
Süper Hızlı pişirme alanı ø 18 cm (1500 W) / ø 23 cm (2400 W) 1
Süper Hızlı pişirme alanı ø 14.5 cm (1100 W) /
Kızartma alanı 14.5 x 24 cm (2000 W) 1 1
Süper Hızlı pişirme alanı ø 18 cm (1800 W) /
Kızartma özelliğine dönüşen pişirme alanı 18 x 41.5 cm (4400 W) 2
Indüksiyon pişirme alanı ø 15 cm (1400 / 1800 W) 1 1 1
Indüksiyon pişirme alanı ø 21 cm (2200 / 3300 W) 1 1 1
Indüksiyon wok alanı ø 18 cm (1800 / 2500 W) 2 2
Indüksiyon wok alanı ø 18 cm (1800 / 2500 W) / ø 28 cm (3600 W) 1
Özellikler / aksesuarlar

Elektronik güç kumandası • • • • • •
Tencere tanıma • • • •
Atıl ısı göstergesi • • • • • • • • •
Pişirme süresi otomatiği VZ 400 000     VZ 400 000     VZ 400 000     
Booster fonksiyonlu pişirme alanı 1 (sadece ø 18 cm) 4 4 2
Kapanma otomatiği • • • • • •
Wok tavası altlığı WZ 400 001     
Wok tavası WP 400 001     
Döküm kızartma tenceresi 18 x 41.5 cm BT 481 000     
Paslanmaz çelik cihazı kapak VD 400 000     VD 400 000     VD 400 000     – – – – VD 201 014    VD 201 014    
Alüminyum Cihaz kapağı – – – – – – – VD 201 034    VD 201 034    
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (kW) 3.6 4.4 4.4 7.2 7.2 7.2 6.0 3.6 3.0



Cihaz tipi Gazlı ocaklar Gazlı ocaklar Gazlı ocaklar Gazlı ocaklar Gazlı ocaklar Gazlı ocaklar

Serisi 200 serisi 200 serisi 200 serisi 200 serisi 200 serisi 200 serisi
Sıvı gaz 28-37 mbar • • •
Doğal gaz 20 mbar • • •
Genişlik (cm) 58 58 28.8 28.8 28.8 28.8
Kumanda paneli çelik VG 264 114    VG 264 214    VG 231 114    VG 231 214    VG 232 114    VG 232 214    
Kumanda paneli alu VG 264 134    VG 264 234    VG 231 134    VG 231 234    VG 232 134    VG 232 234    
Kumanda cihaz üstünde
Kumanda düğmeleri tezgah alnında  
Paslanmaz çelik ocak •/– •/– •/– •/– •/– •/–
Paslanmaz çelik ocak çerçevesi –/• –/• –/• –/• –/• –/•
Cam seramik ocak
Ankastre • • • • • •
Granit tezgaha sıfır montaj imkanı
Çelik tezgaha montaj için aksesuarlar
Çelik tezgah içine kaynaklı çerçeve
Ocak gözleri / Pişirme alanları

Pişirme alanı sayısı 4 4 1 1 2 2
Üç alev halkalı wok gözü (180 – 5600 W)
Üç alev halkalı wok gözü (250 – 5000 W) 1
Üç alev halkalı wok gözü (250 – 6000 W) 1
Üç alev halkalı wok gözü (300 – 5000 W)
Üç alev halkalı wok gözü (300 – 6000 W)
İki alev halkalı süper güçlü göz (165 – 4000 W)
İki alev halkalı normal göz (165 – 2000 W)
Güçlü göz (560 – 2800 W) 2 2 1 1
Güçlü göz (590 – 2800 W)
Normal göz (380 – 1900 W) 2 2 1 1
Özellikler / Aksesuarlar

Elektronik güç kumandası
Otomatik hızlı ateşleme
Sönme durumunda otomatik yeniden ateşleme
Elektrikli ateşleme • • • • • •
Atıl ısı göstergesi
Kapanma otomatiği
Wok tavası altlığı 2-bölüm 2-bölüm 1-bölüm 1-bölüm 1-bölüm 1-bölüm
Paslanmaz çelik cihazı kapak 2x VD 201 014    2x VD 201 014    VD 201 014    VD 201 014    VD 201 014    VD 201 014    
Alüminyum cihaz kapağı 2x VD 201 034    2x VD 201 034    VD 201 034    VD 201 034    VD 201 034    VD 201 034    

Wok tavası WP 400 001    WP 400 001    
Bağlantı

Toplam gaz bağlantı değeri  (kW) 9.4 9.4 5.0 6.0 4.7 4.7
Toplam elektrik bağlantı değeri (W) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

200 Serisi Vario gazlı ocaklar
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Cihaz tipi Gazlı ocaklar Gazlı ocaklar Gazlı ocaklar Gazlı ocaklar Gazlı ocaklar Gazlı ocaklar

Serisi 200 serisi 200 serisi 200 serisi 200 serisi 200 serisi 200 serisi
Sıvı gaz 28-37 mbar • • •
Doğal gaz 20 mbar • • •
Genişlik (cm) 58 58 28.8 28.8 28.8 28.8
Kumanda paneli çelik VG 264 114    VG 264 214    VG 231 114    VG 231 214    VG 232 114    VG 232 214    
Kumanda paneli alu VG 264 134    VG 264 234    VG 231 134    VG 231 234    VG 232 134    VG 232 234    
Kumanda cihaz üstünde
Kumanda düğmeleri tezgah alnında  
Paslanmaz çelik ocak •/– •/– •/– •/– •/– •/–
Paslanmaz çelik ocak çerçevesi –/• –/• –/• –/• –/• –/•
Cam seramik ocak
Ankastre • • • • • •
Granit tezgaha sıfır montaj imkanı
Çelik tezgaha montaj için aksesuarlar
Çelik tezgah içine kaynaklı çerçeve
Ocak gözleri / Pişirme alanları

Pişirme alanı sayısı 4 4 1 1 2 2
Üç alev halkalı wok gözü (180 – 5600 W)
Üç alev halkalı wok gözü (250 – 5000 W) 1
Üç alev halkalı wok gözü (250 – 6000 W) 1
Üç alev halkalı wok gözü (300 – 5000 W)
Üç alev halkalı wok gözü (300 – 6000 W)
İki alev halkalı süper güçlü göz (165 – 4000 W)
İki alev halkalı normal göz (165 – 2000 W)
Güçlü göz (560 – 2800 W) 2 2 1 1
Güçlü göz (590 – 2800 W)
Normal göz (380 – 1900 W) 2 2 1 1
Özellikler / Aksesuarlar

Elektronik güç kumandası
Otomatik hızlı ateşleme
Sönme durumunda otomatik yeniden ateşleme
Elektrikli ateşleme • • • • • •
Atıl ısı göstergesi
Kapanma otomatiği
Wok tavası altlığı 2-bölüm 2-bölüm 1-bölüm 1-bölüm 1-bölüm 1-bölüm
Paslanmaz çelik cihazı kapak 2x VD 201 014    2x VD 201 014    VD 201 014    VD 201 014    VD 201 014    VD 201 014    
Alüminyum cihaz kapağı 2x VD 201 034    2x VD 201 034    VD 201 034    VD 201 034    VD 201 034    VD 201 034    

Wok tavası WP 400 001    WP 400 001    
Bağlantı

Toplam gaz bağlantı değeri  (kW) 9.4 9.4 5.0 6.0 4.7 4.7
Toplam elektrik bağlantı değeri (W) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0



Cihaz tipi Fritöz Izgara Teppan yaki Buharlı pişirici Fritöz Izgara Teppan yaki Buharlı tencere

Serisi 400 serisi 400 serisi 400 serisi 400 serisi 200 serisi 200 serisi 200 serisi 200 serisi
Genişlik (cm) 38 38 38 38 28.8 28.8 28.8 28.8
Kumanda paneli çelik VF 230 114     VR 230 114      VP 230 114   VK 230 114     
Kumanda paneli alu VR 230 134      VP 230 134   VK 230 134     
Kumanda cihaz üstünde
Kumanda düğmeleri tezgah alnında VF 414 110   VR 414 110     VP 414 110    VK 414 110       
Paslanmaz çelik ocak •/• –/• •/• •/• –/– –/– •/– –/–
Paslanmaz çelik ocak çerçevesi –/– –/– –/– –/– –/• –/• –/• –/•
Cam seramik ocak
Ankastre • • • • • • • •
Granit tezgaha sıfır montaj imkanı
Çelik tezgaha montaj için aksesuarlar
Çelik tezgah içine kaynaklı çerçeve
Ocak gözleri / Pişirme alanları

Pişirme alanı sayısı 1 2 2 1 1 2 1 1
Isıtma kademesi (kW) 3 2 x 1.5 2 x 1.15 2 2.3 2 x 1.5 1.8 2.3
Isı aralığı (°C) 135 – 190 120 – 240 45 – 95 135 – 190 120 – 240 45 – 95
Güç kademesi sayısı 12 12 12 12 9 9 13 9
Özellikler / Aksesuarlar

Elektronik ısı kumandası • • • • • • •
Hassas yağ eritme kademesi • •
Soğuk yağ kuşağı • •
Köpük genleşme kuşağı • •
Kapasite (l) 3.5 1 – 6 3.5 1 – 6
Kızartma sepeti • •
Temizleme programı •
Elektronik buhar kontrolü • •
Otomatik kaynama noktası ayarı (Kalibrasyon) • •
Delikli / deliksiz pişirme kabı •/• •/•
Makarna sepeti FK 023 000      FK 023 000      
Cam kapak • •
Su ve yağ çıkışında artık süzgeci • •
Döküm ızgara 2 1
Paslanmaz çelik lav taşı kabı • •
Yağ tutma tası • •
Sertleştirilmiş çelik pişirme alanı •
Paslanmaz çelik teppan yaki yüzeyi •
Sıcak tutma alanı • •
Atıl ısı göstergesi • • • •
Fonksiyon göstergesi • •
Motorlu boşaltma vanası • •

Boşaltma montaj seti
AG 050   
AG 060  

AG 050  
AG 060  

Kısa süreli alarm • •
Otomatik pişirme süresi saati VZ 400 000      VZ 400 000      VZ 400 000      VZ 400 000      •
Çocuk kilidi • •
Kapanma otomatiği • • • • • • •
Paslanmaz çelik cihaz kapağı • • VD 400 000      VD 400 000     VD 201 014      •⁴ VD 201 014      VD 201 014      
Alüminyum cihaz kapağı – – – – VD 201 034      •⁴ VD 201 034      VD 201 034      
Izgara tavası • AM 060 000      
Izgara maşası • •
Temizleme fırçası • •
Spatula 2 2
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (kW) 3.0 3.0 2.3 2.0 2.3 3.0 1.8 2.3

200 ve 400 Serisi özel tasarım Vario ocaklar
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Cihaz tipi Fritöz Izgara Teppan yaki Buharlı pişirici Fritöz Izgara Teppan yaki Buharlı tencere

Serisi 400 serisi 400 serisi 400 serisi 400 serisi 200 serisi 200 serisi 200 serisi 200 serisi
Genişlik (cm) 38 38 38 38 28.8 28.8 28.8 28.8
Kumanda paneli çelik VF 230 114     VR 230 114      VP 230 114   VK 230 114     
Kumanda paneli alu VR 230 134      VP 230 134   VK 230 134     
Kumanda cihaz üstünde
Kumanda düğmeleri tezgah alnında VF 414 110   VR 414 110     VP 414 110    VK 414 110       
Paslanmaz çelik ocak •/• –/• •/• •/• –/– –/– •/– –/–
Paslanmaz çelik ocak çerçevesi –/– –/– –/– –/– –/• –/• –/• –/•
Cam seramik ocak
Ankastre • • • • • • • •
Granit tezgaha sıfır montaj imkanı
Çelik tezgaha montaj için aksesuarlar
Çelik tezgah içine kaynaklı çerçeve
Ocak gözleri / Pişirme alanları

Pişirme alanı sayısı 1 2 2 1 1 2 1 1
Isıtma kademesi (kW) 3 2 x 1.5 2 x 1.15 2 2.3 2 x 1.5 1.8 2.3
Isı aralığı (°C) 135 – 190 120 – 240 45 – 95 135 – 190 120 – 240 45 – 95
Güç kademesi sayısı 12 12 12 12 9 9 13 9
Özellikler / Aksesuarlar

Elektronik ısı kumandası • • • • • • •
Hassas yağ eritme kademesi • •
Soğuk yağ kuşağı • •
Köpük genleşme kuşağı • •
Kapasite (l) 3.5 1 – 6 3.5 1 – 6
Kızartma sepeti • •
Temizleme programı •
Elektronik buhar kontrolü • •
Otomatik kaynama noktası ayarı (Kalibrasyon) • •
Delikli / deliksiz pişirme kabı •/• •/•
Makarna sepeti FK 023 000      FK 023 000      
Cam kapak • •
Su ve yağ çıkışında artık süzgeci • •
Döküm ızgara 2 1
Paslanmaz çelik lav taşı kabı • •
Yağ tutma tası • •
Sertleştirilmiş çelik pişirme alanı •
Paslanmaz çelik teppan yaki yüzeyi •
Sıcak tutma alanı • •
Atıl ısı göstergesi • • • •
Fonksiyon göstergesi • •
Motorlu boşaltma vanası • •

Boşaltma montaj seti
AG 050   
AG 060  

AG 050  
AG 060  

Kısa süreli alarm • •
Otomatik pişirme süresi saati VZ 400 000      VZ 400 000      VZ 400 000      VZ 400 000      •
Çocuk kilidi • •
Kapanma otomatiği • • • • • • •
Paslanmaz çelik cihaz kapağı • • VD 400 000      VD 400 000     VD 201 014      •⁴ VD 201 014      VD 201 014      
Alüminyum cihaz kapağı – – – – VD 201 034      •⁴ VD 201 034      VD 201 034      
Izgara tavası • AM 060 000      
Izgara maşası • •
Temizleme fırçası • •
Spatula 2 2
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (kW) 3.0 3.0 2.3 2.0 2.3 3.0 1.8 2.3
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CG 492 110F                              
Paslanmaz Çelik
Genişlik 100cm
Gaz basıncı 28-37 mbar. 
Wok gücü 5 KW
CG 492 210                              
Paslanmaz Çelik
Genişlik 100cm
Gaz basıncı 20 mbar. 
Wok gücü 6 KW

Zorunlu montaj aksesuarı:
Ayrıca sipariş ediniz.
CA 429 410               
Tezgah ile hemyüz olmasını sağlayan  
tutucu çerçeve.

Montaj Aksesuarları
SV 405 022                
Aks uzatması 115mm’ye kadar.
SV 405 032           
Aks uzatması 160mm’ye kadar.

Opsiyonel aksesuar:
WP 400 001               
Çok katlı metalden üretilmiş özel
Wok tavası tamamen yuvarlak
tabanlı, Ø 36 cm, 6 litre.
Yükseklik 10 cm. 
sadece bu cihazlar ile kullanılabilir. 
VI 411, VG 411, CG 492, KG 491/291 
ve kısıtlı olarak VG 231.

Gazlı Ocak 
CG 492

 – Daimi elektronik alev kontrolü
 – Çok hassas gaz kontrolü.
 – Kumanda düğmelerinde güç   

göstergesi işaretleri.
 –   18 kW 5 adet pişirme alanı

Pişirme Alanı
•Saf pirinçten üretilmiş 5 ocak gözü:    
• 2 Süpergüçlü göz, iki alev   
 halkalı (165–4000 W),
  Max. ø 28 cm büyüklüğünde   
 tencereler için uygundur.
•2 Normal göz, 2 alev halkalı   
 (165–2000 W),
•Max. ø 28cm büyüklüğünde   
 tencereler için uygundur.
•1 Süpergüçlü göz, üç alev halkası   
 (300–6000 W),
•Max. ø 32cm büyüklüğünde   
 tencereler için uygundur.

Planlama
•Ön ahşap kalınlığı 16–26mm.
•Eğer ahşap kalınlığı 26mm’yi
 aşarsa soldaki çizime dikkat
 edilmelidir. (Arka tarafta tasarruf   
 edilmelidir).
•CA 429 410 çerçeve Çelik ya da taş 
tezgah üreticisine tam uyum sağlaması  
için önceden gönderilebilir.
•Tezgah derinliği minimum
 70cm olmalıdır.
•Kumanda düğmeleri tezgah
 alnında çekmece seviyesinde.
•90 cm’lik dolap içine monte
 edilebilir.
•Hava emişi üstten yapılır.
•Ara tabana ya da menfez
 boşluğuna gerek yoktur.
 Gazlı Cihaz 1.40 metrelik kablo
 ve fiş ile donatılmıştır.
 Cihaz yürülükteki kurallara
 göre bağlanmalıdır.
•Cihaz çalışırken mutlaka biri
 hava emiş davlumbazı da   
 çalıştırılmaldır.
•Ortama gerekli hava girişi
 sağlanmalıdır.
•VL 430/431 ile kombinasyon
 önerilmez, çünkü ortadaki
 gözün uzaklığı sebebiyle
 sağlıklı emiş yapılamayabilir.
•Arka yüzey ısıya dayanıklı
 olmalıdır, Izolasyon ve kenar
 bitiş malzamaleri ısıya dayanıklı   
 olmalıdır.
•Ahşap ve ısıya hassas yüzeyler
 ile min 300mm aralık olmalıdır
 ya da bir ızolasyon öngörülmeldir.
•Davlumbaz ile arasındaki
 mesafe 760mm olmalıdır.
•Tezgah kalınlığı 30-50 arası
 olabilir.
•Cihaz elektrik beslemesi
 olmadan çalıştırılamaz.

Bağlantı Değeri
•Toplam Gaz bağlantı değeri 
  17.0/18.0 kW.
•Fişli kablo uzunluğu 1.4 mt.
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LAYOUT: 2
HEADLINE: Cooktops
SLOTID: d_6

VG 295 114F         
Paslanmaz Çelik Kumanda düğmeleri
Genişlik: 90 cm
Sıvı gaz 28-37 mbar
Wok gücü 5 KW
VG  295 214        
Paslanmaz Çelik Kumanda düğmeleri
Genişlik: 90 cm
Doğalgaz 20 mbar
Wok gücü 6 KW
VG 295 134F         
Alu Kumanda düğmeleri
Genişlik: 90 cm
Doğalgaz 28-37 mbar
Wok gücü 5 KW
VG 295 234         
Alu Kumanda düğmeleri
Genişlik: 90 cm
Doğalgaz 20 mbar
Wok gücü 6 KW

Opsiyonel aksesuar:
WP 400 001               
Çok katlı metalden üretilmiş özel
Wok tavası tamamen yuvarlak
tabanlı, Ø 36 cm, 6 litre.
Yükseklik 10 cm. 
sadece bu cihazlar ile kullanılabilir. 
VI 411, VG 411, CG 492, KG 491/291 
ve kısıtlı olarak VG 231.

200 serisi gazlı ocak
VG  295

 – 5 ocak gözü üzerinde Wok gözü 
dahil 18 kW’lık ısı gücü.

 – Özel işlenmiş paslanmaz çelik 
yüzey.

 – Konforlu alevlenme ve emniyet 
fonksiyonu.

 – Fırçalanmış çelik ocak alanı. 
 – Kenar çerçevesi alu.

Pişirme Alanı
• İki Süper güçlü ocak gözü iki alev
 halkalı (220-4200 W arası   
 ayarlanabilir).
• İki normal ocak gözü iki alev
 halkalı (200-2100 W arası
 ayarlanabilir).
• Bir Süper güçlü ocak gözü üç alev
 halkalı Wok (300-5000 W arası
 ayarlanabilir).

Donanım
• İdeal ocak gözü konumlandırması
 ile yüksek kullanım konforu.
 Elektronik güvenlik kontrolü ve
 geniş güç spektrumu.
• Otomatik Hızlı elektro çakmağı.
• Tek elle kumanda.
• Elektronik alev kontrolü
 (İyonisazyon prensibi) ile otomatik
 tekrar alevlenme.
• Üç parçalı döküm ızgara küçük
 tencereler için de uygundur.
• Süper hassas ayarlı gaz musluğu.
• Çalışma göstergesi.

Planlama
• Cihazın çalışabilmesi için
 elektrik bağlantısı gereklidir.
• Acil durumlar için kesintisiz
 güç kaynağı öngörünüz.
• 90 cm’lik alt dolaba entegre edilebilir.
• Gazlı ocak bağlantı kablosu ve
 fiş ile donatılmıştır. (uzunluk 1,40 m).
• Cihaz mevcut montaj
 şartnamelerine göre kurulmalı
 ve bağlantısı yapılmalıdır.
• Cihazın kullanımı esnasında bir
 havalandırma cihazı çalıştırılmalıdır.
• Gerekli havalandırma
 boşluklarına dikkat ediniz.
• Arka duvar yanmaz bir
 malzemeden oluşmalıdır.
• Arka duvar sızdırmazlık çıtaları
 ısıya dayanıklı olmalıdır.
• Hassas mobilya için asgari
 300 mm aralık bırakılmalı ya da
 ısı izolasyonu öngörülmelidir.
• Havalandırma cihazı ve gazlı
 olacak arasında minimum
 760 mm olmalıdır.
• Vario 200 serisi cihazların
 yanına planlandığında bunlarla
 minimum 50 mm aralık
 bırakılması tavsiye edilir.
• Tezgah kıskaç aralığı: 30-50 mm.
• Hava emişi: Üstten.
• Ara tabanı gerektirmez.

Bağlantı Değeri
• Gaz : 18 kW.
• Elektrik : 0,6 VA.
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CG 290 111F             
Cam seramik ocak
Genişlik: 90 cm
Sıvı gaz 28-37 mbar

CG 290 211            
Cam seramik ocak
Genişlik: 90 cm
Doğalgaz 20 mbar
Dökme gaz 50 mbar

Opsiyonel aksesuar:
WP 400 001               
Çok katlı metalden üretilmiş özel
Wok tavası tamamen yuvarlak
tabanlı, Ø 36 cm, 6 litre.
Yükseklik 10 cm. 
sadece bu cihazlar ile kullanılabilir. 
VI 411, VG 411, CG 492, KG 491/291 
ve kısıtlı olarak VG 231.

Cam seramik gazlı ocak 
CG 290

 – Kolayca temizlenebilen cam   
seramik yüzey.

 – İstenirse tezgaha sıfır bütünleşik ve 
çerçevesiz montaj ya da tezgah  
üstü montaj imkanı. 

 – Üç alev halkalı Wok gözü. 6000 W
      gücünde.

Pişirme Alanı
• Birbirinden bağımsız kumanda
 edilebilen üç alev halkalı bir süper
 güçlü pirinç Wok gözü
 (300–6000 W), max. 32 cm’lik
 tencere ve tavalar için uygundur.
• Dört tane alu ve siyah
 emayeli ocak gözü:
• Bir güçlü göz (590–2800 W),
 max 26 cm’lik tencere ve tavalar
 için uygundur.
• İki normal göz (370–1900 W),
 max 20 cm’lik tencere ve tavalar
 için uygundur.
• Bir ekonomik göz (310–1100 W),
 max 20 cm’lik tencere ve tavalar
 için uygundur.

Planlama
• Gazlı ocak 850 mm’lik kesit 
 içine tezgah üstü monte edilebilir.
• Ya da 880 mm kesit içine birlikte   
 gelen mesafe koruyucuları ile birlikte  
 tezgah yüzeyine sıfır bütünleşik
 çerçevesiz tasarım tarzında monte   
 edilebilir.
• Hava soğutmalı fırınların üzerine   
 monte edilirken montaj talimaltlarına  
 uyunuz. Gaz bağlantısına dikkat   
 ediniz.
• Gazlı ocak üstten hava emişi sağlar,  
 Ara taban gereklidir.
• Tezgahaltı fırın montajında tezgahile  
 ön yüzey arasında 5 mm’lik bir   
 havalandırma aralığı öngörülmelidir.
• Gazlı cihaz fişli bağlantı kablosu ile  
 donatılmıştır. (uzunluk 1 m).
• Özel enjektörler servis kanalı ile   
 sipariş edilebilir.
• Cihazın yan duvarlar ile mesafesi nin  
 150 mm olmalıdır.
• Tezgah kalınlığı 30-50 arasında   
 olmalıdır. 

Bağlantı Değeri
• Gaz : 13,7 kW.
• Elektrik : 0,6 VA.

 

Gazl› Ocak
CG 290–... 

– Kolayca temizlenebilen Cam 
seramik.

– ‹stenirse tezgaha s›f›r bütünleflik 
ve çerçevesiz montaj ya da tezgah 
üstü montaj imkan›. 

– Üç alev halkal› WOK gözü.

Piflirme Alan›
• Birbirinden ba¤›ms›z kumanda 

edilebilen üç alev halkal› bir süper 
güçlü pirinç WOK gözü
(180–5600 W), max. 32 cm’lik 
tencere ve tavalar için uygundur. 

• Dört tane alu ve siyah
emayeli ocak gözü :

• Bir güçlü göz (590–2800 W),
max 26 cm’lik tencere ve tavalar 
için uygundur. 

• ‹ki normal göz (370–1900 W),
max 20 cm’lik tencere ve tavalar 
için uygundur. 

• Bir ekonomik göz (310–1100 W), 
max 20 cm’lik tencere ve tavalar 
için uygundur. 

Donan›m 
• Elektrikli çakmak
• Termo elektrikli gaz kaça¤›

emniyeti
• Tek elle kumanda imkan›
• Üç bölümden oluflan ve kesintisiz 

döküm ›zgara tasar›m›
• Arkadaki fixleme noktalar› 

›zgaran›n kaymas›n› önler.

Planlama
• Gazl› ocak 850 mm’lik kesit 

içine tezgah üstü monte
edilebilir.

• Ya da 880 mm kesit içine
birlikte gelen mesafe
koruyucular› ile birlikte tezgah
yüzeyine s›f›r bütünleflik
çerçevesiz tasar›m tarz›nda
monte edilebilir.

• Hava so¤utmal› f›r›nlar›n
üzerine monte edilirken montaj
talimaltlar›na uyunuz. Gaz
ba¤lant›s›na dikkat ediniz.

• Gazl› ocak üstten hava emifli
sa¤lar, Ara taban gereklidir.

• Tezgahalt› f›r›n montaj›nda
tezgahile ön yüzey aras›nda
5 mm’lik bir havaland›rma
aral›¤› öngörülmelidir.

• Gazl› cihaz fiflliba¤lant›
kablosu ile donat›lm›flt›r.
(uzunluk 1 m)

• Özel enjektörler servis kanal›
ile siparifl edilebilir.

• Cihaz›n yan duvarlar ile
mesafesi min 150 mm olmal›d›r.

• Tezgah kal›nl›¤› 30-50 aras›nda
olmal›d›r.

Ba¤lant› De¤eri
• Gaz : 13,3 kW.
• Elektrik : 0,6 VA

86

Cam Seramik Gazl› Ocak
CG 290–110 F
S›v›gaz 50mbar
Genifllik: 90 cm

CG 290–210
Do¤algaz 20mbar
Genifllik: 90 cm



LAYOUT: 3
HEADLINE: Cooktops
SLOTID: d_9

CG 280 110F                             
Paslanmaz Çelik
Genişlik 80 cm
Sıvı gaz 28-37 mbar
CG 280 210
Paslanmaz Çelik
Genişlik 80 cm
Doğalgaz 20 mbar
Dökme gaz 50 mbar

Cihaz fiyatına dahil
• 1 döküm Wok tavası ayağı

Gerekli montaj aksesuarı
CA 280 410                                   
Çelik tezgaha kaynak yapılabilen tutucu 
çerçeve)

Opsiyonel aksesuar
WP 400 001         
Çok katlı metalden üretilmiş özel Wok 
tavası tamamen yuvarlak
tabanlı, Ø 36cm, 6 litre.
Yükseklik 10cm..

Gazlı ocak
CG 280

 – Tezgaha sıfır montaj
 – 80 cm genişliğinde cihaz
 – 60 cm derinliğindeki tezgaha montaj
 – 12,1 kW 5 adet pişirme alanı .         

Pişirme alanları
 CG 280 110F
• 1 iki halkalı Wok gözü      
 (230 – 4600 W),  28 cm. ø tencereler  
 için
• 1 süper güçlü göz (600 – 3000 W),        
 24 cm. ø tencereler için.
• 1 normal göz (410 – 1750 W),                
 22 cm. ø tencereler için.
• 1 normal göz (410 – 1750 W),            
 18 cm. ø tencereler için.
• 1 ekonomik göz (330 – 1000 W),      
 18 cm. ø tencereler için CG 280 210
• 1 iki halkalı Wok gözü.      
 (230 – 5000 W),  28 cm. ø tencereler  
 için.
• 1 süper güçlü göz (500 – 3000 W),        
 24 cm. ø tencereler için.
• 1 normal göz (350 – 1750 W),                
 22 cm. ø tencereler için.
• 1 normal göz (350 – 1750 W),            
 18 cm. ø tencereler için.
• 1 ekonomik göz (330 – 1000 W),      
 18 cm. ø tencereler için.

Kullanım
• Tek elle kullanma imkanı.
•Pişirme alanı ile kumanda düğmeleri           
 aynı seviyede olduğundan kolay      
 kullanım.

Özellikler
• Emaye bek kapağı.
• Üç parçalı döküm ayak desteği ile    
    Wok tavaları için sürekli düz yüzey.

Güvenlik
• Termoelektrikli güvenlik musluk.

Planlama notları
• CA 280 410 kodlu çerçeve     
 gerektiğinde paslanmaz tezgaha    
 kaynak yapılabilir.
• Cihaz elektrik bağlantısı olmadan    
 çalışmaz.
• Cihazın havalandırılmasının üstten   
 olduğu dikkate alınmalıdır.
• Cihaz tezgaha sabitlenmelidir. 
• Cihaz ile alt çekmece arasına sabit  
 raf planlanmalıdır. Cihaza müdahale  
 üstten yapılır.
• Davlumbaz ile ocak arasındaki arka  
 panel ısıya dayanıklı yanmaz     
 olmalıdır.
• Cihaz ile arka panel arasındaki    
 mesafe minimum 40mm olmalıdır.
• Cihazın montaj edileceği tezgah    
 kalınlığı 30-50mm arasında olmalıdır.

Opsiyonel aksesuarlar
• (servis yedek parça kodu) 
• Düz plaka: Yedek parça kodu.    
 648786 
• Cezve altlığı: Yedek parça kodu.    
 088903 

Bağlantı değeri
 CG 280 110F
• Toplam sıvı gaz bağlantı değeri     
 12.1 kW.
 CG 280 210
• Toplam doğal gaz bağlantı değeri    
 12.5 kW. 
• Fişli kablo uzunluğu 1.4 m.
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LAYOUT: 2
HEADLINE: Cooktops
SLOTID: d_2

CG 270 211             
Paslanmaz Çelik
Genişlik70 cm 
Doğalgaz 20mbar
Tüm diğer gaz türü enjektörleri cihaz 
ile sevk edilir.  

Cihaz fiyatına dahil:
• 1 adet Wok ocak gözü ayağı.
• 1 adet espresso için cross desteği.

Gazlı ocak   
CG 270

 – Yıldız şeklinde ocak gözü dizilimi.
 – Kumanda paneli önde. 
 – Kolay kullanım.
 – 200 serisine uyumlu düğmeler.
 –   9,75 kW 4 adet pişirme alanı

Pişirme Alanı
• Bir Süper güçlü ocak gözü iki alev   
  halkalı Wok (1550-4000 W).
• Bir güçlü ocak gözü (500-3000 W).
• Bir normal ocak gözü (350-1750 W).
• Bir küçük ocak gözü (380-1000 W).

Donanım
•  Elektrikli çakmak.
•  Tek elle kumanda.
•  Döküm Izgara küçük tencereler
  için de uygundur.
•  Emaye siyah ocak gözü kapağı.
• Hassas termo elektrik gaz kilidi.
• Ateş söndüğünde gaz çıkışı
 otomatik olarak kesilir.

Planlama
• 90 cm’lik alt dolaba entegre   
 edilebilir.
• Gazlı ocak bağlantı kablosu ve
 fiş ile donatılmıştır. (uzunluk 1,40 m)
• Cihaz mevcut montaj şartnamelerine  
 göre kurulmalı ve bağlantısı   
 yapılmalıdır.
• Cihazın kullanımı esnasında bir   
 havalandırma cihazı çalıştırılmalıdır.
• Gerekli havalandırma boşluklarına   
 dikkat ediniz.
• Arka duvar yanmaz bir malzemeden  
 oluşmalıdır.
• Arka duvar sızdırmazlık çıtaları ısıya  
 dayanıklı olmalıdır.
• Hassas mobilya için asgari
 300 mm aralık bırakılmalı ya da ısı   
 izolasyonu öngörülmelidir.
• Havalandırma cihazı ve gazlı olacak  
 arasında minimum 760 mm olmalıdır.
• Tezgah kıskaç aralığı 30-50 mm.
• Hava emişi: Üstten.
• Ara tabanı gerektirmez.

Bağlantı Değeri
• Gaz:9.5 KW.
• Elektrik: 25 VA.



CX 480 100                                 
Hemyüzey
Genişlik 80 cm.

Opsiyonel aksesuarlar
GN 232 110        
Teppan Yaki, 7 katmanlı özel alaşım   
GN 1/1
CX 480 Sınırsız pişirme yüzeyli 
indüksiyonlu ocak için.
GN 232 230       
Teppan Yaki, 7 katmanlı özel alaşım
GN 2/3
CX 480 Sınırsız pişirme yüzeyli 
indüksiyonlu ocak için.

Sınırsız pişirme yüzeyli                         
indüksiyonlu ocak
CX 480

 – Tek parça büyük indüksiyonlu 
pişirme yüzeyi.

 – Sınırsız pişirme kabı konumlandırma 
imkanı.

 – Tüm şekil ve formatlardaki pişirme 
kaplarına uyumlu.

 – TFT renkli dokunmatik kumanda 
paneli ile kişisel pişirme deneyimi.

 – Büyük tencere veya tavalar için max 
4.4 KW’lık güç kullanım imkanı.

 – Hemyüzey montaj için çerçevesiz 
tasarım.

 – 2800 cm2 tek parça büyük pişirme 
yüzeyi, 4 farklı pişirme kabı aynı 
anda kullanılabilir.

Kullanım
• Renkli TFT dokunmatik ekran ile   
 kolay kullanım imkanı.
• 17 farklı güç kademesi.

Donanım
• Booster kapama düğmesi.
• Her pişirme pozisyonu için ayrı timer  
 fonksiyonu.
• Kısa süreli timer.
• Bilgilendirme tuşu.
• Güç yönetimi.

Güvenlik
• Açma kapama düğmesi.
• Tencere tanıma opsiyonu.
• Atıl ısı göstergesi.
• Çocuk kilidi.
• Temizleme Kilidi.

Planlama
 Sadece mıknatıslanabilen pişirme   
 kabları ile kullanılabilir. 
• En iyi ısı dağılımını sağlamak için   
 sandwich tabanlı pişirme kaplarını
 öneriyoruz.
• WP 400 001 Wok tavası bu cihazla  
 kullanılamaz.
• Cihaz derinliği 64.6 mm.
• Ara taban gereklidir.
• Cihaz alt taraftan fixlenmesi gerekir.
• Tezgah klips kalınlığı 30 - 50 mm.
• Cam seramiğin genleşmesi nedeni  
 ile ocak kesit alanı değişkenlik   
 gösterebilir.

Bağlantı Değeri
• Toplam bağlantı gücü  7,2 kW.
• Fişsiz bağlantı kablosu 1.5.

518-1/+1

513793

798-1/+1

780+2

490+2 min. 70

min. 600

min. 50
1,5 m

min. 35

64,55
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CX 480 111                             
Paslanmaz çelik çerçeveli
Genişlik 80 cm.

Montaj Aksesuarları:
VA 420 010
Tezgah üstü kombinasyonu için 
bağlantı çıtası .
VA 420 011
Kapaklı tezgah üstü cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıta. 
VA 420 000
Hemyüzey kombinasyonu için bağlantı 
çıtası.
VA 420 001
Kapaklı hemyüzey cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıta.
VA 450 800
Farklı Vario cihazların kullanımında 
kullanılan tek kapağın cihaz derinliğine 
uyarlaya bağlantı çıtası.

Opsiyonel aksesuarlar
GN232110              
Teppan Yaki, 7 katmanlı özel alaşım  
GN 1/1
CX 480 Sınırsız pişirme yüzeyli 
indüksiyonlu ocak için.
GN 232 230      
Teppan Yaki, 7 katmanlı özel alaşım
GN 2/3
CX 480 Sınırsız pişirme yüzeyli 
indüksiyonlu ocak için.

Sınırsız pişirme yüzeyli indüksiyonlu 
ocak
CX 480

 – Tek parça büyük indüksiyonlu 
pişirme yüzeyi.

 – Sınırsız pişirme kabı konumlandırma 
imkanı.

 – Tüm şekil ve formatlardaki pişirme 
kaplarına uyumlu.

 – TFT renkli dokunmatik kumanda 
paneli ile kişisel pişirme deneyimi.

 – Büyük tencere veya tavalar için max 
4.4 KW’lık güç kullanım imkanı.

 – Masif paslanmaz çelik çerçeve.
 – 2800 cm2 tek parça büyük pişirme 

yüzeyi, 4 farklı pişirme kabı aynı 
anda kullanılabilir.

Kullanım
• Renkli TFT dokunmatik ekran ile   
 kolay kullanım imkanı.
• 17 farklı güç kademesi.

Donanım
• Booster fonksiyonu.
• Her pişirme pozisyonu için ayrı timer  
 fonksiyonu.
• Kısa süreli timer.
• Bilgilendirme tuşu.
• Güç yönetimi.

Güvenlik
• Açma kapama düğmesi.
• Tencere tanıma opsiyonu.
• Atıl ısı göstergesi.
• Çocuk kilidi.
• Temizleme Kilidi.

Planlama
 Sadece mıknatıslanabilen pişirme   
 kabları ile kullanılabilir. 
• En iyi ısı dağılımını sağlamak için   
 sandwich tabanlı pişirme kaplarını
 öneriyoruz.
• WP 400 001 Wok tavası bu cihazla  
 kullanılamaz.
• Cihaz derinliği 64.6 mm.
• Ara taban gereklidir.
• Cihaz alt taraftan fixlenmesi gerekir.
• Tezgah klips kalınlığı 30 - 50 mm.
• Cam seramiğin genleşmesi nedeni  
 ile ocak kesit alanı değişkenlik   
 gösterebilir.

Bağlantı Değeri
• Toplam bağlantı gücü  7,2 kW.
• Fişsiz bağlantı kablosu 1.5.

Silikon ile 
doldurunuz

Silikon ile 
doldurunuz



C I 292 100 
Hemyüzey 
Genişlik 90cm

Opsiyonel aksesuarlar
C A 051 300 
Teppan Yaki tavası    
Özel katmanlı yapısı ile flex indüksi-
yonlu yüzeye optimal uyum sağlar.
C A 052 300 
Izgara plakası
Döküm, yapışmaz yüzey kaplamalı.
CA 060 300 
Pişirme sensörü 
Tencere yüzeyine yapıştırılarak ısı 
kontrolü sağlanır.
G P 900 001 
Paslanmaz çelik sensörlü kızartma tavası. 
Yapışmaz yüzey kaplamalı. 15cm ø 
çapındaki pişirme alanı için uygundur.
G P 900 002 
Paslanmaz çelik sensörlü kızartma 
tavası. 
Yapışmaz yüzey kaplamalı.18cm ø 
çapındaki pişirme alanı için uygundur
G P 900 003 
Paslanmaz çelik sensörlü kızartma 
tavası. 
Yapışmaz yüzey kaplamalı. 21cm ø 
çapındaki pişirme alanı için uygundur.
G P 900 004 
Paslanmaz çelik sensörlü kızartma 
tavası. 
Yapışmaz yüzey kaplamalı. 28cm ø 
çapındaki pişirme alanı için uygundur.

Flex indüksiyonlu ocak
C I 292

 – Hemyüzey ocak.
 – Dikdörtgen alanları birleştirebilen 

flex indüksiyon teknolojisi.
 – Birleştirilmiş alanlarda pişirme. 

kapları sınırsızca konumlandırılabilir.
 – Profesyonel pişirme fonksiyonu. 

Tüm pişirme alanı önceden 3 temel 
ısı bölgesine ayrıştırılır.

 – Pişirme sensörü ile tencere 
içerisindeki sıcaklık kontrol altına alınır.

 – Sensörlü kızartma tavaları, pişirme 
esnasında ısıyı kontrol altına alır.

 – 32cm’ye kadar tavalar kullanılabilir.
 – Twist pad kumanda ile algısal 

kullanım ve kolay temizlik.
 – İki renkli gösterge paneli ile kolay 

ocak kullanımı.

Pişirme alanları
2 flex indüksiyon pişirme alanları 
19x23 cm (2200 W, booster ile 
3700 W), birleştirildiğinde 38x23 cm 
(3300 W, booster ile 3700 W).
2 flex indüksiyon pişirme alanları 
19x23 cm (2200 W, booster ile 
3700 W), birleştirildiğinde 38x23 cm 
(3300 W, booster ile 3700 W).
1 nduksiyon pişirme alanı ø 21 cm 
(2200 W, booster ile 3700 W), otomatik 
algılama ø 26 cm (2600 W, booster ile 
3700 W) ve ø 32 cm (3300 W, booster 
ile 3700 W).

Kullanım
Twist-Pad manyetik kontrol düğmesi.
2 renkli ekran (beyaz / turucu)  
kullanım kolaylığı.
Pişirme bölgesini belirleme .
17 farklı güç kademesi seçeneği

Özellikler
Flex forksiyonlu dikdörtgen pişirme.
Profesyonel pişirme fonksiyonu.
Sönsör fonksiyonlu kızartma.
Tencereler için Booster fonksiyonu.
Teppanyaki ve ızgara için Booster.
Sıcak Tutma fonksiyonu.
Kronometre.
99 dakikaya kadar pişirme süresi 
ayarlayabilme.
Kısa süreli saat sayacı.
Hafıza fonksiyonu.
Seçenekler menüsü.
Güç kademeleri.

Güvenlik
Açma kapama şalteri.
Gösterge paneli.
Tencere tanıma.
2 kademeli kalan ısı göstergesi.
Çocuk kilidi.
Güvenlik şalteri kapama.

Planlama
Optimum ısı dağılımı için, sandviç 
tabanlı tencere kullanılması tavsiye edilir.
kaşıklık çekmecesi ile cihaz arasına raf 
tavsiye edilir.

Bağlantı değeri
Toplam bağlantı değeri 11.1 kW.
Fişli kablo uzunluğu 1.5 m
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LAYOUT: 2
HEADLINE: Cooktops
SLOTID: d_16

C I 292 110 
Paslanmaz çelik çerçeveli
Genişlik 90cm

Opsiyonel aksesuarlar
C A 051 300 
Teppan Yaki tavası    
Özel katmanlı yapısı ile flex indüksi-
yonlu yüzeye optimal uyum sağlar.
C A 052 300 
Izgara plakası
Döküm, yapışmaz yüzey kaplamalı.
CA 060 300 
Pişirme sensörü 
Tencere yüzeyine yapıştırılarak ısı 
kontrolü sağlanır.
G P 900 001 
Paslanmaz çelik sensörlü kızartma tavası. 
Yapışmaz yüzey kaplamalı. 15cm ø 
çapındaki pişirme alanı için uygundur.
G P 900 002 
Paslanmaz çelik sensörlü kızartma tavası. 
Yapışmaz yüzey kaplamalı.18cm ø 
çapındaki pişirme alanı için uygundur
G P 900 003 
Paslanmaz çelik sensörlü kızartma tavası. 
Yapışmaz yüzey kaplamalı. 21cm ø 
çapındaki pişirme alanı için uygundur.
G P 900 004 
Paslanmaz çelik sensörlü kızartma tavası. 
Yapışmaz yüzey kaplamalı. 28cm ø 
çapındaki pişirme alanı için uygundur.

Flex indüksiyonlu ocak
C I 292

 – Sağlam paslanmaz çelik çerçeve.
 – Dikdörtgen alanları birleştirebilen 

flex indüksiyon teknolojisi.
 – Birleştirilmiş alanlarda pişirme. 

kapları sınırsızca konumlandırılabilir.
 – Profesyonel pişirme fonksiyonu. 

Tüm pişirme alanı önceden 3 temel 
ısı bölgesine ayrıştırılır.

 – Pişirme sensörü ile tencere 
içerisindeki sıcaklık kontrol altına alınır.

 – Sensörlü kızartma tavaları, pişirme 
esnasında ısıyı kontrol altına alır.

 – 32cm’ye kadar tavalar kullanılabilir.
 – Twist pad kumanda ile algısal 

kullanım ve kolay temizlik.
 – İki renkli gösterge paneli ile kolay 

ocak kullanımı.

Pişirme alanları
2 flex indüksiyon pişirme alanları 
19x23 cm (2200 W, booster ile 
3700 W), birleştirildiğinde 38x23 cm 
(3300 W, booster ile 3700 W).
2 flex indüksiyon pişirme alanları 
19x23 cm (2200 W, booster ile 
3700 W), birleştirildiğinde 38x23 cm 
(3300 W, booster ile 3700 W).
1 nduksiyon pişirme alanı ø 21 cm 
(2200 W, booster ile 3700 W), otomatik 
algılama ø 26 cm (2600 W, booster ile 
3700 W) ve ø 32 cm (3300 W, booster 
ile 3700 W).

Kullanım
Twist-Pad manyetik kontrol düğmesi.
2 renkli ekran (beyaz / turucu)  
kullanım kolaylığı.
Pişirme bölgesini belirleme .
17 farklı güç kademesi seçeneği

Özellikler
Flex forksiyonlu dikdörtgen pişirme.
Profesyonel pişirme fonksiyonu.
Sönsör fonksiyonlu kızartma.
Tencereler için Booster fonksiyonu.
Teppanyaki ve ızgara için Booster.
Sıcak Tutma fonksiyonu.
Kronometre.
99 dakikaya kadar pişirme süresi 
ayarlayabilme.
Kısa süreli saat sayacı.
Hafıza fonksiyonu.
Seçenekler menüsü.
Güç kademeleri.

Güvenlik
Açma kapama şalteri.
Gösterge paneli.
Tencere tanıma.
2 kademeli kalan ısı göstergesi.
Çocuk kilidi.
Güvenlik şalteri kapama.

Planlama
Optimum ısı dağılımı için, sandviç 
tabanlı tencere kullanılması tavsiye edilir.
kaşıklık çekmecesi ile cihaz arasına raf 
tavsiye edilir.

Bağlantı değeri
Toplam bağlantı değeri 11.1 kW.
Fişli kablo uzunluğu 1.5 m 



C I 290 110 
Paslanmaz çelik çerçeveli
Genişlik 90cm

Opsiyonel aksesuarlar
C A 051 300 
Teppan Yaki tavası    
Özel katmanlı yapısı ile flex indüksi-
yonlu yüzeye optimal uyum sağlar.
C A 052 300 
Izgara plakası
Döküm, yapışmaz yüzey kaplamalı.
CA 060 300 
Pişirme sensörü 
Tencere yüzeyine yapıştırılarak ısı 
kontrolü sağlanır.
G P 900 001 
Paslanmaz çelik sensörlü kızartma tavası. 
Yapışmaz yüzey kaplamalı. 15cm ø 
çapındaki pişirme alanı için uygundur.
G P 900 002 
Paslanmaz çelik sensörlü kızartma 
tavası. 
Yapışmaz yüzey kaplamalı.18cm ø 
çapındaki pişirme alanı için uygundur
G P 900 003 
Paslanmaz çelik sensörlü kızartma 
tavası. 
Yapışmaz yüzey kaplamalı. 21cm ø 
çapındaki pişirme alanı için uygundur.
G P 900 004 
Paslanmaz çelik sensörlü kızartma 
tavası. 
Yapışmaz yüzey kaplamalı. 28cm ø 
çapındaki pişirme alanı için uygundur.

Flex indüksiyonlu ocak
C I 292

 – Sağlam paslanmaz çelik çerçeveli.
 – Dikdörtgen alanları birleştirebilen 

flex indüksiyon teknolojisi.
 – Birleştirilmiş alanlarda pişirme. 

kapları sınırsızca konumlandırılabilir.
 – Profesyonel pişirme fonksiyonu. 

Tüm pişirme alanı önceden 3 temel 
ısı bölgesine ayrıştırılır.

 – Pişirme sensörü ile tencere 
içerisindeki sıcaklık kontrol altına alınır.

 – Sensörlü kızartma tavaları, pişirme 
esnasında ısıyı kontrol altına alır.

 – 60cm olan tezgahlarda AL 400 
tegah asbiratörü planlandığında 
uyum sağlar.

 – Twist pad kumanda ile algısal 
kullanım ve kolay temizlik.

 – İki renkli gösterge paneli ile kolay 
ocak kullanımı.

Pişirme alanları
2 flex indüksiyon pişirme alanları 
19x21 cm 2200 W, booster ile 2500 W, 
birleştirildiğinde 38x21 cm (3300 W, 
booster ile 3700 W).
1 indüksiyon pişirme alanı 28 ø 
(2400 W, booster ile 3700 W), 
birleştirildiğinde 38x23 cm (3300 W, 
booster ile 3700 W).

Kullanım
Twist-Pad manyetik kontrol düğmesi.
2 renkli ekran (beyaz / turucu)  
kullanım kolaylığı.
Pişirme bölgesini belirleme .
17 farklı güç kademesi seçeneği

Özellikler
Flex forksiyonlu dikdörtgen pişirme 
alanları.
Profesyonel pişirme fonksiyonu.
Sönsör fonksiyonlu kızartma.
Tencereler için Booster fonksiyonu.
Teppanyaki ve ızgara için Booster.
Sıcak Tutma fonksiyonu.
Kronometre.
99 dakikaya kadar pişirme süresi 
ayarlayabilme.
Kısa süreli saat sayacı.
Hafıza fonksiyonu.
Seçenekler menüsü.
Güç kademeleri.

Güvenlik
Açma kapama şalteri.
Gösterge paneli.
Tencere tanıma.
2 kademeli kalan ısı göstergesi.
Çocuk kilidi.
Güvenlik şalteri kapama.

Planlama
Sadece manyetik (indüksiyon) demir 
tencere ve tavalar ile çalışır. 
Optimum ısı dağılımı için, sandviç 
tabanlı tencere kullanılması tavsiye edilir.
kaşıklık çekmecesi ile cihaz arasına raf 
tavsiye edilir.
Cihaz altan sabitlenmelidir.
Tezgah kalınlığı: 20-40 mm.
Cihaz ağırlığı: yakl. 13kg.

Bağlantı değeri
Toplam bağlantı değeri 7.4  kW.
Fişli kablo uzunluğu 1.5 m
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C I 282 110 
Paslanmaz çelik çerçeveli
Genişlik 80cm

Opsiyonel aksesuarlar
C A 051 300 
Teppan Yaki tavası    
Özel katmanlı yapısı ile flex indüksi-
yonlu yüzeye optimal uyum sağlar.
C A 052 300 
Izgara plakası
Döküm, yapışmaz yüzey kaplamalı.
CA 060 300 
Pişirme sensörü 
Tencere yüzeyine yapıştırılarak ısı 
kontrolü sağlanır.
G P 900 001 
Paslanmaz çelik sensörlü kızartma tavası. 
Yapışmaz yüzey kaplamalı. 15cm ø 
çapındaki pişirme alanı için uygundur.
G P 900 002 
Paslanmaz çelik sensörlü kızartma tavası. 
Yapışmaz yüzey kaplamalı.18cm ø 
çapındaki pişirme alanı için uygundur
G P 900 003 
Paslanmaz çelik sensörlü kızartma tavası. 
Yapışmaz yüzey kaplamalı. 21cm ø 
çapındaki pişirme alanı için uygundur.
G P 900 004 
Paslanmaz çelik sensörlü kızartma tavası. 
Yapışmaz yüzey kaplamalı. 28cm ø 
çapındaki pişirme alanı için uygundur.

Flex indüksiyonlu ocak
C I 282

 – Sağlam paslanmaz çelik çerçeve.
 – Dikdörtgen alanları birleştirebilen 

flex indüksiyon teknolojisi.
 – Birleştirilmiş alanlarda pişirme. 

kapları sınırsızca konumlandırılabilir.
 – Profesyonel pişirme fonksiyonu. 

Tüm pişirme alanı önceden 3 temel 
ısı bölgesine ayrıştırılır.

 – Pişirme sensörü ile tencere 
içerisindeki sıcaklık kontrol altına alınır.

 – Sensörlü kızartma tavaları, pişirme 
esnasında ısıyı kontrol altına alır.

 – Twist pad kumanda ile algısal 
kullanım ve kolay temizlik.

 – İki renkli gösterge paneli ile kolay 
ocak kullanımı.

Pişirme alanları
2 flex indüksiyon pişirme alanları 
19x24 cm (2200 W, booster ile 
3700 W), birleştirildiğinde 38x24 cm 
(3300 W, booster ile 3700 W).
1 indüksiyon pişirme alanı ø 28 cm 
(2400 W, booster ile 3700 W), 
1 indüksiyon pişirme alanı ø 15 cm 
(1400 W, booster ile 2200 W), 

Kullanım
Twist-Pad manyetik kontrol düğmesi.
2 renkli ekran (beyaz / turucu)  
kullanım kolaylığı.
Pişirme bölgesini belirleme .
17 farklı güç kademesi seçeneği

Özellikler
Flex forksiyonlu dikdörtgen pişirme 
alanları.
Profesyonel pişirme fonksiyonu.
Sönsör fonksiyonlu kızartma.
Tencereler için Booster fonksiyonu.
Teppanyaki ve ızgara için Booster.
Sıcak Tutma fonksiyonu.
Kronometre.
99 dakikaya kadar pişirme süresi 
ayarlayabilme.
Kısa süreli saat sayacı.
Hafıza fonksiyonu.
Seçenekler menüsü.
Güç kademeleri.

Güvenlik
Açma kapama şalteri.
Gösterge paneli.
Tencere tanıma.
2 kademeli kalan ısı göstergesi.
Çocuk kilidi.
Güvenlik şalteri kapama.

Planlama
Sadece manyetik (indüksiyon) demir 
tencere ve tavalar ile çalışır. 
Optimum ısı dağılımı için, sandviç 
tabanlı tencere kullanılması tavsiye 
edilir.
kaşıklık çekmecesi ile cihaz arasına raf 
tavsiye edilir.
Cihaz altan sabitlenmelidir.
Tezgah kalınlığı: 20-40 mm.
Cihaz ağırlığı: yakl. 15kg.

Bağlantı değeri
Toplam bağlantı değeri 7.4 kW.
Fişli kablo uzunluğu 1.5 m



C I 272 110 
Paslanmaz çelik çerçeveli
Genişlik 70cm

Opsiyonel aksesuarlar
C A 051 300 
Teppan Yaki tavası    
Özel katmanlı yapısı ile flex indüksi-
yonlu yüzeye optimal uyum sağlar.
C A 052 300 
Izgara plakası
Döküm, yapışmaz yüzey kaplamalı.
CA 060 300 
Pişirme sensörü 
Tencere yüzeyine yapıştırılarak ısı 
kontrolü sağlanır.
G P 900 001 
Paslanmaz çelik sensörlü kızartma 
tavası. 
Yapışmaz yüzey kaplamalı. 15cm ø 
çapındaki pişirme alanı için uygundur.
G P 900 002 
Paslanmaz çelik sensörlü kızartma 
tavası. 
Yapışmaz yüzey kaplamalı.18cm ø 
çapındaki pişirme alanı için uygundur
G P 900 003 
Paslanmaz çelik sensörlü kızartma 
tavası. 
Yapışmaz yüzey kaplamalı. 21cm ø 
çapındaki pişirme alanı için uygundur.

Flex indüksiyonlu ocak
C I 272

 – Sağlam paslanmaz çelik çerçeve.
 – Dikdörtgen alanları birleştirebilen 

flex indüksiyon teknolojisi.
 – Birleştirilmiş alanlarda pişirme. 

kapları sınırsızca konumlandırılabilir.
 – Pişirme sensörü ile tencere 

içerisindeki sıcaklık kontrol altına alınır.
 – Sensörlü kızartma tavaları, pişirme 

esnasında ısıyı kontrol altına alır.
 – Twist pad kumanda ile algısal 

kullanım ve kolay temizlik.
 – İki renkli gösterge paneli ile kolay 

ocak kullanımı.

Pişirme alanları
2 flex indüksiyon pişirme alanları 
19x23 cm (2200 W, booster ile 
3700 W), birleştirildiğinde 38x23 cm 
(3300 W, booster ile 3700 W).
2 flex indüksiyon pişirme alanları 
19x23 cm (2200 W, booster ile 
3700 W), birleştirildiğinde 38x23 cm 
(3300 W, booster ile 3700 W).

Kullanım
Twist-Pad manyetik kontrol düğmesi.
2 renkli ekran (beyaz / turucu)  
kullanım kolaylığı.
Pişirme bölgesini belirleme .
17 farklı güç kademesi seçeneği

Özellikler
Flex forksiyonlu dikdörtgen pişirme 
alanları.
Sönsör fonksiyonlu kızartma.
Tencereler için Booster fonksiyonu.
Teppanyaki ve ızgara için Booster 
fonksiyonu.
Sıcak Tutma fonksiyonu.
Kronometre.
99 dakikaya kadar pişirme süresi 
ayarlayabilme.
Kısa süreli saat sayacı.
Hafıza fonksiyonu.
Seçenekler menüsü.
Güç kademeleri.

Güvenlik
Açma kapama şalteri.
Gösterge paneli.
Tencere tanıma.
2 kademeli kalan ısı göstergesi.
Çocuk kilidi.
Güvenlik şalteri kapama.

Planlama
Sadece manyetik (indüksiyon) demir 
tencere ve tavalar ile çalışır. 
Optimum ısı dağılımı için, sandviç 
tabanlı tencere kullanılması tavsiye 
edilir.
kaşıklık çekmecesi ile cihaz arasına raf 
tavsiye edilir.
Cihaz altan sabitlenmelidir.
Tezgah kalınlığı: 20-40 mm.
Cihaz ağırlığı: yakl. 12kg.

Bağlantı değeri
Toplam bağlantı değeri 7.4 kW.

Fişli kablo uzunluğu 1.5 m 
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C I 262 113 
Paslanmaz çelik çerçeveli
Genişlik 60cm

Opsiyonel aksesuarlar
C A 051 300 
Teppan Yaki tavası    
Özel katmanlı yapısı ile flex indüksi-
yonlu yüzeye optimal uyum sağlar.
C A 052 300 
Izgara plakası
Döküm, yapışmaz yüzey kaplamalı.
CA 060 300 
Pişirme sensörü 
Tencere yüzeyine yapıştırılarak ısı 
kontrolü sağlanır.
G P 900 001 
Paslanmaz çelik sensörlü kızartma 
tavası. 
Yapışmaz yüzey kaplamalı. 15cm ø 
çapındaki pişirme alanı için uygundur.
G P 900 002 
Paslanmaz çelik sensörlü kızartma 
tavası. 
Yapışmaz yüzey kaplamalı.18cm ø 
çapındaki pişirme alanı için uygundur
G P 900 003 
Paslanmaz çelik sensörlü kızartma 
tavası. 
Yapışmaz yüzey kaplamalı. 21cm ø 
çapındaki pişirme alanı için uygundur.
G P 900 004 
Paslanmaz çelik sensörlü kızartma 
tavası. 
Yapışmaz yüzey kaplamalı. 28cm ø 
çapındaki pişirme alanı için uygundur.

Flex indüksiyonlu ocak
C I 262

 – Sağlam paslanmaz çelik çerçeve.
 – Dikdörtgen alanları birleştirebilen 

flex indüksiyon teknolojisi.
 – Birleştirilmiş alanlarda pişirme. 

kapları sınırsızca konumlandırılabilir.
 – Pişirme sensörü ile tencere 

içerisindeki sıcaklık kontrol altına alınır.
 – Sensörlü kızartma tavaları, pişirme 

esnasında ısıyı kontrol altına alır.
 – Twist pad kumanda ile algısal 

kullanım ve kolay temizlik.
 – İki renkli gösterge paneli ile kolay 

ocak kullanımı.

Pişirme alanları
2 flex indüksiyon pişirme alanları 
19x23 cm (2200 W, booster ile 
3700 W), birleştirildiğinde 38x23 cm 
(3300 W, booster ile 3700 W).
1 indüksiyon pişirme alanı ø 21 cm 
(2400 W, booster ile 3700 W), 
1 indüksiyon pişirme alanı ø 15 cm 
(1400 W, booster ile 2200 W), 

Kullanım
Twist-Pad manyetik kontrol düğmesi.
2 renkli ekran (beyaz / turucu)  
kullanım kolaylığı.
Pişirme bölgesini belirleme .
17 farklı güç kademesi seçeneği

Özellikler
Flex forksiyonlu dikdörtgen pişirme.
Profesyonel pişirme fonksiyonu.
Sönsör fonksiyonlu kızartma.
Tencereler için Booster fonksiyonu.
Teppanyaki ve ızgara için Booster 
fonksiyonu.
Sıcak Tutma fonksiyonu.
Kronometre.
99 dakikaya kadar pişirme süresi 
ayarlayabilme.
Kısa süreli saat sayacı.
Hafıza fonksiyonu.
Seçenekler menüsü.
Güç kademeleri.

Güvenlik
Açma kapama şalteri.
Gösterge paneli.
Tencere tanıma.
2 kademeli kalan ısı göstergesi.
Çocuk kilidi.
Güvenlik şalteri kapama.

Planlama
Sadece manyetik (indüksiyon) demir 
tencere ve tavalar ile çalışır. 
Optimum ısı dağılımı için, sandviç 
tabanlı tencere kullanılması tavsiye 
edilir.
kaşıklık çekmecesi ile cihaz arasına raf 
tavsiye edilir.
Cihaz altan sabitlenmelidir.
Tezgah kalınlığı: 20-40 mm.
Cihaz ağırlığı: yakl. 12kg.

Bağlantı değeri
Toplam bağlantı değeri 7.4 kW.
Fişli kablo uzunluğu 1.5 m



C I 261 113 
Paslanmaz çelik çerçeveli
Genişlik 60cm

Flex indüksiyonlu ocak
C I 261

 – Sağlam paslanmaz çelik çerçeve.
 – Oval pişirme bölgesi otomatik 

olarak genişler.
 – Sensörlü kızartma tavaları, pişirme 

esnasında ısıyı kontrol altına alır.

Pişirme alanları
1 indüksiyon pişirme alanı ø 18 cm 
(1800 W, booster ile 3100 W), oval 
pişirme alanı ile 18x28cm 2000 W 
booster ile 3700 W 
1 indüksiyon pişirme alanı ø 21 cm 
(2200 W, booster ile 3700 W), 
1 indüksiyon pişirme alanı ø 18 cm 
(1800 W, booster ile 3100 W), 
1 indüksiyon pişirme alanı ø 15 cm 
(1400 W, booster ile 2200 W),

Kullanım
Sensörlü tencereler, pişirme esnasında 
ısıyı kontrol altına alır.
Pişirme bölgesini belirleme .
17 farklı güç kademesi seçeneği

Özellikler
Tencereler için Booster fonksiyonu.
99 dakikaya kadar pişirme süresi 
ayarlayabilme.
Kısa süreli saat sayacı.
Hafıza fonksiyonu.
Seçenekler menüsü.
Güç kademeleri.

Güvenlik
Açma kapama şalteri.
Gösterge paneli.
Tencere tanıma.
2 kademeli kalan ısı göstergesi.
Çocuk kilidi.
Güvenlik şalteri kapama.

Planlama
Sadece manyetik (indüksiyon) demir 
tencere ve tavalar ile çalışır. 
Optimum ısı dağılımı için, sandviç 
tabanlı tencere kullanılması tavsiye 
edilir.
kaşıklık çekmecesi ile cihaz arasına raf 
tavsiye edilir.
Cihaz altan sabitlenmelidir.
Tezgah kalınlığı: 20-40 mm.
Cihaz ağırlığı: yakl. 12kg.

Bağlantı değeri
Toplam bağlantı değeri 7.4 kW.
Fişli kablo uzunluğu 1.5 m
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A  Ahşap arka panelin ya da gömme 
fırının ardında bir havalandırma 
kanalı ve ya boşluğu.

Ahşap arka panelinde tezgah 
plakasının
hemen altında açılması gereken
havalandırma girişi
minimum 50 mm olmalıdır.
Cihazlara göre minimum havalandırma
boşluğu aşağıdaki gibidir:
Her vario cihaz ya da 60 cm’lik ya da 80
cm’lik cihaz için minimum 50 mm.
Her 90 cm’lik cihaz için minimum 80 
mm.

İndüksiyonlu cihazların hemen altında 
yer alan çekmece içlerinin aşırı 
ısınmasını engellemek için bir ara 
tabanın öngörülmesini öneriyoruz.
Ara taban alt dolabın genişlik ve 
derinlik boyutlarında olmalı. Ön kenar 
ısınmış havanın çekmeceye girmesini 
önler. Arka kısımda hava yeterince 
soğumaya fırsat bulur ve gelen taze 
soğuk hava ile  karşılaşır. Ara tabanda 
açılması gereken minimum kesitler 
aşağıdaki gibidir:
Her vario cihaz ya da 60 cm’lik ya da 80
cm’lik cihaz için minimum 140 mm.
Her 90 cm’lik cihaz için minimum 400 
mm.

B Ahşap arka paneldeki açılması 
Gereken havalandırma kesiti.

Ara taban arasından hava yönlendirmesi

İndüksiyonlu Ocakların Planlama

Notları ve Montaj Talimatları

CI 26./27./48./49., VI 414/424/461/481/491 ve VI 230/260/270. geçerlidir.

Havalandırma 
İndüksiyonlu Ocaklar bir soğutma fanı 
ile donatılmıştır. Bu soğutma sistemi ile
cihazın aşırı ısınması engellenir. 
Yetersiz hava girişi sağlayan ahşap 
montajlarında cihazın performansı aşırı 
ısınmayı enegellemek için otomatik 
olarak azalır.

Yukarıdaki ölçütlere ek olarak mobilya 
ve cihaz arasında yandaki boşluklar
öngörülmelidir. Bu boşluklar 
İndüksiyonlu cihazın havalanması için 
gereklidir.

Çekmeceler, Fırın ya da iç mobilya 
duvarı arasında min. 20 mm.

Oluşturulan boşluk kesinlikle
doldurulmamalıdır.

Oluşturulan boşluk kesinlikle
doldurulmamalıdır.

AL 400 ile kombinasyon

A hava kanalının önü

B hava kanalının yanı

C cihazın arka tarafında

İndüksiyonlu ocaklar için montaj notları.



LAYOUT: 2
HEADLINE: Cooktops
SLOTID: d_26

C E 291 110 
Paslanmaz çelik çerçeve
Genişlik 90 cm

Cihaz fiyatına dahil
1 cam kazıyıcı spatula

Opsiyonel aksesuarlar
B T 481 000 
Döküm kızartma tenceresi ve kapağı.
Yapışmaz kaplama ile işlenmiştir.
18 x 41.5 cm, kapak kızartma tavası 
olarak da kullanılabilir.
G P 900 003 
Paslanmaz çelik sensörlü kızartma 
tavası. 
Yapışmaz yüzey kaplamalı. 21cm ø 
çapındaki pişirme alanı için uygundur.

.

Bağlantı değeri
Toplam bağlantı değeri 10.9 kW.
Fişli kablo uzunluğu 1.5 m

C E 261 113 
Paslanmaz çelik çerçeve
Genişlik 60 cm

Cihaz fiyatına dahil
1 cam kazıyıcı spatula

Cam seramik ocak
CE 291

 – Sağlam paslanmaz çelik çerçeve.
 – Ekstra geniş ocak yüzeyi ve sensör 

otomatikli kızartma.
 – 27cm ø üç halka pişirme alanı 

büyük kızartma bölgesi.
 – Sensörlü kızartma tavaları, pişirme 

esnasında ısıyı kontrol altına alır.

Pişirme Alanı 
2 süper hızlı pişirme alanı ø 18 cm 
(1800 W, birleştiğinde 4400 W), 
18x41.5cm.  
1 süper hızlı pişirme alanı ø 12 cm 
(750 W, birleştiğinde 2200 W), ø 21cm.
1 süper hızlı pişirme alanı ø 14.5 cm 
(1050 W, birleştiğinde 2200 W), ø 21cm 
veya ø 27 cm (3300W)
1 süper hızlı pişirme alanı ø 12 cm 
(1200W).

Kullanım
Sensörlü tencereler, pişirme esnasında 
ısıyı kontrol altına alır.
Pişirme bölgesini belirleme .
17 farklı güç kademesi seçeneği

Özellikler
ø 21 cm kızartma tavaları, pişirme 
esnasında ısıyı kontrol altına alır.
Tencereler için Booster fonksiyonu.
99 dakikaya kadar pişirme süresi 
ayarlayabilme.
Kısa süreli saat sayacı.
Hafıza fonksiyonu.
Seçenekler menüsü.
Güç kademeleri.

Güvenlik
Açma kapama şalteri.
Gösterge paneli.
Tencere tanıma.
2 kademeli kalan ısı göstergesi.
Çocuk kilidi.
Güvenlik şalteri kapama.

Planlama
Cihaz altında, yan Paneller ve ara tavan 
arasında 10mm lik boşluk bırakılmalıdır.
Cihaz altan sabitlenmelidir.
Tezgah kalınlığı: 20-50 mm.
Cihaz ağırlığı: yakl. 13kg.

Cam seramik ocak
CE 261

 – Sağlam paslanmaz çelik çerçeve.
 – Sensörlü kızartma tavaları, pişirme 

esnasında ısıyı kontrol altına alır.

Pişirme Alanı 
1 süper hızlı pişirme alanı ø 17 cm 
(1800 W, birleştiğinde 2600 W), 
17x26.5cm.  
1 süper hızlı pişirme alanı ø 14.5 cm 
(1000 W, birleştiğinde 2200 W), ø 21cm.
1 süper hızlı pişirme alanı ø 18 cm (200 W). 
1 süper hızlı pişirme alanı ø 14,5 cm 
(1200W).

Kullanım
Sensörlü tencereler, pişirme esnasında 
ısıyı kontrol altına alır.
Pişirme bölgesini belirleme .
17 farklı güç kademesi seçeneği

Özellikler
Hızlı kaynatma fonksiyonu
99 dakikaya kadar pişirme süresi 
ayarlayabilme.
Kısa süreli saat sayacı.
Hafıza fonksiyonu.
Seçenekler menüsü.
Güç kademeleri.

Güvenlik
Açma kapama şalteri.
Gösterge paneli.
Tencere tanıma.
2 kademeli kalan ısı göstergesi.
Çocuk kilidi.
Güvenlik şalteri kapama.

Planlama
Cihaz altında, yan Paneller ve ara tavan 
arasında 10mm lik boşluk bırakılmalıdır.
Cihaz altan sabitlenmelidir.
Tezgah kalınlığı: 20-50 mm.
Cihaz ağırlığı: yakl. 8kg.

Bağlantı değeri
Toplam bağlantı değeri 7.5 kW.
Fişli kablo uzunluğu 1.5 m
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LAYOUT: 2
HEADLINE: Cooktops
SLOTID: d_27

G N 340 230
Gastronorm ölçülerine uygun kızartma 
kabı. Genişlik GN 2/3, yükseklik 
165mm, kızartma kabı içinde, et ve 
tavuk gibi besinler kendi yağı ile 
buğulanarak pişer. İki parçadan oluşan 
kızartma kabının alt gövde yüksekliği
100mm, üst kapak 65mm. Kızartma 
tavası fırın içinde BA 016 103 veya 
BA 018 103 ile kullanılmalıdır. Kızartma 
kabı indüksiyonlu ocaklar ile 
uyumludur, pişirme alanı 28cm 
çapındadır.

B T 481 000
Döküm kızartma tenceresi ve kapağı. 
Yapışmaz kaplama ile işlenmiştir. 
Kapak 18 x 41.5 cm kızartma tavası 
olarak da kullanılabilir. (Örnek balıklar).

G N 232 110
Çok katlı metalden üretilmiş Teppan 
Yaki, GN 1/1
CX 480 tam yüzey indüksiyonlu ocak.

G N 232 230
Çok katlı metalden üretilmiş Teppan 
Yaki, GN 2/3
CX 480 tam yüzey indüksiyonlu ocak

CA 051 300 
Teppan Yaki tavası    
Özel katmanlı yapısı ile flex indüksi-
yonlu yüzeye optimal uyum sağlar.

CA 052 300 
Izgara plakası
Döküm, yapışmaz yüzey kaplamalı.

G P 900 001
Paslanmaz çelik sensörlü kızartma 
tavası. 
Yapışmaz yüzey kaplamalı. 15cm ø 
çapındaki pişirme alanı için uygundur.
G P 900 002
Paslanmaz çelik sensörlü kızartma 
tavası. 
Yapışmaz yüzey kaplamalı.18cm ø 
çapındaki pişirme alanı için uygundur
G P 900 003
Paslanmaz çelik sensörlü kızartma 
tavası. 
Yapışmaz yüzey kaplamalı. 21cm ø 
çapındaki pişirme alanı için uygundur.
G P 900 004
Paslanmaz çelik sensörlü kızartma 
tavası. 
Yapışmaz yüzey kaplamalı. 28cm ø 
çapındaki pişirme alanı için uygundur.

W P 400 001
Wok tavası çok katlı metalden yapılmış 
yuvarlak tabanlı tava. 
6 litre, yükseklik 10 cm, 36 cm ø.

C A 280 410
Çelik tezgaha kaynak yapılabilen tutucu 
çerçeve.

C A 429 410
Tezgaha kaynaklı çerçevenin üzerinde 
konumlandırılan dekor çerçevesi.

S V 405 001
Uzatma mili 80 mm
S V 405 002
Uzatma mili 160 mm
S V 405 003
Uzatma mili 320 mm
S V 405 011
Uzatma mili 65 mm
S V 405 012
Uzatma mili 140 mm
S V 405 022
Uzatma mili 115 mm
S V 405 032
Uzatma mili 160 mm

V A 420 000
Hemyüzey kombinasyon için bağlantı 
çıtası.

V A 420 001
Kapaklı hemyüzey cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıtası.

V A420010
Hemyüzey kombinasyon için bağlantı 
çıtası.

V A 420 011
Kapaklı hemyüzey cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıtası.

V A 450 800
Farklı Vario cihazların kullanımında 
kullanılan tek kapağı cihaz derinliğine 
uyarlayan 80cm paslanmaz çelik 
bağlantı çıtası.

Gazlı ve indüksiyonlu ocaklar için aksesuarlar

CA 060 300 
Pişirme sensörü 
Tencere yüzeyine yapıştırılarak ısı 
kontrolü sağlanır.                               
Flex indüksiyonlu ocaklar için.



Gazlı ocaklar Gazlı ocak Gazlı ocak Gazlı ocak Gazlı ocak Gazlı ocak Gazlı ocak Gazlı ocak Gazlı ocak Gazlı ocak Gazlı ocak

Serisi 400 serisi 400 serisi 200 serisi 200 serisi
Sıvı gaz 50 mbar
Sıvı gaz 28-37 mbar • • • • •
Doğal gaz 20 mbar • • • •² •²
Genişlik (cm) 100.2 100.2 90.8 90.8 91.4 91.4 91.4 91.4 80.4 80.4
Kumanda paneli çelik VG 295 114F VG 295 214
Kumanda paneli alu VG 295 134F VG 295 234
Kumanda cihaz üzerinde CG 290 111F CG 290 211² CG 280 110F CG 280 210²
Kumanda düğmeleri tezgah alnında CG 492 110F CG 492 210 VG 491 110F VG 491 210
Paslanmaz çelik ocak / 3 mm çerçeve •/– •/– •/• •/• •/– •/– –/– –/– •/– •/–
Paslanmaz çelik ocak çerçevesi –/– –/– –/– –/– –/• –/• –/– –/– –/– –/–
Cam seramik ocak • • – –
Ankastre • • • • • •
Granit tezgahlara sıfır montaj imkanı • • – – • •
Çelik tezgaha montaj için aksesuarlar • • • •
Çelik tezgah içine kaynaklı çerçeve • • • •
Ocak gözleri / Pişirme alanları

Pişirme alanı sayısı 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Üç alev halkalı Wok gözü (230 – 4,600 W) 1 (14)
Üç alev halkalı Wok gözü (230 – 5,000 W) 1
Üç alev halkalı Wok gözü (300 – 5,000 W) 1 1 1
Üç alev halkalı Wok gözü (300 – 6,000 W) 1 1 1
Üç alev halkalı Wok gözü(300 – 6,000 W) 1 1
Üç alev halkalı süper güçlü göz (1,200 – 2,500 W)
Üç alev halkalı süper güçlü göz (1,260 – 3,600 W)
İki alev halkalı süper güçlü göz (160 – 4,000 W) 2 2 2 2 2 2
İki alev halkalı süper güçlü göz (160 – 2,000 W) 2 2 2 2 2 2
Güçlü göz (500 – 3,000 W) 1
Güçlü göz (560 – 2,800 W)
Güçlü göz (590 – 2,800 W) 1 1
Güçlü göz (600 – 3,000 W) 1 (14)
Standart göz (370 – 1,900 W) 2 2
Standart göz (380 – 1,900 W)
Standart göz (320 – 1,750 W)
Standart göz (350 – 1,750 W) 2
Standart göz (410 – 1,750 W) 2 (24)
Ekonomik göz (330 – 1,000 W) 1 1
Ekonomik göz (310 – 1,100 W) 1 1
Özellikler / Aksesuarlar

Otomatik hızlı ateşleme • • • • • •
Sönme durumunda otomatik yeniden ateşleme • • • • • •
Elektrikli ateşleme • • • •
Wok tavası altlığı 3-bölüm 3-bölüm 3-bölüm 3-bölüm 3-bölüm 3-bölüm 3-bölüm 3-bölüm 3-bölüm 3-bölüm
Paslanmaz çelik cihaz kapağı 
Alüminyum cihaz kapağı
Wok tavası WP 400 001¹ WP 400 001¹ WP 400 001¹ WP 400 001¹ WP 400 001¹ WP 400 001¹ WP 400 001¹ WP 400 001¹ WP 400 001¹ WP 400 001¹
Bağlantı

Toplam gaz bağlantı değeri  (kW) 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 13.7 13.7 12.1 12.5 / (12.14)
Toplam elektrik bağlantı değeri (W) 15.0 15.0 15.0 15.0 25.0 25.0 0.6 0.6 1.0 1.0

• Standart.    – Kullanılamaz.
¹ Özel aksesuarlar.    
² 50 mbar için gerekli enjektör cihaz içindedir.
³ 28–30/37 mbar için gerekli enjektör cihaz içindedir.
4 50 mbar (dökme gaz ile çalışabilme özelliği).

Gazlı Ocaklar
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Gazlı ocaklar Gazlı ocak Gazlı ocak Gazlı ocak Gazlı ocak Gazlı ocak Gazlı ocak Gazlı ocak Gazlı ocak Gazlı ocak Gazlı ocak

Serisi 400 serisi 400 serisi 200 serisi 200 serisi
Sıvı gaz 50 mbar
Sıvı gaz 28-37 mbar • • • • •
Doğal gaz 20 mbar • • • •² •²
Genişlik (cm) 100.2 100.2 90.8 90.8 91.4 91.4 91.4 91.4 80.4 80.4
Kumanda paneli çelik VG 295 114F VG 295 214
Kumanda paneli alu VG 295 134F VG 295 234
Kumanda cihaz üzerinde CG 290 111F CG 290 211² CG 280 110F CG 280 210²
Kumanda düğmeleri tezgah alnında CG 492 110F CG 492 210 VG 491 110F VG 491 210
Paslanmaz çelik ocak / 3 mm çerçeve •/– •/– •/• •/• •/– •/– –/– –/– •/– •/–
Paslanmaz çelik ocak çerçevesi –/– –/– –/– –/– –/• –/• –/– –/– –/– –/–
Cam seramik ocak • • – –
Ankastre • • • • • •
Granit tezgahlara sıfır montaj imkanı • • – – • •
Çelik tezgaha montaj için aksesuarlar • • • •
Çelik tezgah içine kaynaklı çerçeve • • • •
Ocak gözleri / Pişirme alanları

Pişirme alanı sayısı 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Üç alev halkalı Wok gözü (230 – 4,600 W) 1 (14)
Üç alev halkalı Wok gözü (230 – 5,000 W) 1
Üç alev halkalı Wok gözü (300 – 5,000 W) 1 1 1
Üç alev halkalı Wok gözü (300 – 6,000 W) 1 1 1
Üç alev halkalı Wok gözü(300 – 6,000 W) 1 1
Üç alev halkalı süper güçlü göz (1,200 – 2,500 W)
Üç alev halkalı süper güçlü göz (1,260 – 3,600 W)
İki alev halkalı süper güçlü göz (160 – 4,000 W) 2 2 2 2 2 2
İki alev halkalı süper güçlü göz (160 – 2,000 W) 2 2 2 2 2 2
Güçlü göz (500 – 3,000 W) 1
Güçlü göz (560 – 2,800 W)
Güçlü göz (590 – 2,800 W) 1 1
Güçlü göz (600 – 3,000 W) 1 (14)
Standart göz (370 – 1,900 W) 2 2
Standart göz (380 – 1,900 W)
Standart göz (320 – 1,750 W)
Standart göz (350 – 1,750 W) 2
Standart göz (410 – 1,750 W) 2 (24)
Ekonomik göz (330 – 1,000 W) 1 1
Ekonomik göz (310 – 1,100 W) 1 1
Özellikler / Aksesuarlar

Otomatik hızlı ateşleme • • • • • •
Sönme durumunda otomatik yeniden ateşleme • • • • • •
Elektrikli ateşleme • • • •
Wok tavası altlığı 3-bölüm 3-bölüm 3-bölüm 3-bölüm 3-bölüm 3-bölüm 3-bölüm 3-bölüm 3-bölüm 3-bölüm
Paslanmaz çelik cihaz kapağı 
Alüminyum cihaz kapağı
Wok tavası WP 400 001¹ WP 400 001¹ WP 400 001¹ WP 400 001¹ WP 400 001¹ WP 400 001¹ WP 400 001¹ WP 400 001¹ WP 400 001¹ WP 400 001¹
Bağlantı

Toplam gaz bağlantı değeri  (kW) 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 13.7 13.7 12.1 12.5 / (12.14)
Toplam elektrik bağlantı değeri (W) 15.0 15.0 15.0 15.0 25.0 25.0 0.6 0.6 1.0 1.0

• Standart.    – Kullanılamaz.
¹ Özel aksesuarlar.    
² 50 mbar için gerekli enjektör cihaz içindedir.
³ 28–30/37 mbar için gerekli enjektör cihaz içindedir.
4 50 mbar (dökme gaz ile çalışabilme özelliği).



Gazlı ocaklar Gazlı ocak Gazlı ocak Gazlı ocak

Serisi 200 serisi 200 serisi
Sıvı gaz 50 mbar
Sıvı gaz 28-37 mbar •
Doğal gaz 20 mbar •³ •
Genişlik (cm) 70 58 58
Kumanda paneli çelik VG 264 114F VG 264 214
Kumanda paneli alu VG 264 134F VG 264 234
Kumanda cihaz üzerinde CG 270 211³
Kumanda düğmeleri tezgah alnında
Paslanmaz çelik ocak / 3 mm çerçeve •/• •/– •/–
Paslanmaz çelik ocak çerçevesi –/– –/• –/•
Cam seramik ocak
Ankastre • • •
Granit tezgahlara sıfır montaj imkanı •
Çelik tezgaha montaj için aksesuarlar
Çelik tezgah içine kaynaklı çerçeve
Ocak gözleri / Pişirme alanları

Pişirme alanı sayısı 4 4 4
Üç alev halkalı Wok gözü (230 – 4,600 W) 1
Üç alev halkalı Wok gözü (230 – 5,000 W)
Üç alev halkalı Wok gözü (300 – 5,000 W)
Üç alev halkalı Wok gözü (300 – 6,000 W)
Üç alev halkalı Wok gözür (300 – 6,000 W)
İki alev halkalı süper güçlü göz (300 – 6,000 W)
Üç alev halkalı süper güçlü göz (1,200 – 2,500 W)
Üç alev halkalı süper güçlü göz (1,260 – 3,600 W)
İki alev halkalı süper güçlü göz (165 – 4,000 W)
İki alev halkalı standart göz (165 – 2,000 W)
Güçlü göz (500 – 3,000 W) 1
Güçlü göz (560 – 2,800 W) 2 2
Güçlü göz (590 – 2,800 W)
Güçlü göz(600 – 3,000 W)
Standart göz (370 – 1,900 W)
Standart göz (380 – 1,900 W) 2 2
Standart göz (320 – 1,750 W)
Standart göz (350 – 1,750 W) 1
Standart göz (410 – 1,750 W)
Ekonomik göz (330 – 1,000 W) 1
Ekonomik göz (310 – 1,100 W)
Özellikler / Aksesuarlar

Otomatik hızlı ateşleme
Sönme durumunda otomatik yeniden ateşleme
Elektrikli ateşleme • • •
Wok tavası altlığı 3-bölüm 2-bölüm 2-bölüm
Paslanmaz çelik cihaz kapağı 2x VD 201 014¹ 2x VD 201 014¹
Alüminyum cihaz kapağı 2x VD 201 034¹ 2x VD 201 034¹
Wok tavası
Bağlantı

Toplam gaz bağlantı değeri  (kW) 9.75 9.4 9.4
Toplam elektrik bağlantı değeri (W) 1.0 1.0 1.0

• Standart.    – Kullanılamaz.
¹ Özel aksesuarlar.    
² 50 mbar için gerekli enjektör cihaz içindedir.
³ 28–30/37 mbar için gerekli enjektör cihaz içindedir.
4 50 mbar (dökme gaz ile çalışabilme özelliği).

Gazlı Ocaklar
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Gazlı ocaklar Gazlı ocak Gazlı ocak Gazlı ocak

Serisi 200 serisi 200 serisi
Sıvı gaz 50 mbar
Sıvı gaz 28-37 mbar •
Doğal gaz 20 mbar •³ •
Genişlik (cm) 70 58 58
Kumanda paneli çelik VG 264 114F VG 264 214
Kumanda paneli alu VG 264 134F VG 264 234
Kumanda cihaz üzerinde CG 270 211³
Kumanda düğmeleri tezgah alnında
Paslanmaz çelik ocak / 3 mm çerçeve •/• •/– •/–
Paslanmaz çelik ocak çerçevesi –/– –/• –/•
Cam seramik ocak
Ankastre • • •
Granit tezgahlara sıfır montaj imkanı •
Çelik tezgaha montaj için aksesuarlar
Çelik tezgah içine kaynaklı çerçeve
Ocak gözleri / Pişirme alanları

Pişirme alanı sayısı 4 4 4
Üç alev halkalı Wok gözü (230 – 4,600 W) 1
Üç alev halkalı Wok gözü (230 – 5,000 W)
Üç alev halkalı Wok gözü (300 – 5,000 W)
Üç alev halkalı Wok gözü (300 – 6,000 W)
Üç alev halkalı Wok gözür (300 – 6,000 W)
İki alev halkalı süper güçlü göz (300 – 6,000 W)
Üç alev halkalı süper güçlü göz (1,200 – 2,500 W)
Üç alev halkalı süper güçlü göz (1,260 – 3,600 W)
İki alev halkalı süper güçlü göz (165 – 4,000 W)
İki alev halkalı standart göz (165 – 2,000 W)
Güçlü göz (500 – 3,000 W) 1
Güçlü göz (560 – 2,800 W) 2 2
Güçlü göz (590 – 2,800 W)
Güçlü göz(600 – 3,000 W)
Standart göz (370 – 1,900 W)
Standart göz (380 – 1,900 W) 2 2
Standart göz (320 – 1,750 W)
Standart göz (350 – 1,750 W) 1
Standart göz (410 – 1,750 W)
Ekonomik göz (330 – 1,000 W) 1
Ekonomik göz (310 – 1,100 W)
Özellikler / Aksesuarlar

Otomatik hızlı ateşleme
Sönme durumunda otomatik yeniden ateşleme
Elektrikli ateşleme • • •
Wok tavası altlığı 3-bölüm 2-bölüm 2-bölüm
Paslanmaz çelik cihaz kapağı 2x VD 201 014¹ 2x VD 201 014¹
Alüminyum cihaz kapağı 2x VD 201 034¹ 2x VD 201 034¹
Wok tavası
Bağlantı

Toplam gaz bağlantı değeri  (kW) 9.75 9.4 9.4
Toplam elektrik bağlantı değeri (W) 1.0 1.0 1.0

• Standart.    – Kullanılamaz.
¹ Özel aksesuarlar.    
² 50 mbar için gerekli enjektör cihaz içindedir.
³ 28–30/37 mbar için gerekli enjektör cihaz içindedir.
4 50 mbar (dökme gaz ile çalışabilme özelliği).



Cihaz tipi Sınırsız pişirme yüzeyli
indüsiyonlu ocak

indüsiyonlu ocak indüsiyonlu ocak indüsiyonlu ocak indüsiyonlu ocak indüsiyonlu ocak indüsiyonlu ocak

Genişlik (cm) 80 90 90 80 70 60 60
Çerçevesiz hemyüzey gömme ocak CX 480 100 CI 292 100 CI 282 100 CI 272 100 CI 262 103
Paslanmaz çelik çerçeve CI 292 110 CI 290 110 CI 282 110 CI 272 110 CI 262 113 CI 261 113
Paslanmaz çelik çerçeveli montaj veya hemyüzey gömme CX 480 111
Kullanım

Dokumatik TFT ekran •
Sensör kontrollü / Dokumatik tuşlar –/• –/• –/• –/• –/• •/•
Twist-Pad Kontrol • • • • •
Önden kumanda düğmesi
Pişirme bölgeleri ve kombinasyon

Pişirme bölgeleri sayısı 4 5 3 4 4 4 4
İndüsiyon pişirme gözü ø 15 cm (1,400 / 1,800 W)
İndüsiyon pişirme gözü ø 15 cm (1,400 / 2,200 W) 1 1 1
İndüsiyon pişirme gözü ø 18 cm (1,800 / 2,500 W)
İndüsiyon pişirme gözü ø 18 cm (1,800 / 3,100 W) 1
İndüsiyon pişirme gözü ø 21 cm (2,200 / 3,300 W)
İndüsiyon pişirme gözü ø 21 cm (2,200 / 3,700 W) 1 1
İndüsiyon pişirme gözü ø 28 cm (2,400 / 3,600 W) 1
İndüsiyon pişirme gözü ø 28 cm (2,400 / 3,700 W) 1
İndüsiyon pişirme gözü ø 18 cm (1,800 / 2,500 W) /  
ø 28 cm (2,800 / 4,400 W)
İndüsiyon pişirme gözü ø 21 cm (2,200 / 3,300 W) / 
ø 26 cm (2,600 / 3,400 W) / ø 32 cm (3,300 / 4,600 W)
İndüsiyon pişirme gözü ø 21 cm (2,200 / 3,700 W) / 
ø 26 cm (2,600 / 3,700 W) / ø 32 cm (3,300 / 3,700 W) 1
İndüsiyon pişirme gözü ø 18 cm (1,800 / 2,500 W) / 
Kızartma alanı 18 x 28 cm (2,000 / 2,600 W)
İndüsiyon pişirme gözü ø 18 cm (1,800 / 3,100 W) / 
Kızartma alanı 18 x 28 cm (2,000 / 3,700 W) 1
Flex İndüsiyon pişirme gözü 19x21 cm (2200 / 3700 W) /
Birbirine bağlanabilen 38x21 cm (3300 / 3700 W) 2
Flex İndüsiyon pişirme gözü 19x23 cm (2200 / 3700 W) /
Birbirine bağlanabilen 38x23 cm (3300 / 3700 W) 4 4 2
Flex iİndüsiyon pişirme gözü 19x24 cm (2200 / 3700 W) /
Birbirine bağlanabilen 38x24 cm (3300 / 3700 W) 2
Özellikler / Aksesuarlar

Elektironik kontrol • • • • • • •
Elektironik güç kademeleri 17 17 17 17 17 17 17
Tencere algılama • • • • • • •
Atıl ısı göztergesi • • • • • • •
Dikdörtgen pişirme alanları için Flex foksiyonu • • • • •
Zaman ayarlı pişirme / ve sayısı 4 5 3 4 • 4
Kısa süreli zamanlayıcı • • • • • • •
Kronometre • • • 17 •
Booster foksiyonu: Pişirme alanı sayısı 4 5 3 4 4 4 4
Booster foksiyonu tencereler için • • • • •
Booster foksiyonu özel tavalar için • • • • •
Hızlı kaynatma: pişirme alanı sayısı •
Sensör fonksiyonlu kızartma : pişirme alanı sayısı 5 3 4 4 4
Sıcak tutma özelliği • • • •
Çocuk kilidi • • • • • • •
Güvenlik şarteri • • • • • • •
Hafıza özelliği • • • • • • •
Seçenekler menüsü • • • • • • •
Profesyonel pişirme özelliği • • •
Pişirme sensörü (CA 060 300) • • • • •
Kızartma tavası ø 15 cm pişirme alanı GP 900 001¹ GP 900 001¹ GP 900 001¹ GP 900 001¹ GP 900 001¹
Kızartma tavası ø 18 pişirme alanı GP 900 002¹ GP 900 002¹ GP 900 002¹ GP 900 002¹ GP 900 002¹
Kızartma tavası ø 21 pişirme alanı GP 900 003¹ GP 900 003¹ GP 900 003¹ GP 900 003¹ GP 900 003¹
Kızartma tavası ø 28 cpişirme alanı GP 900 004¹ GP 900 004¹ GP 900 004¹
Bağlantı

Toplam elektrik bağlantı değeri (kW) 7.2 11.1 7.4 7.2 7.4 7.4 7.4

• Standart.    – Kullanılamaz.
¹ Özel aksesuarlar.    

İndüksiyonlu Ocaklar
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Cihaz tipi Sınırsız pişirme yüzeyli
indüsiyonlu ocak

indüsiyonlu ocak indüsiyonlu ocak indüsiyonlu ocak indüsiyonlu ocak indüsiyonlu ocak indüsiyonlu ocak

Genişlik (cm) 80 90 90 80 70 60 60
Çerçevesiz hemyüzey gömme ocak CX 480 100 CI 292 100 CI 282 100 CI 272 100 CI 262 103
Paslanmaz çelik çerçeve CI 292 110 CI 290 110 CI 282 110 CI 272 110 CI 262 113 CI 261 113
Paslanmaz çelik çerçeveli montaj veya hemyüzey gömme CX 480 111
Kullanım

Dokumatik TFT ekran •
Sensör kontrollü / Dokumatik tuşlar –/• –/• –/• –/• –/• •/•
Twist-Pad Kontrol • • • • •
Önden kumanda düğmesi
Pişirme bölgeleri ve kombinasyon

Pişirme bölgeleri sayısı 4 5 3 4 4 4 4
İndüsiyon pişirme gözü ø 15 cm (1,400 / 1,800 W)
İndüsiyon pişirme gözü ø 15 cm (1,400 / 2,200 W) 1 1 1
İndüsiyon pişirme gözü ø 18 cm (1,800 / 2,500 W)
İndüsiyon pişirme gözü ø 18 cm (1,800 / 3,100 W) 1
İndüsiyon pişirme gözü ø 21 cm (2,200 / 3,300 W)
İndüsiyon pişirme gözü ø 21 cm (2,200 / 3,700 W) 1 1
İndüsiyon pişirme gözü ø 28 cm (2,400 / 3,600 W) 1
İndüsiyon pişirme gözü ø 28 cm (2,400 / 3,700 W) 1
İndüsiyon pişirme gözü ø 18 cm (1,800 / 2,500 W) /  
ø 28 cm (2,800 / 4,400 W)
İndüsiyon pişirme gözü ø 21 cm (2,200 / 3,300 W) / 
ø 26 cm (2,600 / 3,400 W) / ø 32 cm (3,300 / 4,600 W)
İndüsiyon pişirme gözü ø 21 cm (2,200 / 3,700 W) / 
ø 26 cm (2,600 / 3,700 W) / ø 32 cm (3,300 / 3,700 W) 1
İndüsiyon pişirme gözü ø 18 cm (1,800 / 2,500 W) / 
Kızartma alanı 18 x 28 cm (2,000 / 2,600 W)
İndüsiyon pişirme gözü ø 18 cm (1,800 / 3,100 W) / 
Kızartma alanı 18 x 28 cm (2,000 / 3,700 W) 1
Flex İndüsiyon pişirme gözü 19x21 cm (2200 / 3700 W) /
Birbirine bağlanabilen 38x21 cm (3300 / 3700 W) 2
Flex İndüsiyon pişirme gözü 19x23 cm (2200 / 3700 W) /
Birbirine bağlanabilen 38x23 cm (3300 / 3700 W) 4 4 2
Flex iİndüsiyon pişirme gözü 19x24 cm (2200 / 3700 W) /
Birbirine bağlanabilen 38x24 cm (3300 / 3700 W) 2
Özellikler / Aksesuarlar

Elektironik kontrol • • • • • • •
Elektironik güç kademeleri 17 17 17 17 17 17 17
Tencere algılama • • • • • • •
Atıl ısı göztergesi • • • • • • •
Dikdörtgen pişirme alanları için Flex foksiyonu • • • • •
Zaman ayarlı pişirme / ve sayısı 4 5 3 4 • 4
Kısa süreli zamanlayıcı • • • • • • •
Kronometre • • • 17 •
Booster foksiyonu: Pişirme alanı sayısı 4 5 3 4 4 4 4
Booster foksiyonu tencereler için • • • • •
Booster foksiyonu özel tavalar için • • • • •
Hızlı kaynatma: pişirme alanı sayısı •
Sensör fonksiyonlu kızartma : pişirme alanı sayısı 5 3 4 4 4
Sıcak tutma özelliği • • • •
Çocuk kilidi • • • • • • •
Güvenlik şarteri • • • • • • •
Hafıza özelliği • • • • • • •
Seçenekler menüsü • • • • • • •
Profesyonel pişirme özelliği • • •
Pişirme sensörü (CA 060 300) • • • • •
Kızartma tavası ø 15 cm pişirme alanı GP 900 001¹ GP 900 001¹ GP 900 001¹ GP 900 001¹ GP 900 001¹
Kızartma tavası ø 18 pişirme alanı GP 900 002¹ GP 900 002¹ GP 900 002¹ GP 900 002¹ GP 900 002¹
Kızartma tavası ø 21 pişirme alanı GP 900 003¹ GP 900 003¹ GP 900 003¹ GP 900 003¹ GP 900 003¹
Kızartma tavası ø 28 cpişirme alanı GP 900 004¹ GP 900 004¹ GP 900 004¹
Bağlantı

Toplam elektrik bağlantı değeri (kW) 7.2 11.1 7.4 7.2 7.4 7.4 7.4

• Standart.    – Kullanılamaz.
¹ Özel aksesuarlar.    



Cihaz tipi Cam seramik ocak Cam seramik ocak

Genişlik (cm) 90 60
Çerçevesiz hemyüzey gömme ocak CE 291 100
Paslanmaz çelik çerçeve CE 291 110 CE 261 113
Kullanım

Dokumatik TFT ekran •/• •/•
Twist-Pad Kontrol 
Önden kumanda düğmesi
Pişirme bölgeleri ve kombinasyon

Pişirme bölgeleri sayısı 5 4
İki süper hızlı pişirme alanı ø 14.5 cm (1,200 W) 1 1
İki süper hızlı pişirme alanı ø 18 cm (1,800 W)
İki süper hızlı pişirme alanı ø 18 cm (2,000 W) 1
İki süper hızlı pişirme alanı ø 12 cm (800 W) / ø 18 cm (2,000 W)
İki süper hızlı pişirme alanı ø 12 cm (750 W) / ø 21 cm (2,200 W) 1
İki süper hızlı pişirme alanı ø 14.5 cm (1,000 W) / ø 21 cm (2,200 W) 1
İki süper hızlı pişirme alanı ø 18 cm (1,500 W) / ø 23 cm (2,400 W)
İki süper hızlı pişirme alanı ø 14.5 cm (1,050 W) /
ø 21 cm (2,200 W) / ø 27 cm (3,080 W) 1
Süper hızlı pişirme alanı ø 17 cm (1,800 W) /
Kızartma alanı 17 x 26.5 cm (2,600 W) 1
Süper hızlı pişirme alanı ø 18 cm (1,800 W) /
Birleştirelebilir kızartma alanı 18 x 41.5 cm (4,400 W) 2
Özellikler / Aksesuarlar

Elektironik kontrol • •
Elektironik güç kademeleri 17 17
Atıl ısı göztergesi • •
Pişirme süresi: Pişirme bölge sayısı 5 4
Hızlı kaynatma süresi: Pişirme bölge sayısı 5 4
Sensör fonksiyonlu kızartma : pişirme alanı sayısı 1 x 21 cm
Çocuk kilidi • •
Güvenlik şarteri • •
Hafıza özelliği • •
Seçenekler menüsü • •
Kızartma bölgesi 18 x 41.5 cm
Sensör kızartma bölgesi  ø 21 cm pişirme alanı GP 900 003¹
Bağlantı

Toplam elektrik bağlantı değeri (kW) 10.9 7.5

• Standart.    – Kullanılamaz.
¹ Özel aksesuarlar.    

Cam seramik ocaklar
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Cihaz tipi Cam seramik ocak Cam seramik ocak

Genişlik (cm) 90 60
Çerçevesiz hemyüzey gömme ocak CE 291 100
Paslanmaz çelik çerçeve CE 291 110 CE 261 113
Kullanım

Dokumatik TFT ekran •/• •/•
Twist-Pad Kontrol 
Önden kumanda düğmesi
Pişirme bölgeleri ve kombinasyon

Pişirme bölgeleri sayısı 5 4
İki süper hızlı pişirme alanı ø 14.5 cm (1,200 W) 1 1
İki süper hızlı pişirme alanı ø 18 cm (1,800 W)
İki süper hızlı pişirme alanı ø 18 cm (2,000 W) 1
İki süper hızlı pişirme alanı ø 12 cm (800 W) / ø 18 cm (2,000 W)
İki süper hızlı pişirme alanı ø 12 cm (750 W) / ø 21 cm (2,200 W) 1
İki süper hızlı pişirme alanı ø 14.5 cm (1,000 W) / ø 21 cm (2,200 W) 1
İki süper hızlı pişirme alanı ø 18 cm (1,500 W) / ø 23 cm (2,400 W)
İki süper hızlı pişirme alanı ø 14.5 cm (1,050 W) /
ø 21 cm (2,200 W) / ø 27 cm (3,080 W) 1
Süper hızlı pişirme alanı ø 17 cm (1,800 W) /
Kızartma alanı 17 x 26.5 cm (2,600 W) 1
Süper hızlı pişirme alanı ø 18 cm (1,800 W) /
Birleştirelebilir kızartma alanı 18 x 41.5 cm (4,400 W) 2
Özellikler / Aksesuarlar

Elektironik kontrol • •
Elektironik güç kademeleri 17 17
Atıl ısı göztergesi • •
Pişirme süresi: Pişirme bölge sayısı 5 4
Hızlı kaynatma süresi: Pişirme bölge sayısı 5 4
Sensör fonksiyonlu kızartma : pişirme alanı sayısı 1 x 21 cm
Çocuk kilidi • •
Güvenlik şarteri • •
Hafıza özelliği • •
Seçenekler menüsü • •
Kızartma bölgesi 18 x 41.5 cm
Sensör kızartma bölgesi  ø 21 cm pişirme alanı GP 900 003¹
Bağlantı

Toplam elektrik bağlantı değeri (kW) 10.9 7.5

• Standart.    – Kullanılamaz.
¹ Özel aksesuarlar.    
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LAYOUT  1
HEADLINE  Ventilation appliances
SLOTID  d_2

AC 402 181   
Paslanmaz Çelik
Filtre modülü
Hava çıkışlı / Hava dolaşımlı  
Motorsuz.

Montaj aksesuarları
AD 704 048    
DN 150mm ø hava toplama kutusu 
2 x DN 150mm ø hava giriş kanalı.
1 x DN 150mm ø hava çıkış kanalı.
AD 854 048    
DN 150 ø hava toplama kutusu
2 x DN 150 mm ø hava giriş kanalı.
1 x DN 150 mm ø hava çıkış kanalı.

Opsiyonel aksesuar
AA	010	810	
Paslanmaz	çelik	Karbon	filtre	modülü,		
1	adet	karbon	filtre	kartuşu	dahildir.	
Kokuyu	%95	oranında	temizleyebilme	
kapasitesine	sahiptir.																												
üstten,arkadan	ve	yandan	boru	
bağlantısı	yapılabilir.																														
kutu	içinden	esnek	boru	bağlantı	
kelepçeleri	çıkar.
AA	200	110	
Karbon	filtre	kartuşu	(AA	010	810)

KF 273 198 
Karbon	filtre	kartuşu								

AR 400/401/413 kodlu emme motoru 
ayrıca sipariş edilmelidir!

Vario tavan havalandırma sistemi
AC 402

 – Mutfak tavanı içine monte edilen 
havalandırma sistemi 

 – Preformans ve boyutu ihtiyaca göre 
değiştirilebilir.

 – Oda içi havalandırma
 – Modüler tavan havalandırma 

sistemi, filtre modülü ve aydınlatma 
modülü olarak birlikte kombine 
edilebilir.

 – Tavana montajı sayesinde engelsiz 
kullanım ve yüksek performans 
900 – 2800 m³/h.

 – Dayanıklı ve kolay çıkartılabilir filtre 
kapakları.

 – Kolay temizlenebilir filtreler.

Hava çıkışı
• Planlanan emme motoru sayesinde  
 maksimum performans ve sessiz   
 çalışma.

Özellikler
• Filtre bulaşık makinesinde yıkanabilir.
•DN 150mm ø ile bağlantı imkanı.

Planlama notları
• Ocak üzerinde planlandığında   
 duman, yemek buharı havalandırma  
 etki alanı olan 120cm içinde emilir.
• Havalandırma sistemi istendiğinde  
 tüm odalarda kullanılabilir.
• Tavan yüksekliği, önerilen yüksekliği  
 geçmezse mevcut oda hacmini 10-12  
 kez havalandırabilme imkanı sağlar.
• Hava çıkışlı kullanımda AR400/401  
 Emme motoru kullanılacaktır.
• AR400/401-142 Max 3 filtre modülü  
 ile kullanılabilir.
• Hava dolaşımlı kullanımda her filtre  
 modülüne KF 273 198 Aktif karbon  
 filtresi gereklidir.
• AR400 emme motoru tavan içinde   
 planlandığında,bakım durumunda   
 mudahale için gerekli boşluk ön   
 görülmelidir.
• Cihaz çerçeve kalınlığı 0,8mm dir.
• Eğer ortamda bir şömine varsa   
 gerekli taze hava girişi temin   
 edilmelidir.
 Orjinal havalandırma borusu için   
 lütfen Gaggenau keşif servisine   
 danışınız.
• Emme motoru egzoz borusuna   
 dirsek gerektiğinde, mümkünse 450  
 dirsek düşünülmelidir, 900 dirsekler  
 hava akışında direnç oluşturmaktadır.
• Ayrıca filtre modülünün emme   
 motoru ile birleşme noktalarının   
 keskin dönüş oluşturmamasına   
 dikkat edilmelidir.

LAYOUT  1
HEADLINE  Ventilation appliances
SLOTID  d_3

AC 482 181   
Paslanmaz Çelik
Aydınlatmalı kontrol modülü
AR 400/401 Emme motoruna kumanda 
için.
AC 462 181    
Paslanmaz Çelik
Kontrol modülü
AR 400/401 Emme motoruna kumanda 
için.

Opsiyonel Aksesuar
AA 400 510
Pencere şalteri   
400 serisi emme motorları ile 
planlanabilir.

Vario tavan havalandırma kontrol 
modülleri
AC 482/AC 462

 – Tavan havalandırma kontrol modülü
 – Modüler tavan havalandırma 

sistemi, filtre modülü ve aydınlatma 
modülü olarak birlikte kombine 
edilebilir.

 – Tavana montajı sayesinde engelsiz 
kullanım ve yüksek performans 
900 – 2800 m³/h.

Hava çıkışı
• Planlanan emme motoru sayesinde  
 maksimum performans ve sessiz   
 çalışma.

Özellikler
• 7- tuşlu kızıl ötesi uzaktan kumanda  
 ve durum kontrolü.
• 3 elektronik seviye kontrolü.
• Yoğun çalıştırma modu.
• Ardıl havalandırma.
• Yağ filtresi doluluk göstergesi   
 (Akustik).
• Dimmerli halojen soft-ligth   
 aydınlatma 2x20W (Sadece AC 482  
 için).

Planlama notları
• Kontrol elemanları filtre modülüne   
 bağlanır.
• Bir kontrol modülü 2 ayrı emme   
 motorunu kumanda edebilir.
• 2ayrı emme motorunu birleştirmek   
 için AA090-100 bağlantı elemanı   
 gereklidir.
• Bir kumanda modülüne 2 ayrı   
 aydınlatma modülü kullanılabilir.
• Eğer ortamda bir şömine varsa   
 gerekli taze hava girişi temin   
 edilmelidir.

Bağlantı değeri
• Toplam bağlantı değeri 
 max. 365 – 1200 W.
• Fişli kablo uzunluğu1.3 m. 
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LAYOUT  2
HEADLINE  Ventilation appliances
SLOTID  d_5

NW 150 düz kanal dahil minimum montaj yüksekliği.

Birden çok konfigürasyon:
Kesim etrafında tavan esnemesi: max 3mm.
Modüller sıkılırken yukarı esnemeyi önlemek için ortada destek gereklidir.

AC 472 181    
Paslanmaz Çelik
Aydınlatma modülü
Emme motoru kontrol modülü.

 

Gerekli montaj alanı

(AR’siz
320)

(arternatif AR 400 142)

Gerekli montaj alanı

(AR’siz
320)

(arternatif AR 400 142)

Gerekli montaj alanı

AC 402’nin 150mm çıkış noktasının sabitlenmesi ve bağlantısı

12 x 450xM8 dişli çubuk
48 x M8 sap
12 x tavan civatası gereklidir.

8 x 450xM8 dişli çubuk
32 x M8 sap
8 x tavan civatası gereklidir.

8 x 450xM8 dişli çubuk
32 x M8 sap
8 x tavan civatası gereklidir.

Tavan 
yüksekliği

Vario tavan havalandırma sistemi
AC 472

 – Tavan havalandırması yanına 
aydınlatma modülü.

 – Tavan havalandırması ile yan yana 
kurulum.

Özellikler
• Kontrol modülü ile bağlantı için      
 kablo.
• Dimmerli halojen Soft-Light 2 x 20 W.

Planlama notları
• Filtre modülüne sabitleme imkanı.
• Bir kontrol modülüne max. 2   
  aydınlatma modülüne planlanabilir.
• Emme motoru bağlantısı, tavan    
  yüksekliği ve performansla ilgili    
  detaylar için bakınız sayfa148-149

Bağlantı değeri
•Toplam bağlantı değeri 40 W.

Tavana montaj 
çerçevesi tavan/
mutfak ünitesi kesimi
konfigürasyona 
bağlıdır, ahşap takviye 
yapılır.

Minimum 
yükseklik 
boruya 
göre değişir.

Yerinde tespit edilen 
ihtiyaca göre 4 ayrı askı 
çubuğu ile montaj yapılır.



AR ile

AR siz

120cm kadar 
ocak havalandırması 

120cm üstü 
ortam havalandırması

Asma tavan ile beton tavan arası yükseklikler
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Önerilen tavan havalandırma yapılandırmaları



LAYOUT  3
HEADLINE  Lüftungsgeräte
SLOTID  d_6

AL 400 121     
Paslanmaz çelik
Genişlik 120 cm
Hava çıkışlı / Hava dolaşımlı
Motorsuz
AL 400 191      
Paslanmaz çelik
Genişlik 90 cm
Hava çıkışlı / Hava dolaşımlı
Motorsuz

Zorunlu montaj aksesuarları 
AD 754 045 
Alu flexboru için bağlantı elemanı
2x NW 150 yuvarlak
AL 400’e direktönden yada arkadan 
monte edilebilir.
AD 854 043 
Yatsı bağlantı adaptörü 1x NW 150mm 
AL 400’e alt bölümden monte edilebilir.
AD 854 045 
Yatsı bağlantı adaptörü 2x NW 150mm. 
(AL400’e ön ve arkadan bağlantı 
yapılabilir).

Gerekli montaj aksesuarları 
AA 010 410      
Havalandırma menfezi çelik 90cm  
Hava dolaşımlı montaj için gereklidir. 
AA 409 401      
Tezgah ve Mobilya güçlendirme kirişi 
86 cm AL 400 190 için. 
AA 409 431      
Tezgah ve Mobilya güçlendirme kirişi 
116 cm AL 400 120 için.
AD 704 048    
DN 150mm ø hava toplama kutusu 
2 x DN 150mm ø hava giriş kanalı.
1 x DN 150mm ø hava çıkış kanalı.
AD 704 049    
Hava toplama kutusu
2 x 150mm yassı boru girişli.
1 x DN 150mm ø hava çıkış kanalı.
AA 400 510
Pencere şalteri   
400 serisi emme motorları ile 
planlanabilir.

400 Serisi Tezgah aspiratörü
AL 400

 – Asansörlü Tezgah aspiratörü. 
 – Tüm Vario pişirme cihazları ile 

kombine edilebilir. 
 – Kullanılmadığında cihaz tamamen 

tezgah içine gömülebilir. 
 – Dimmerli LED-aydınlatma. Pişirme 

alanını için daha net görüş sağlar. 
 – Hemyüzey yada klasik montaj imkanı.

Performans
• Emme motoru opsiyonuna bağlı   
 olarak maximum emiş gücü. 
• Ses seviyesi tezgah tasarımına göre  
 değişmektedir. 

Donanım
• 3 elektronik güç kademesi. 
• Yoğun çalışma kademesi.
• Aralıklı havalandırma.
• Ardıl havalandırma.
• Yağ filtresi doluluk göstergesi.
• Kaset tipi yağ filtreleri bulaşık   
 makinesinde yıkanabilir. 
• LED-Ocak alanı aydınlatması.
• Kapaklı ve farklı yönlere hava çıkış   
 imkanı. 
• Hava kanalı için bağlantı elemanı   
 içermez.

Planlama
•AL 400 120 (AL 400 190)
•4 Vario 200 serisi cihaz ile kombine  
 edilebilir, 3 Vario 400 serisi cihaz ile  
 kombine edilebilir yada 90 cm   
 genişliğinde ve max 12 kW gücünde  
 cam seramik ocak ile kombine 
edilebilir. 
• CI 490 ile kombine edilirse tezgah   
derinliği 60 cm olarak tasarlanabilir. 
• Bu durumda mutfak tezgahında kalan  
 ahşap bölümler (min. 50/20 mm)   
 kirişler ile güçlendirilmelidir. 
• Bunun için AA 409 400/430 kirişini  
 öneriyoruz. 
• Eğer kapaklı Vario cihazlar   
 kullanılacaksa kapaklar demonte   
 edilmelidir. 
• Bu durumda VF 411 için damlama   
 elemanı kullanılamaz. 
• Ev tipi cihazlar için öngörülen ısı   
 normlarına uygun fırınlar   
 havalandırma cihazı ile kombine   
 edilebilirler. 
• Eğer cihaz ile kombine edilecek   
 farklı çelik malzemeler var ise   
 çekirdek 280 yüzey 1.4301 IIIC   
 normu ile fırçalanmasını öneriyoruz.
• Hava dolaşımı için 
• Baza boşluğunda hava üfleme   
 boşluğu mümkün olduğunca büyük   
tasarlanmalıdır ki baza seviyesinde   
aşırı hava hareketleri meydana   
 gelmesin.
• Hava çıkışını istenilen konuma   
 tasarlanabilir. 
• Min hava çıkış kesiti 720 cm²   
 olmalıdır. 
• Izgara ve kızartmalarda duman   
 oluşumunu minimize eden ve VR/  
 VP’nin kılavuzunda önerilen   
 önlemlere dikkat ediniz. 
• Hava çıkışı için 
• Maximum uzunluktaki havalandırma  
 mesafeleri için yatay kanal sistemi   
 AD8…’i öneriyoruz. 
• Diğer havalandırma kanallarının   
 kullanımını önermiyoruz. 
• Boru bağlantısı ön veya arkadan 

Uzunluk 1200
Uzunluk 1750

Boru bağlantısı ön/arka.
2 x NW 150
AD 754 045

Boru bağlantısı ön/arka.
AD 854 045

516

516

194

194

36

Alttan boru bağlantısı
2 x NW 150
AD 854 043

AL 400 bağlantı pozisyonları NW 150

Arka/ön
AD 754 045
yada

AD 854 045

Alttan

AD 854 043

860 - 872

1160 - 1172

AA 409 401/431 Mobilya 
güçlendirme kirişi

Uzunluk 1200



Havalandırma cihazları 173

AL 400 Hemyüzey tezgah kesiti

Silikon boşluğu

Silikon boşluğu

AL 400 Tezgah üstü montajı

490mm kesim ölçüsü olan tüm ocaklar için, tezgah derinliği min. 750mm olmalıdır. 490mm kesim ölçüsü olan tüm ocaklar için, tezgah derinliği min. 750mm olmalıdır.

490mm kesim ölçüsü olan tüm ocaklar için, tezgah derinliği min. 750mm olmalıdır.

490mm kesim ölçüsü olan tüm ocaklar için, tezgah derinliği min. 750mm olmalıdır.

490mm kesim ölçüsü olan tüm 
ocaklar için, tezgah derinliği min. 
750mm olmalıdır.



VL 414 111
Paslanmaz Çelik Çerçeve
Genişlik 11cm 
Hava çıkışlı / Hava dolaşımlı
Motorsuz ve düğmesiz

Zorunlu Montaj Aksesuarları
AA 490 111
Paslanmaz çelik kumanda düğmesi.
AD 724 041
Bağlantı adaptörü sabitleme çerçevesi.
AD 724 042
DN 150 çapta yuvarlak bağlantı parçası. 
VL 414/041/040 için. 
VL 414’ün soluna veya sağına montajı 
için AD 724 041 ek çerçeve gerekir.  
AD 854 046
Yassı kanal bağlantı adaptörü VL 414 için.

Montaj Aksesuarları
AS 070 001
VK ve FK yanına montaj sırasında 
uzatma bağlantı parçası. 
VA 420 010
Tezgah üstü kombinasyonu için 
bağlantı çıtası. 
VA 420 011
Kapaklı tezgah üstü cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıta. 
VA 420 000
Hemyüzey kombinasyonu için bağlantı 
çıtası.
VA 420 001
Kapaklı hemyüzey cihazların 
kombinasyonu için uzatılmış çıta.
VA 450 110
Farklı Vario cihazların kullanımında 
kullanılan tek kapağın cihaz derinliğine 
uyarlayan bağlantı çıtası.

Opsiyonel aksesuar
AA 414 010 
Gazlı ocak ile aspiratör arası hava 
yönlendirme sacı.

Havalandırma boruları ve montaj 
aksesurları için havalandırma bölümünü 
sonundaki aksesuar bölümünü 
inceleyiniz.

Vario 400 serisi tezgah aspiratörü
VL 414

 – Tezgah üzerinde efektif 
havalandırma sistemi.

 – Havalandırma sistemi tezgahın içine 
entegre edilebilir.

 – Serbest baş seviyesi.
 – Özel üretim 3mm paslanmaz çelik 

çerçeve.
 – Göze çarpan tezgah üstü montajı ya 

da hemyüzey montaj imkanıyla.
 – Diğer 400 serisi cihazlarla 

mükemmel şekilde uyum sağlar.
 – Hava akımı için minimun planlama 

ve en kolay montaj yöntemi.

Özellikler
• Havalandırma manuel olarak   
  kullanılabilir.
• Havalandırma ızgarası yıkanabilir.
• Metal yağ filtreleri bulaşık   
  makinasında yıkanabilir.
• Herhangi bir VL 414’ün kapağı   
 açıldığında otomatik olarak sensör  
 tesbit eder ve emiş başlar
• Hiçbir kanal bağlantı parçası   
  içermez.

Planlama Notları
• Tezgah üstü ya da hemyüzey montaj,  
 kapaklı ya da kapaksız kullanımdan  
 dolayı tezgah kesit ölçüleri ve düğme  
 konumları değişir.
• Eğer VA 440 cihaz kapağı ya da VA  
 450 uyarlama çıtasıyla kullanılırsa   
 cihaz derinliği artar.
• Birden çok cihazın kombinasyonun  
 da cihazlardan birisi kapaklı   
 kullanılırsa VA 450 kapaksız   
 cihazların uyarlanması için gereklidir.
• Birden çok cihazın kombinasyonun  
 da cihaz aralarında mutlaka VA 420  
 bağlantı çıtası kullanılmalıdır.Montaj  
 tipine göre gerekli olan bağlantı   
 çıtası planlanmalıdır.
• Tezgah üstü montajlarında tezgah   
 kesiti cihaz çerçevesinin en az 10   
 mm tezgah yüzeyine oturmasına   
 imkan vermelidir.
• Hemyüzey montajda ise 13mm   
 çerçeve payı gereklidir.
• Hemyüzey montajlarda 900 ‘lik bir   
 kademe açısı garanti ediniz.
• İnce veya zayıf tezgahlarda taşıma   
 kapasitesinin sağlanabilmesi için ek  
 güçlendirme çıtaları ön görülmelidir.
• Cihaz ağırlığını ve pişirme kaplarının  
 ağırlığını lütfen hesaba katınız. 

Hemyüzey Montajları İçin Ek Planlama 
Notları 
• Sadece taş, sentetik ya da masif   
 ahşap tezgahlar hemyüzey montaja  
 uygundur.
• Kesit kenarlarının ısıya dayanıklılığı  
 ve su geçirmezliği sağlanmalıdır.
• Farklı malzeme kullanımlarında lütfen  
 tezgah üreticisiyle bağlantıya geçiniz.
• Tezgah kesit kademesi mutlak   
 şekilde düz ve pürüzsüz olmalıdır.
• Lütfen kademenin tüm cihaz boyunca  
 devam ettiğini garantileyin ve   
 boşluklu yapı kullanmayın.
• Kesit ölçüleri, kombinasyon ve   
 tezgah çeşitliliğinin toleranslarına   
 göre farklılık gösterebilir.  
• Lütfen tezgah kesit ölçüleri ve   
 planlama notları için planlama   
 bölümüne bakınız.

AA 490 111 
Paslanmaz çelik kumanda düğmesi. 

Opsiyonel Aksesuarlar
AA 400 510
Pencere şalteri   
400 serisi emme motorları ile 
planlanabilir.

Vario 400 serisi havalandırma kontrol 
düğmesi
AA 490

 – AR 400/401/413 emme motoru 
kumanda düğmesi.

 – Üç tane VL 414 havalandırma 
elemanının bir tane uzaktan 
havalandırma sistemine 
bağlanmasından oluşur. 

 – Masif paslanmaz çelik kontrol 
düğmesi.

 – Diğer 400 serisi cihazlarla 
mükemmel şekilde uyum sağlar.

Kullanım 
• Işıklandırılmış halka ve işaretlenmiş  
 çıkışlı kontrol düğmesi

Özellikler
• Çıkış düzeyleri elektronik olarak 3   
 defa kontrol edilmektedir.
• Yoğun mod
• Devam eden fonksiyonlu
 VL 414 havalandırma elemanlarından  
 en az biri açıksa aspiratör sensör   
 kontrollü çalışır.

Planlama Notları
• Vario pişirme aletleri arasında   
 herhangi bir yerde kontrol düğmesi  
 konumlandırma için 108. sayfadaki  
 konfigürasyonlara bakabilirsiniz.
• Bağlantısı varsa havalandırma   
 elemanları iki uzak fan üniteleri AR 4  
 VL 414 iki kontrol düğmeleriyle   
 AA490 kullanılmalıdır.
• Hava çekme modu ve bir baca,   
 havalandırma kapağı takarken, baca  
 kapağı uygun bir emniyet şalterine  
 ihtiyacı vardır.
• Ayrı elektronikler erişilebilecek   
 şekilde montaj edilmelidir.

Bağlantı
• Toplam Bağlantı yükü 365-1040W.
• Bağlantı kablosu 1.2 m fişli.

Uzunluk

Uzunluk

Uzunluk

ø

Uzunluk

Kumanda kullanıcının 
sağ tarafındadır.
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* Eşitleme çıtası veya cihaz kapağı ile

Dikdörtgen boru bağlantısı sağ/sol
NW 150 ile AD 850 046
Yuvarlak boru bağlantısı alttan
NW 125 ile AD 724 040
Yuvarlak boru bağlantısı sağ / sol
NW 125 ile AD 724 040 + AD 724 041

Kumanda düğmesi ve güç dağılım
konfigırasyonları için sayfa 98-99 bokonoz

* Eşitleme çıtası veya cihaz kapağı ile

Dikdörtgen boru bağlantısı sağ/sol
NW 150 ile AD 850 046
Yuvarlak boru bağlantısı alttan
NW 125 ile AD 724 040
Yuvarlak boru bağlantısı sağ / sol
NW 125 ile AD 724 040 + AD 724 041

Kumanda düğmesi ve güç dağılım
konfigırasyonları için sayfa 98-99 bokonoz

* Eşitleme çıtası ile

Uzunlamasına kesit

Max. 4 VL 414 ile
bir adet AA 490 110
Kumanda düğmesi
birleştirilebilir

Max. 4 VL 414 ile
bir adet AA 490 110
Kumanda düğmesi
birleştirilebilir.

Uzunluk 2000

Uzunluk 2000

Üsten görünüş

Yan kesit

Kapak yada eşitleme çıtası ile montaj durumunda daha derin olan tezgah kesitine ve 
kademeli genişlemeye dikkat ediniz. 

Silikon ile doldurunuz

Silikon ile 
doldurunuz

AD 724 041



Ø

Ø

Ø

Ø

400 serisi tezgah aspiratörü kombinasyon seçenekleri
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LAYOUT  2
HEADLINE  Ventilation appliances
SLOTID  d_10
 

VL 041 115     
Kumanda paneli paslanmaz çelik
Genişlik 8,5cm
Kumanda düğmeli
Hava çıkışlı / Hava Dolaşımlı.
VL 040 115     
Kumanda paneli paslanmaz çelik
Genişlik 8,5cm
Hava çıkışlı / Hava Dolaşımlı.

Zorunlu Montaj Aksesuarları
AA 490 111
Paslanmaz çelik kumanda düğmesi.
AD 724 041
Bağlantı adaptörü sabitleme çerçevesi.
AD 724 042
DN 150 çapta yuvarlak bağlantı parçası. 
VL 414/041/040 için. 
VL 414’ün soluna veya sağına montajı 
için AD 724 041 ek çerçeve gerekir.  
AD 854 046
Yassı kanal bağlantı adaptörü VL 414 için.

Montaj Aksesuarları
AS 070 001     
VK ve VF yanına montaj sırasında 
uzatma bağlantı parçası.
LS 041 001      
Gazlı ocağın yanına montaj halinde 
kullanılacak separatör.
VV 200 014     
Vario cihazların kombinasyonu için 
Çelik ara bağlantı çubuğu

Vario 200 serisi tezgah aspiratörü
VL 041/VL 040

 – Tezgah üzerinde efektif 
havalandırma sistemi.

 – Havalandırma elemanı tezgahın 
içine entegre edilir.

 – Serbest baş seviyesi.

Özellikler
• AR 403/AR 413 ile kombine    
 edilebilir.
• Hava çıkış veya hava dolaşımlı    
 planlanabilir.
• Çelik püskürtme kabin.
• 2 kademeli güç ayarı.
• İki ocak ya da kumanda panelli
 ankastre cihazların arasına entegre
 edilebilir.
• Kumanda paneli.
• Havalandırma ızgarası yıkanabilir.
• Metal yağ filtreleri bulaşık    
 makinesinde yıkanabilir.

Planlama notları
• AR 403 veya AR 413 motorları ile    
 planlandığında araya ek bir anahtar  
 gerekmez.
• Dış cephe motoru ile ara aspiratör   
 arasına hava kanalı gereklidir.
• İki ayrı VL ara aspiratör arasındaki   
 genişlik max. 60cm olmalıdır.      
(CK 270 istisnadır). 
 Gazlı ocak yanına planlandığında    
 yangın tehlikesini önlemek için   
 (LS 041 000) zorunludur.
• LS 041 000 kullanıldığında, WP 400  
 001 kodlu wok tavası kullanılamaz.
• VL Ara aspiratör çekmece ünitesinin  
 üstüne planlandığında, hava çıkış    
 kanalı alttan veya yandan     
 düşünülebilir. (Bu gibi montajlarda   
 dikdörtgen boru kullanmak montaj   
 kolaylığı sağlar).
• İki VL ara aspiratör için ayrı ayrı    
 125mm ø hava kanalı bağlanmalıdır.  
 İki ayrı hava kanalı AD 754 044 kodlu  
 Y- eklem bağlantı elemanıyla tek    
 bağlantı borusuna düşürülebilir.

Bağlantı değeri
• Fişli kablo uzunluğu 1.5 m.

Ø

Ø

AS 070 001

LS 041 001
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A R 413 121 
Max. 761 m³/h hava çıkışı
Baza boşluğuna sığabilen                 
karbon filtreli emme motoru

Montaj Aksesuarları
A A 010 410 
90cm paslanmaz çelik menfez         
(Baza boşluğunda biriken havanın  
dışarı çıkabilmesi için kullanılır).

Opsiyonel Aksesuarlar
A A 413 110 
Karbon filitre kartuşu    
(AR 413 121 / 122 için gerekli).

AR 403 121 
Max. 764 m³/h hava çıkışı
Baza boşluğuna sığabilen emme 
motoru

Baza boşluğuna sığabilen emme motoru
AR 403

 – Baza içine konumlandıralabilir. 
 – Kompakt, 10cm yüksekliğindeki 

baza boşluğuna monte edildiğinde 
yer tasarrufu sağlar.

 – VL040 / VL041 200 serisi ara 
aspiratörler ile kombine edilmelidir.

Hava çıkışı
• Hava çıkış 908 m³/h.

Özellikler
• 4 elektronik güç kademesi.

DC motor, Gaggenau yeni teknolojisi 
ile sessiz çalışma yeteneği. 

• Hava emme bağlantısı giriş 150mm.ø   
 çıkış 150mm. yassı.

Planlama
• 200 serisi VL 040/041 ara   
 aspiratorleri ile planlanabilir. 
• 2 x VL ile planlandığında (AD 704047    
 veya AD 854047) hava toplama   
 kutusu öngörülmelidir.
• Baza boşluğuna planlandığında hava  
 çıkışının sağlanabilmesi için baza    
 üzerine menfez açılmalıdır.

Bağlantı Değeri
Bağlantı değeri 200W. 
Fişli kablo uzunluğu 1.1m.

AD 854 048 AD 704 048

Baza boşluğuna sığabilen                 
karbon filtreli emme motoru
A R413

 – Baza içine konumlandıralabilir. 
 – Kompakt, 10cm yüksekliğindeki 

baza boşluğuna monte edildiğinde 
yer tasarrufu sağlar.

 – VL040 / VL041 200 serisi ara 
aspiratörler ile kombine edilmelidir.

Hava çıkışı
• Hava dolaşım 761 m³/h.

Özellikler
• 4 elektronik güç kademesi.

DC motor, Gaggenau yeni teknolojisi 
ile sessiz çalışma yeteneği. 

• Hava emme bağlantısı giriş 150mm.ø   
 çıkış iki yönden karbon filtreli.

Planlama
• 200 serisi VL 040/041 ara   
 aspiratorleri ile planlanabilir. 
• 2 x VL ile planlandığında (AD 704047    
 veya AD 854047) hava toplama   
 kutusu öngörülmelidir.
• Baza boşluğuna planlandığında hava  
 çıkışının sağlanabilmesi için baza    
 üzerine menfez açılmalıdır.

Bağlantı Değeri
Bağlantı değeri 200W. 
Fişli kablo uzunluğu 1.1m.



A R 400 142  
Max. hava çıkışı 830 m³/h
Hava çıkışlı 
Kapalı alan içine konumlandırılabilir

Opsiyonel Aksesuarlar
AA 400 510
Pencere şalteri   
400 serisi emme motorları ile 
planlanabilir.

BLDC: Sessiz çalışmaya imkan veren 
motor teknolojisi.

Bağlantı Değeri
Bağlantı değeri 240W. 
Fişli kablo uzunluğu 1.8m.
Network kablo uzunluğu 5m.

A R 401 142 
Paslanmaz çelik
Max. hava çıkışı 910 m³/h
Hava çıkışlı 
Dış cepheye konumlandırılabilir

Montaj Aksesuarları
AD 702 052
Teleskopik uzatma borusu (DN200) 

Opsiyonel Aksesuarlar
AA 400 510
Pencere şalteri   
400 serisi emme motorları ile 
planlanabilir.

 

BLDC: Sessiz çalışmaya imkan veren 
motor teknolojisi.

Bağlantı Değeri
Bağlantı değeri 240W. 
Fişli kablo uzunluğu 1.8m.
Network kablo uzunluğu 5m.

400 serisi iç ünite emme motoru
AR 400

 – Alt dolap içine veya tavan arasına 
konumlandıralabilir. 

 – Alt kata montaj yapıldığında mutfak 
içindeki ses oluşumu azalır.

 – Gaggenau BLDC teknolojisi ile 
üretilmiş motor.

Hava Çıkışı
• Max. hava çıkışı 150mm. boru
 bağlantısı ile 830 m³/saat

Özellikler
• 3 elektronik güç kademesi.

+ 1 yoğun çalışma kademesi.
DC motor, Gaggenau yeni teknolojisi 
ile sessiz çalışma yeteneği.

• Paslanmaz çelik dış kabin
• Hava emme bağlantısı 4x150mm.
 çıkış ağzı 200mm. istenirse 200mm.  
    giriş 200mm. çıkış olarak planlanabilir.
• Azami 90o 2 dirsek ve 8m.
 çıkış borusu hava itme veya emme
 konumunda.

Planlama
• 400 serisi tüm ürünler ile planlanabilir. 
• İhtiyaca göre performansı arttırmak            
 için diğer 400 serisi emme motorları  
 ile  kombine edilerek istenilen hava  
 çıkışı sağlanır.
• Emme cihazı alt dolap, dolap
 altı (en az 26cm. mesafe), yan
 oda, bodrum, çatı katına monte
 edilebilir.
• İstenirse, alt dolap içinde
 çekmece seviyesine
 konumlandırılır.
• Gerektiğinde alt dolap tabanı
 kesilerek zemine konumlandırılır.
 (tezgah yüksekliği 75cm. olmalıdır.)
• Ses seviyesini azaltmak için,
 SD 011-050 kodlu susturucu
 kullanılmalıdır.
• Şömineli bir mekana
 kullanıldığın da güvenlik sivici
 gereklidir.
• Aspiratör ve motor bağlantısı
 150mm. ile yapılır.
• Bazası olmayan alt tezgahlarda         
 kullanılabilir.

400 serisi dış cephe emme motoru
AR 401

 – Dış cepheye veya çatı üzerine 
konumlandıralabilir. 

 – Mutfak dışına planlandığından  
çalışma alanında ses duyulmaz.

 – Gaggenau BLDC teknolojisi ile 
üretilmiş motor.

Hava Çıkışı
• Max. hava çıkışı 200mm. boru
 bağlantısı ile 910 m³/saat

Özellikler
• 3 elektronik güç kademesi.

+ 1 yoğun çalışma kademesi.
DC motor, Gaggenau yeni teknolojisi 
ile sessiz çalışma yeteneği. 

• Hava emme bağlantısı 200m.

Planlama
• 400 serisi tüm ürünler ile planlanabilir. 
• İhtiyaca göre performansı arttırmak            
 için diğer 400 serisi emme motorları  
 ile  kombine edilerek istenilen hava  
 çıkışı sağlanır.
• Dış cephe motoru istenilirse,
 eğimli çatılara montaj
 yapılabilir.
• Şömineli bir mekana
 kullanıldığın da güvenlik şalteri
 gereklidir.
• İstenirse aspiratör ile motor arası     
 bağlantı 150mm. ile yapılabilir.
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A R 403 122  
Max. hava çıkışı 890 m³/h
Hava çıkışlı 
Baza içine konumlandırılabilir

Opsiyonel Aksesuarlar
AA 400 510
Pencere şalteri   
400 serisi emme motorları ile 
planlanabilir.

BLDC: Sessiz çalışmaya imkan veren 
motor teknolojisi.

Bağlantı Değeri
Bağlantı değeri 180W. 
Fişli kablo uzunluğu 1.8m.
Network kablo uzunluğu 2m.

A R 413 122  
Max. hava çıkışı 760 m³/h
Hava dolaşımlı 
Baza içine konumlandırılabilir

Montaj Aksesuarları
A A 010 410 
90cm paslanmaz çelik menfez         
(Baza boşluğunda biriken havanın  
dışarı çıkabilmesi için kullanılır).

Opsiyonel Aksesuarlar
A A 413 110 
Karbon filitre kartuşu    
(AR 413 121 / 122 için gerekli).

BLDC: Sessiz çalışmaya imkan veren 
motor teknolojisi.

Bağlantı Değeri
Bağlantı değeri 180W. 
Fişli kablo uzunluğu 1.8m.
Network kablo uzunluğu 2m.

400 serisi baza boşluğuna sığabilen 
emme motoru
A R413

 – Baza içine konumlandıralabilir. 
 – Gaggenau BLDC teknolojisi ile 

üretilmiş motor.
 – Kompakt,10cm yüksekliğindeki 

baza boşluğuna monte edildiğinde 
yer tasarrufu sağlar.

Hava Çıkışı
• Karbon filtreli kullanımda hava çıkışı  
 760 m³/h

Özellikler
• 3 elektronik güç kademesi.

+ 1 yoğun çalışma kademesi.
DC motor, Gaggenau yeni teknolojisi 
ile sessiz çalışma yeteneği. 

• Hava emme bağlantısı giriş 150mm.ø   
 çıkış iki yönden karbon filtreli.

Planlama
• 400 serisi tezgah aspiratorleri ile   
 planlanabilir. 
• 2 x VL ile planlandığında (AD 704047    
 veya AD 854047) hava toplama   
 kutusu öngörülmelidir.
• Baza boşluğuna planlandığında hava  
 çıkışının sağlanabilmesi için baza   
 üzerine menfez açılmalıdır.

400 serisi baza boşluğuna sığabilen 
emme motoru
AR 403

 – Baza içine veya alt kat tavan arasına 
konumlandıralabilir. 

 – Alt kata montaj yapıldığında mutfak 
içindeki ses oluşumu azalır.

 – Gaggenau BLDC teknolojisi ile 
üretilmiş motor.

 – Kompakt,10cm yüksekliğindeki 
baza boşluğuna monte edildiğinde 
yer tasarrufu sağlar.

Hava Çıkışı
• Max. hava çıkışı 150mm. yassı boru
 bağlantısı ile 890 m³/saat

Özellikler
• 3 elektronik güç kademesi.

+ 1 yoğun çalışma kademesi.
DC motor, Gaggenau yeni teknolojisi 
ile sessiz çalışma yeteneği. 

• Hava emme bağlantısı giriş 150mm.ø   
 çıkış 150mm. yassı.

Planlama
• 400 serisi tüm ürünler ile planlanabilir. 
• İhtiyaca göre performansı arttırmak            
 için diğer 400 serisi emme motorları  
 ile  kombine edilerek istenilen hava  
 çıkışı sağlanır.
• Şömineli bir mekana
 kullanıldığın da güvenlik şalteri
 gereklidir.
• 2 x VL ile planlandığında (AD 704047    
 veya AD 854047) hava toplama   
 kutusu öngörülmelidir.



A I 442 160  
Paslanmaz çelik
Genişlik 160cm
Hava çıkışlı/Hava dolaşımlı
Motorsuz
Hava kanalı ayrıca sipariş edilmelidir.
A I 442 120  
Paslanmaz çelik
Genişlik 120cm
Hava çıkışlı/Hava dolaşımlı
Motorsuz
Hava kanalı ayrıca sipariş edilmelidir.
A I 442 100  
Paslanmaz çelik
Genişlik 100cm
Hava çıkışlı/Hava dolaşımlı
Motorsuz
Hava kanalı ayrıca sipariş edilmelidir.

Zorunlu Montaj Aksesuarları
A D 442 016 
Hava çıkış kanalı 
Paslanmaz Çelik
Yükseklik: 620mm
A D 442 026 
Hava çıkış kanalı 
Paslanmaz Çelik
Yükseklik: 860mm
A D 442 116 
Hava Dolaşım kanalı 
Paslanmaz Çelik
Yükseklik: 620mm
A D 442 126 
Hava Dolaşım kanalı 
Paslanmaz Çelik
Yükseklik: 860mm

Opsiyonel Aksesuarlar
AA 400 510
Pencere şalteri   
400 serisi emme motorları ile 
planlanabilir.
A A 442 110 
AA 442 810 için gerekli karbon filtre 
kartuşu,
A A 442 810 
Hava dolaşım filtre modülü
(Filtre kartuşu dahildir)
AI/AW 442 ile uyumludur.
A D 442 396 
Çelik, tavan çerçevesi.

400 serisi Ada davlumbazı  
A I 442

 – Gaggenau tasarımı ile profesyonel 
teknoloji

 – Geniş alanlı metal filtre ile yüksek 
verimli koku emilimi.

 – Gaggenau’nun yeni teknoloji sessiz 
motorları ile kombine edilebilir.

 – Eğimli ve çelik oluklu filtre ile kirli 
görünüm oluşmaz.

 – Koku yoğunluğuna göre otomatik 
olarak emiş gücünü belirler.

 – Dimlenebilen beyaz LED ışık ile 
çalışma tezgahı ideal şekilde 
aydınlatılır.

 – Sessiz çalışmaya imkan veren uzun 
ömürlü Karbon filtre ile koku %95 
oranında temizlenir.

Güç kademeleri
Seçilen emme motoruna göre 
performans değişir.
(Performans değerleri için bakınız sayfa 
172-173)

Özellikler
3 elektronik güç kademesi.
+ 1 yoğun çalışma kademesi.
LED aydınlatma 3500 K
Sensör kontrol sayasinde güç 
kademesi otomatik olarak belirlenir.
 
Planlama notları
Paket dahilinde tavan montaj seti ve iki 
parçalı çelik hava kanalı bulunmaktadır 
(582/884mm) arasındaki mesafeler için 
uygundur.
Özel uygulamalar için opsiyonel ve 
montaj aksesuarlarının uyarlayabilirsiniz.
Gazlı ocak ile davlumbaz alt noktası 
arası 65cm olmalıdır(ocak performansı 
12Kw geçiyor ise min70cm olmalıdır)
Elektrikli cihaz üzerinde min 55cm 
olmalıdır.
Aktif karbon filtreli hava dolaşım 
mödülü teleskopik hava kanalı üzerine 
montaj yapılır.
Şömine ve açık ateş bulunan 
mekanlarda mutlaka taze hava girişi 
güvenliği sağlanmalıdır.
Bağlantı değeri
Enerji sarfiyatı 275 w
Fişli kablo uzunluğu 1,3 mt

Bağlantı değeri
Bağlantı değeri 230 W
Fişli koblo uzunluğu 1,8m. 
 

A R 400 143  
Max. Hava çıkışı 970m3/h
Hava çıkışlı / Hava dolaşımlı olarak 
kullanılabilir.
AI/AW 442 için uyumludur.

400 Serisi emme motoru
A R 400

 – Sessiz çalışmaya imkan veren motor 
teknolojisi.

 – 400 serisi davlumbazlar için 
tasarlanmıştır, hava kanalının içine 
konumlandırılır.

Güç kademeleri
Performans 640/970 m3/h
İlave motor kullanılarak performans 
istenilen seviyeye çekilebilir.

Özellikler
3 elektronik güç kademesi.
+ 1 yoğun çalışma kademesi.
DC motor, Gaggenau yeni teknolojisi 
ile sessiz çalışma yeteneği.
1Xdn150mm çap hava çıkışı.
Kolay montaj imkanı.

Planlama notları
AI/AW 442 kodlu ürünlerin hava kanalı 
içine konumlandırılır.
Eloktronik güç kademesi ile soket 
bağlantısı yapılmalıdır.

Bağlantı değeri
Bağlantı değeri 230 W.
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A W 442 160 
Paslanmaz çelik
Genişlik 160cm
Hava çıkışlı/Hava dolaşımlı
Motorsuz
Hava kanalı ayrıca sipariş edilmelidir.
A W 442 120 
Paslanmaz çelik
Genişlik 120cm
Hava çıkışlı/Hava dolaşımlı
Motorsuz
Hava kanalı ayrıca sipariş edilmelidir.
A W 442 190  
Paslanmaz çelik
Genişlik 90cm
Hava çıkışlı/Hava dolaşımlı
Motorsuz
Hava kanalı ayrıca sipariş edilmelidir.

Zorunlu Montaj Aksesuarları
A D 442 012 
Hava çıkış kanalı 
Paslanmaz Çelik
Yükseklik: 620mm
A D 442 022 
Hava çıkış kanalı 
Paslanmaz Çelik
Yükseklik: 860mm
A D 442 112 
Hava Dolaşım kanalı 
Paslanmaz Çelik
Yükseklik: 620mm
A D 442 122 
Hava Dolaşım kanalı 
Paslanmaz Çelik
Yükseklik: 860mm

Opsiyonel Aksesuarlar
AA 400 510
Pencere şalteri   
400 serisi emme motorları ile 
planlanabilir.
A A 442 110 
AA442 810 için gerekli karbon filtre 
kartuşu
A A 442 810 
Hava dolaşım filtre modülü
(Filtre kartuşu dahildir)
AI/AW 442 ile uyumludur.
A D 442 392 
Çelik, tavan çerçevesi.

400 serisi duvar davlumbazı
A W 442

 – Gaggenau tasarımı ile profesyonel 
teknoloji

 – Geniş alanlı metal filtre ile yüksek 
verimli koku emilimi.

 – Gaggenau’nun yeni teknoloji sessiz 
motorları ile kombine edilebilir.

 – Eğimli ve çelik oluklu filtre ile kirli 
görünüm oluşmaz.

 – Koku yoğunluğuna göre otomatik 
olarak emiş gücünü belirler.

 – Dimlenebilen beyaz LED ışık ile 
çalışma tezgahı ideal şekilde 
aydınlatılır.

 – Sessiz çalışmaya imkan veren uzun 
ömürlü Karbon filtre ile koku %95 
oranında temizlenir. 

Güç kademeleri
Seçilen emme motoruna göre 
performans değişir.

Özellikler
3 elektronik güç kademesi.
+ 1 yoğun çalışma kademesi.
LED aydınlatma 3500 K
Sensör kontrol sayasinde güç 
kademesi otomatik olarak belirlenir.

Planlama notları
Paket dahilinde tavan montaj seti ve iki 
parçalı çelik hava kanalı bulunmaktadır 
(582/884mm) arasındaki mesafeler için 
uygundur.
Özel uygulamalar için opsiyonel ve 
montaj aksesuarlarının uyarlayabilirsiniz.
Gazlı ocak ile davlumbaz alt noktası 
arası 65cm olmalıdır(ocak performansı 
12Kw geçiyor ise min70cm olmalıdır)
Elektrikli cihaz üzerinde min 55cm 
olmalıdır.
Aktif karbon filtreli hava dolaşım 
mödülü teleskopik hava kanalı üzerine 
montaj yapılır.
Şömine ve açık ateş bulunan 
mekanlarda mutlaka taze hava girişi 
güvenliği sağlanmalıdır.
Bağlantı değeri
Enerji sarfiyatı 275 w
Fişli kablo uzunluğu 1,3 mt

Bağlantı değeri
Bağlantı değeri 230 W
Fişli koblo uzunluğu 1,8m.

A R 400 143  
Max. Hava çıkışı 970m3/h
Hava çıkışlı / Hava dolaşımlı olarak 
kullanılabilir.
AI/AW 442 için uyumludur.

Opsiyonel Aksesuarlar
AA 400 510
Pencere şalteri   
400 serisi emme motorları ile 
planlanabilir.

400 Serisi emme motoru
A R 400

 – Sessiz çalışmaya imkan veren motor 
teknolojisi.

 – 400 serisi davlumbazlar için 
tasarlanmıştır, hava kanalının içine 
konumlandırılır.

Güç kademeleri
Performans 640/970 m3/h
İlave motor kullanılarak performans 
istenilen seviyeye çekilebilir.

Özellikler
3 elektronik güç kademesi.
+ 1 yoğun çalışma kademesi.
DC motor, Gaggenau yeni teknolojisi 
ile sessiz çalışma yeteneği.
1Xdn150mm çap hava çıkışı.
kolay montaj imkanı.

Planlama notları
AI/AW 442 kodlu ürünlerin hava kanalı 
içine konumlandırılır.
Eloktronik güç kademesi ile soket 
bağlantısı yapılmalıdır.

Bağlantı değeri
Bağlantı değeri 230 W.



Hava dolaşımlı tasarım için aksesuar listesi örnek 2
–  1 x AR 400 143 (AI 442 / AW 442 için fan ünitesi)
–  1 x AA 442 810 (hava dolaşım filtre modülü, kartuş dahildir)
–  1 x AD 442 116 (paslanmaz çelik hava dolaşım kanalı. Yükseklik 2.30mt ile 2.60mt.)  

1 x AD 442 126 (paslanmaz çelik hava dolaşım kanalı. Yükseklik 2.50mt ile 3.10mt.)
– Opsiyonel : 1 x AD 442 396 (paslanmaz çelik tavan çerçevesi)

Hava çıkışlı tasarım için aksesuar listesi örnek 1
–  1 x AR 400 143 (AI 442 / AW 442 için fan ünitesi)
–  1 x AD 442 016 (paslanmaz çelik hava çıkış kanalı. Yükseklik 2.30mt ile 2.60mt.)  

1 x AD 442 026 (paslanmaz çelik hava çıkış kanalı. Yükseklik 2.50mt ile 3.10mt.) 
–  1-2 x AD 752 010 (150mm ø yuvarlak boru), tavan yüksekliğine göre değişir.
–   1 x AD 990 090 (sızdırmazlık bantı)
– Opsiyonel : 1 x AD 442 396 (paslanmaz çelik tavan çerçevesi)

Planlama örnek 1
1 x AI 442 ile AR 400 143
150mm ø boru bağlantısı

Bilinmesi gerekenler
–  AI 442 ada davlumbazı için AR 400 143 fan ünitesi planlanmalıdır.
–  Ek uzatma kanalı tavan yüksekliğine bağlı olarak kullanılabilir. 
–  Davlumbazın alt kenarı ile tezgah arası minumum 600mm ile 700mm arası 

düşünülmelidir.  
–  Gerekli montaj aksesuarları kutu içinden çıkmaktadır. 
–  Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı montaj için gerekli aksesuar listesi aşağıda bulu-

nan örnekteki gibi planlanmalıdır. 

Planlama örnek 2
1 x AW 442 ile AR 400 143
150mm ø boru bağlantısı

Bilinmesi gerekenler
–  AW 442 ada davlumbazı için AR 400 143 fan ünitesi planlanmalıdır.
– Ek uzatma kanalı tavan yüksekliğine bağlı olarak kullanılabilir. 
–  Davlumbazın alt kenarı ile tezgah arası minumum 600mm ile 700mm arası 

düşünülmelidir.  
–  Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı montaj için gerekli aksesuar listesi aşağıda bulu-

nan örnekteki gibi planlanmalıdır. 

Hava çıkışlı tasarım için aksesuar listesi örnek 1
–  1 x AR 400 143 (AI 442 / AW 442 için fan ünitesi)
–  1 x AD 442 012 (paslanmaz çelik hava çıkış kanalı. Yükseklik 2.30mt ile 2.60mt.)  

1 x AD 442 022 (paslanmaz çelik hava çıkış kanalı. Yükseklik 2.50mt ile 3.10mt.) 
–  1-2 x AD 752 010 (150mm ø yuvarlak boru), tavan yüksekliğine göre değişir.
–   1 x AD 990 090 (sızdırmazlık bantı)
– Opsiyonel : 1 x AD 442 392 (paslanmaz çelik tavan çerçevesi)

* AD 442 016 Hava çıkış kanalı kullanıldığında tavan yüksekliği 2.35mt. ile 260mt.
** AD 442 026 Hava çıkış kanalı kullanıldığında tavan yüksekliği 2.60mt. ile 310mt. 
yukarıdaki veriler davlumbaz alt keranı ile zemin arasının 1.60mt. olarak hesaplanmıştır.

* AD 442 016 Hava çıkış kanalı kullanıldığında tavan yüksekliği 2.35mt. ile 260mt.
** AD 442 026 Hava çıkış kanalı kullanıldığında tavan yüksekliği 2.60mt. ile 310mt. 
yukarıdaki veriler davlumbaz alt keranı ile zemin arasının 1.60mt. olarak hesaplanmıştır.

* AD 442 112 Hava çıkış kanalı kullanıldığında tavan yüksekliği 2.35mt. ile 260mt.
** AD 442 122 Hava çıkış kanalı kullanıldığında tavan yüksekliği 2.60mt. ile 310mt. 
yukarıdaki veriler davlumbaz alt keranı ile zemin arasının 1.60mt. olarak hesaplanmıştır.

Hava çıkışlı
*720 - 1000
**960 - 1500

Hava çıkışlı
*720 - 1000
**960 - 1500

Hava dolaşımlı
*720 - 1000
**960 - 1500

Hava dolaşımlı
*720 - 1000
**960 - 1500

Hava çıkışı

Soket girişi

* AD 442 012 Hava çıkış kanalı kullanıldığında tavan yüksekliği 2.35mt. ile 260mt.
** AD 442 022 Hava çıkış kanalı kullanıldığında tavan yüksekliği 2.60mt. ile 310mt. 
yukarıdaki veriler davlumbaz alt keranı ile zemin arasının 1.60mt. olarak hesaplanmıştır.

Soket girişi

400 serisi ada / duvar davlumbazı fan ünitesi ile palanlama örnekleri
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400 serisi motorların diğer 400 serisi motorlar ile aynı tesisat üzerinde kombine 
edilmesi mümkündür. 

Bu kombinasyon kullanıldığı yerde ihtiyaç duyulan performansa erişebilmeyi sağlar.

Davlumbazdan sonra ihtiyaca göre 2mt. aralıkla sınırsız olarak harici motor sisteme 
dahil edilebilir. 

Davlumbaz seçimi yapılırken mutfak m2‘si ve m3‘ü dikkate alınarak ilave motora ihtiyaç 
varsa alt yapısı planlanmalıdır. 

•AC 402 181 •AC 482 181
•AC 462 181
•AC 472 181

•AR 400 142 •AR 401 142 •AR 403 122

•AL 400 191
•AL 400 121

•AR 400 142 •AR 401 142 •AR 403 122 •AR 413 122

•VL 414 111 •AA 490 111 •AR 400 142 •AR 401 142 •AR 403 122 •AR 413 122

•AI 442/AW 442
 

•AR 400 142 •AR 401 142 •AR 400 143

400 serisi 

davlumbaz
400 serisi ilave 

motor kullanılabilir

400 serisi ilave 
motor kullanılabilir

400 serisi ilave 
motor kullanılabilir

400 serisi 

davlumbaz

•AR 403 121

•VL 041/VL040

•AR 413 121

400 ve 200 serisi havalandırma modülleri kombinasyon seçenekleri



LAYOUT: 2
HEADLINE: Ventilation appliances
SLOTID: d_2

A	C	231	120▾	

Paslanmaz	çelik	ve	cam
Genişlik	120cm
Hava	dolaşımlı	

▾	Nisan	2016’dan	itibaren

Özel	aksesuarlar
A	A	200	120	
Aktif	carbon	filtre
AC	231	tavan	aspiratörü	gövdesinin	
içende	kullanılır.

200	serisi	tavan	aspiratörü
A	C231

	– Doğrudan	tavana	kolayca	montaj	
yapılır.

	– Hava	dolaşımlı
	– Kolay	temizlenebilen	yağ	filtresi
	– Dimlenebilir	LED	aydınlatma.

Hava	çıkışı
Performans	ve	ses	seviyeli	çıkışı	3/
intensive	kademelerinde.
Hava	dolaşımlı:	780/850	m3/h	70	/	72	
db	(A)	re	156	/	58	dB	(A)	re	20

Özellikler
3	Elektronik	emiş	kademesi	+	1	yoğun	
kademe.
İstenildiğinde	uzaktan	kumanda	ile	
kullanım.
Aralıklı	havalandırma	süresi	10	dk.
Run-on	fonksiyonu	(sınırlı	süre	max	
güç)	15	dk.
Yağ	filtresi	doluluk	göstergesi.
Metal	yağ	filtreleri	bulaşık	makinesinde	
yıkanabilir.
Aktif	karbon	filtresi	cihaz	içinden	
çıkmaktadır.
Paslanmaz	çelik	gövde	üstünde	
Gaggenau	gümüş	renkli	cam	kapak.
Dimlenebilir	LED	aydınlatma	(4000	K)
Lamba	çıkışı	2x6	W.
Aydınlatma	etkisi	14	lx.
Yüksek	performanslı	2	fan	motoru.

Tüketim	eğeri
Ses	seviyesi,	normal	çalışmada	
min.	57	dB	/	max.	70	dB.

Planlama	notları
Tavana	doğrudan	montaj	yapılır.
Davlumbazı	taşıyabilecek	güçte	alt	yapı	
hazırlanmalıdır.
Alçıpan	ve	benzeri	malzemelere	
doğrudan	montaj	uygun	değildir.
Enerji	kablosu	davlumbaz	altında	
kalacak	şekilde	planlanmalıdır.
Filtre	değişim	aralığı:	1	yıl	boyunca	
pişirme	performansına	bağlı	olarak	fark	
etmektedir.
Duvar	yanına	montaj	gerektiğinde,	
duvardan	davlumbaz	aksı	100cm	olarak	
planlanmalıdır.
Gazlı	ocak	üstüne	planlandığında	aralık	
minimum	65cm	olmalıdır.
Elektrikli	ocak	üstüne	planlandığında	
aralık		minimum	55cm	olmalıdır.
Cihaz	ağırlığı	35	kg.

Bağlantı
Toplam	bağlantı	değeri	192	W.

85 x 50 Kablo Çıkışı



LAYOUT: 2
HEADLINE: Ventilation appliances
SLOTID: d_3

A	C	250	190▾	

Paslanmaz	çelik
Genişlik	90cm.
Hava	çıkışlı	/	Hava	dolaşımlı

▾	Nisan	2016’dan	itibaren

Özel	aksesuarlar
A	A	010	810	
Paslanmaz	çelik	Karbon	filtre	modülü,	
1	adet	karbon	filtre	kartuşu	dahildir.	
Kokuyu	%95	oranında	temizleyebilme	
kapasitesine	sahiptir.	
Üstten,	arkadan	ve	yandan	boru	
bağlantısı	yapılabilir.
Kutu	içinden	esnek	boru	bağlantı	
kelepçeleri	çıkar.
A	A200110	
Karbon	filtre	kartuşu
AA	200	812	/816	ve	AA	010	810	için	
uygundur.

200	serisi	tavan	aspiratörü
A	C	250

	– Mutfak	tasarımına	uyum	sağlayacak	
mükemmel	dizayn.

	– Enerji	tasarruflu	sessiz	fan	motoru.
	– Kenar	emiş	sistemi
	– Kolay	temizlenebilir,	yağ	filtreleri.
	– Hava	çıkışlı	/	Hava	dolaşımlı

Hava	çıkışı
Performans	ve	ses	seviyeli	çıkışı	3/
intensive	kademelerinde:
Hava	çıkışlı:	
570/780	m3/h	50	/	57	db	(A)
Hava	dolaşımlı:	
500	/	570	m3/h	64	/	71	dB	(A)

Özellikler
3	Elektronik	emiş	kademesi	+	1	yoğun	
kademe.
İstenildiğinde	uzaktan	kumanda	ile	
kullanım.
Aralıklı	havalandırma	süresi	10	dk.
Run-on	fonksiyonu	(sınırlı	süre	max.	
güç)	10	dk.
Yağ	filtresi	doluluk	göstergesi.
Metal	yağ	filtreleri	bulaşık	makinesinde	
yıkanabilir.
Paslanmaz	çelik	filtre	kapağı.
Dimlenebilir	LED	aydınlatma	(4000	K)
Lamba	çıkışı	4x2.5	W.
Aydınlatma	etkisi	673	lx.
Yüksek	performanslı	DC	(BLDC)	fan	
motoru.
Boru	bağlantı	çapı	15cm

Tüketim	değerleri
Enerji	verimlilik	sınıfı	A.	
Enerji	tüketimi	58.2	kWh	/	yıl.
Havalandırma	verimlilik	sınıfı	A.
Aydınlatma	verimlilik	sınıfı	A.
Yağ	filtresi	verimlilik	sınıfı	E.
Ses	seviyesi		50	/	64	dB.

Planlama	notları
Davlumbazı	taşıyabilecek	güçte	alt	yapı	
hazırlanmalıdır.
Alçıpan	ve	benzeri	malzemelere	
doğrudan	montaj	uygun	değildir.
Enerji	kablosu,	davlumbaz	çerçevesi	
içinde,	tavan	arasında	kalacak		şekilde	
planlanmalıdır.
Davlumbaz	baca	çıkışlı	olabildiği	gibi,	
istenirse	hava	dolaşım	modülü	ile	
kullanılabilir.
Davlumbaz	ile	ocak	arası	maximum	
150cm	olarak	düşünülmelidir.
Gazlı	ocak	üstüne	planlandığında	aralık	
minimum	65cm	olmalıdır.
Elektrikli	ocak	üstüne	planlandığında	
aralık		minimum	55cm	olmalıdır.
Cihaz	ağırlığı	14	kg.

Bağlantı
Toplam	bağlantı	değeri	279	W.

AC 250 Aspiratör ile AA 010 810 Kodlu Karbon filtre modülü kombinasyonu

Dikey Montaj

Yatay Montaj
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AI 240 120
Paslanmaz çelik
Genişlik 120cm
Hava çıkış/Hava dolaşım
AI 240 100
Paslanmaz çelik
Genişlik 100cm
Hava çıkış/Hava dolaşım
AI 240 190
Paslanmaz çelik
Genişlik 90cm
Hava çıkış/Hava dolaşım

Montaj aksesuarları
AD 200 326
Paslanmaz çelik uzatma kanalı: 1100mm 
(AD 223 346 ile sipariş edilmelidir)
AD 223 346
Taşıyıcı uzatması: 500mm
AD 220 396
Paslanmaz çelik tavan çerçevesi
AD 223 356
Eğimli çatı adaptörü sağ/sol 
Eğimli çatıya planlanan ada tipi davlum-
baz montajında kullanılmalıdır.  
20 - 45 derece arası eğimli tavanda 
kullanılabilir.
AD 223 366
Eğimli çatı adaptörü ön/arka
Eğimli	çatıya	planlanan	ada	tipi	
davlumbaz	montajında	kullanılmalıdır.		
20	-	45	derece	arası	eğimli	tavanda	
kullanılabilir.

Opsiyonel Aksesuarlar
AA 200 110
AA200 812 /816 için gerekli karbon 
filtre kartuşu
AA200 816
Hava	dolaşım	modülü	
(Aktif	karbon	filtresi	dahildir)	

Ada davlumbazı
AI 240

 – Zamansız ve mükemmel tasarım
 – Yüksek emiş gücü
 – Enerji tasarrufu ve çok sessiz fan 

motoru
 – Patentli filtre teknolojisi
 – Yüksek yağ emme performansı
 – Kolay temizlenebilir Çelik emiş 

filtreleri
 – Ocak yüzeyini optimum aydınlatan 

dimmerli LED aydınlatma
 – Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı
 – Aktif kabon filtreli hava dolaşım 

sistemi: Hava çıkış sistemi kadar 
güçlü ve sessiz.

 – Hava çıkış imkanı olmayan 
durumlarda çözüm sağlar.

Hava çıkış gücü
Performans ve ses seviyeleri 3/yoğun 
kademelerinde verilmiştir: Hava çıkış ve 
hava dolaşım gücü EN 61591 normuna 
göre verilmiştir.
Ses seviyesi EN 60704-2-13 normuna 
göre verilmiştir.

Performans
Karbonfiltreli
640m³ saat
52 dB
Hava çıkışlı
892m³ saat
46 dB

Hava dolaşımı
Mutfak ortamındaki havanın %95 
oranında tazeleyebilme performansı.

Özellikler
3 elektronik emiş kademesi + 1 yoğun 
kademe.
Buhar yoğunluna göre otomatik 
kademe seçme sistemi.
Yağ filtresi doluluk göstergesi
Bulaşık makinesinde yıkanabilen 
filtreler.
3600 K gücünde dimmerli sıcak beyaz 
LED aydınlatma. 
Yüksek verimli yeni teknoloji (BLDC) 
fan motoru.
İç tasarım hava akışını en yüksek 
seviyede iletmek üzere tasarlanmıştır.

Planlama notları
Paket dahilinde tavan montaj seti ve iki 
parçalı çelik hava kanalı bulunmaktadır 
(674/854mm) arasındaki mesafeler için 
uygundur.
Özel uygulamalar için opsiyonel ve 
montaj aksesuarlarının uyarlayabilirsiniz.
Gazlı ocak ile davlumbaz alt noktası 
arası 65cm olmalıdır(ocak performansı 
12Kw geçiyor ise min 70cm olmalıdır)
Elektrikli cihaz üzerinde min 55cm 
olmalıdır.
Aktif karbon filtreli hava dolaşım 
mödülü teleskopik hava kanalı üzerine 
montaj yapılır.
Şömine ve açık ateş bulunan 
mekanlarda mutlaka taze hava girişi 
güvenliği sağlanmalıdır.

Bağlantı değeri
Enerji sarfiyatı 280 w
Fişli kablo uzunluğu 1,3 mt

Hava Çıkışlı 
AD 220/221 316 = 653-967 mm
AD 220/221 326 = 1173-1487 mm

Hava Dolaşımlı 
AD 220/221 316 = 653-1073 mm
AD 220/221 326 = 1173-1593

Hava Çıkışlı

Tavan yüksekliği 242 cm ile 264 cm arasında kullanılır. Bu veriler davlumbazın alt 
kenarı ile yer arasındaki mesafe 160 cm olarak hesaplanmıştır.

Hava Dolaşımlı

Tavan yüksekliği 286 cm ile 316 cm arasında kullanılır. Bu veriler davlumbazın alt 
kenarı ile yer arasındaki mesafe 160 cm olarak hesaplanmıştır.

Extra Uzatma
Kanalı
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AI 230 120
Paslanmaz çelik
Genişlik 120cm
Hava çıkış/Hava dolaşım
AI 230 100
Paslanmaz çelik
Genişlik 100cm
Hava çıkış/Hava dolaşım
AI 230 190
Paslanmaz çelik
Genişlik 90cm
Hava çıkış/Hava dolaşım

Montaj aksesuarları
AD 200 326
Paslanmaz çelik uzatma kanalı: 1100mm 
(AD 223 346 ile sipariş edilmelidir)
AD 223 346
Taşıyıcı uzatması: 500mm
AD 220 396
Paslanmaz çelik tavan çerçevesi
AD 223 356
Eğimli çatı adaptörü sağ/sol 
Eğimli çatıya planlanan ada tipi davlum-
baz montajında kullanılmalıdır.  
20 - 45 derece arası eğimli tavanda 
kullanılabilir.
AD 223 366
Eğimli çatı adaptörü ön/arka
Eğimli	çatıya	planlanan	ada	tipi	
davlumbaz	montajında	kullanılmalıdır.		
20	-	45	derece	arası	eğimli	tavanda	
kullanılabilir.

Opsiyonel Aksesuarlar
AA 200 110
AA200 812 /816 için gerekli karbon 
filtre kartuşu
AA 200 816
Hava	dolaşım	modülü	
(Aktif	karbon	filtresi	dahildir)	

Ada davlumbazı
AI 230

 – Klasik Gaggenau tasarım
 – Yüksek emiş gücü
 – Enerji tasarrufu ve çok sessiz fan 

motoru
 – Patentli filtre teknolojisi
 – Yüksek yağ emme performansı
 – Kolay temizlenebilir Çelik emiş 

filtreleri
 – Ocak yüzeyini optimum aydınlatan 

dimmerli LED aydınlatma
 – Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı
 – Aktif kabon filtreli hava dolaşım 

sistemi: Hava çıkış sistemi kadar 
güçlü ve sessiz.

 – Hava çıkış imkanı olmayan 
durumlarda çözüm sağlar.

Hava çıkış gücü
Performans ve ses seviyeleri 3/yoğun 
kademelerinde verilmiştir: Hava çıkış ve 
hava dolaşım gücü EN 61591 normuna 
göre verilmiştir.
Ses seviyesi EN 60704-2-13 normuna 
göre verilmiştir.

Performans
Karbonfiltreli
640m³ saat
52 dB
Hava çıkışlı
892m³ saat
46 dB

Hava dolaşımı
Mutfak ortamındaki havanın %95 
oranında tazeleyebilme performansı.

Özellikler
3 elektronik emiş kademesi + 1 yoğun 
kademe.
Buhar yoğunluna göre otomatik 
kademe seçme sistemi.
Yağ filtresi doluluk göstergesi
Bulaşık makinesinde yıkanabilen 
filtreler.
3600 K gücünde dimmerli sıcak beyaz 
LED aydınlatma. 
Yüksek verimli yeni teknoloji (BLDC) 
fan motoru.
İç tasarım hava akışını en yüksek 
seviyede iletmek üzere tasarlanmıştır.

Planlama notları
Paket dahilinde tavan montaj seti ve iki 
parçalı çelik hava kanalı bulunmaktadır 
(674/854mm) arasındaki mesafeler için 
uygundur.
Özel uygulamalar için opsiyonel ve 
montaj aksesuarlarının uyarlayabilirsi-
niz.
Gazlı ocak ile davlumbaz alt noktası 
arası 65cm olmalıdır(ocak performansı 
12Kw geçiyor ise min 70cm olmalıdır)
Elektrikli cihaz üzerinde min 55cm 
olmalıdır.
Aktif karbon filtreli hava dolaşım 
mödülü teleskopik hava kanalı üzerine 
montaj yapılır.
Şömine ve açık ateş bulunan 
mekanlarda mutlaka taze hava girişi 
güvenliği sağlanmalıdır.

Bağlantı değeri
Enerji sarfiyatı 280 w
Fişli kablo uzunluğu 1,3 mt

Tavan yüksekliği 286 cm ile 316 cm arasında kullanılır. Bu veriler davlumbazın alt 
kenarı ile yer arasındaki mesafe 160 cm olarak hesaplanmıştır.

Tavan yüksekliği 242 cm ile 264 cm arasında kullanılır. Bu veriler davlumbazın alt 
kenarı ile yer arasındaki mesafe 160 cm olarak hesaplanmıştır.

Tavan yüksekliği 234 cm ile 252 cm arasında kullanılır. Bu veriler davlumbazın alt 
kenarı ile yer arasındaki mesafe 160 cm olarak hesaplanmıştır.

Hava Çıkışlı

Hava Dolaşımlı

Extra Uzatma
Kanalı



AW 240 120
Paslanmaz çelik
Genişlik 120cm
Hava çıkış/Hava dolaşım
AW 240 190
Paslanmaz çelik
Genişlik 90cm
Hava çıkış/Hava dolaşım
AW 240 170
Paslanmaz çelik
Genişlik 70cm
Hava çıkış/Hava dolaşım

Montaj aksesuarları
AD 200 322
Paslanmaz çelik uzatma kanalı: 
1000mm 
AD 200 392
Paslanmaz çelik tavan çerçevesi

Opsiyonel Aksesuarlar
AA 200 110
AA200 812 /816 için gerekli karbon 
filtre kartuşu
AA 200 812
Hava dolaşım modülü 
(Aktif karbon filtresi dahildir) 

Duvar davlumbazı
AW 240/241

 – Zamansız ve mükemmel tasarım
 – Yüksek emiş gücü
 – Enerji tasarrufu ve çok sessiz fan 

motoru
 – Patentli filtre teknolojisi
 – Yüksek yağ emme performansı
 – Kolay temizlenebilir Çelik emiş 

filtreleri
 – Ocak yüzeyini optimum aydınlatan 

dimmerli LED aydınlatma
 – Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı
 – Aktif kabon filtreli hava dolaşım 

sistemi: Hava çıkış sistemi kadar 
güçlü ve sessiz.

 – Hava çıkış imkanı olmayan 
durumlarda çözüm sağlar.

Hava çıkış gücü
Performans ve ses seviyeleri 3/yoğun 
kademelerinde verilmiştir: Hava çıkış ve 
hava dolaşım gücü EN 61591 normuna 
göre verilmiştir.
Ses seviyesi EN 60704-2-13 normuna 
göre verilmiştir.

Performans
Karbonfiltreli
639m³ saat
55 dB
Hava çıkışlı
827m³ saat
50 dB

Hava dolaşımı
Mutfak ortamındaki havanın %95 
oranında tazeleyebilme performansı.

Özellikler
3 elektronik emiş kademesi + 1 yoğun 
kademe.
Buhar yoğunluna göre otomatik 
kademe seçme sistemi.
Yağ filtresi doluluk göstergesi
Bulaşık makinesinde yıkanabilen 
filtreler.
3600 K gücünde dimmerli sıcak beyaz 
LED aydınlatma. 
Yüksek verimli yeni teknoloji (BLDC) 
fan mororu.
İç tasarım hava akışını en yüksek 
seviyede iletmek üzere tasarlanmıştır.

Planlama notları
Paket dahilinde tavan montaj seti ve iki 
parçalı çelik hava kanalı bulunmaktadır 
(582/884mm) arasındaki mesafeler için 
uygundur.
Özel uygulamalar için opsiyonel ve 
montaj aksesuarlarının uyarlayabilirsi-
niz.
Gazlı ocak ile davlumbaz alt noktası 
arası 65cm olmalıdır(ocak performansı 
12Kw geçiyor ise min70cm olmalıdır)
Elektrikli cihaz üzerinde min 55cm 
olmalıdır.
Aktif karbon filtreli hava dolaşım 
mödülü teleskopik hava kanalı üzerine 
montaj yapılır.
Şömine ve açık ateş bulunan 
mekanlarda mutlaka taze hava girişi 
güvenliği sağlanmalıdır.

Bağlantı Değeri
Enerji sarfiyatı 275 w
Fişli kablo uzunluğu 1,3 mt

Tavan yüksekliği 225cm ile 255cm arasında kullanılır. Bu veriler davlumbazın alt 
kenarı ile yer arasındaki mesafe 160cm olarak hesaplanmıştır.

Tavan yüksekliği 245cm ile 275cm arasında kullanılır. Bu veriler davlumbazın alt 
kenarı ile yer arasındaki mesafe 160cm olarak hesaplanmıştır.

Hava Çıkışlı
652-954

Hava Dolaşımlı
818-1152

Extra Uzatma
Kanalı

1040-1374

Tavan yüksekliği 264cm ile 297cm arasında kullanılır. Bu veriler davlumbazın alt 
kenarı ile yer arasındaki mesafe 160cm olarak hesaplanmıştır.
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AW 230 120
Paslanmaz çelik
Genişlik 120cm
Hava çıkış/Hava dolaşım
AW 230 190
Paslanmaz çelik
Genişlik 90cm
Hava çıkış/Hava dolaşım
AW 230 170
Paslanmaz çelik
Genişlik 70cm
Hava çıkış/Hava dolaşım

Montaj aksesuarları
AD 200 322
Paslanmaz çelik uzatma kanalı: 
1000mm 
AD 200 392
Paslanmaz çelik tavan çerçevesi

Opsiyonel Aksesuarlar
AA 200 110
AA200 812 /816 için gerekli karbon 
filtre kartuşu
AA 200 812
Hava dolaşım modülü 
(Aktif karbon filtresi dahildir) 

Duvar davlumbazı
AW 230

 – Klasik Gaggenau tasarım
 – Yüksek emiş gücü
 – Enerji tasarrufu ve çok sessiz fan 

motoru
 – Patentli filtre teknolojisi
 – Yüksek yağ emme performansı
 – Kolay temizlenebilir Çelik emiş 

filtreleri
 – Ocak yüzeyini optimum aydınlatan 

dimmerli LED aydınlatma
 – Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı
 – Aktif kabon filtreli hava dolaşım 

sistemi: Hava çıkış sistemi kadar 
güçlü ve sessiz.

 – Hava çıkış imkanı olmayan 
durumlarda çözüm sağlar.

Hava çıkış gücü
Performans ve ses seviyeleri 3/yoğun 
kademelerinde verilmiştir: Hava çıkış ve 
hava dolaşım gücü EN 61591 normuna 
göre verilmiştir.
Ses seviyesi EN 60704-2-13 normuna 
göre verilmiştir.

Performans
Karbonfiltreli
639m³ saat
55 dB
Hava çıkışlı
827m³ saat
50 dB

Hava dolaşımı
Mutfak ortamındaki havanın %95 
oranında tazeleyebilme performansı.

Özellikler
3 elektronik emiş kademesi + 1 yoğun 
kademe.
Buhar yoğunluna göre otomatik 
kademe seçme sistemi.
Yağ filtresi doluluk göstergesi
Bulaşık makinesinde yıkanabilen 
filtreler.
3600 K gücünde dimmerli sıcak beyaz 
LED aydınlatma. 
Yüksek verimli yeni teknoloji (BLDC) 
fan mororu.
İç tasarım hava akışını en yüksek 
seviyede iletmek üzere tasarlanmıştır.

Planlama notları
Paket dahilinde tavan montaj seti ve iki 
parçalı çelik hava kanalı bulunmaktadır 
(582/884mm) arasındaki mesafeler için 
uygundur.
Özel uygulamalar için opsiyonel ve 
montaj aksesuarlarının uyarlayabilirsi-
niz.
Gazlı ocak ile davlumbaz alt noktası 
arası 65cm olmalıdır(ocak performansı 
12Kw geçiyor ise min70cm olmalıdır)
Elektrikli cihaz üzerinde min 55cm 
olmalıdır.
Aktif karbon filtreli hava dolaşım 
mödülü teleskopik hava kanalı üzerine 
montaj yapılır.
Şömine ve açık ateş bulunan 
mekanlarda mutlaka taze hava girişi 
güvenliği sağlanmalıdır.

Bağlantı Değeri
Enerji sarfiyatı 275 w
Fişli kablo uzunluğu 1,3 mt

Tavan yüksekliği 227 cm ile 255 cm arasında kullanılır. Bu veriler davlumbazın alt 
kenarı ile yer arasındaki mesafe 160 cm olarak hesaplanmıştır.

Tavan yüksekliği 245 cm ile 275 cm arasında kullanılır. Bu veriler davlumbazın alt 
kenarı ile yer arasındaki mesafe 160 cm olarak hesaplanmıştır.

Tavan yüksekliği 264 cm ile 297 cm arasında kullanılır. Bu veriler davlumbazın alt 
kenarı ile yer arasındaki mesafe 160 cm olarak hesaplanmıştır.

Hava Çıkışlı
672-954

Hava Dolaşımlı
818-1152

Extra Uzatma
Kanalı

1040-1374



200 Serisi Duvar davlumbazı
AW 250

 – Eğimli davlumbaz, baş hızasında 
serbest alan sağlayarak çalışmanızı 
kolaylaştırır.

 – Düz yüzeyli kenar emiş filtreleri 
tasarım öğesi plarak mutfağınızı 
tamamlar.

 – Yüksek emiş gücü
 – Enerji tasarrufu ve çok sessiz fan 

motoru
 – Patentli filtre teknolojisi
 – Yüksek yağ emme performansı
 – Kolay temizlenebilir Çelik emiş 

filtreleri
 – Ocak yüzeyini optimum aydınlatan 

dimmerli led ışıklandırma
 – Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı
 – Aktif kabon filtreli hava dolaşım 

sistemi: Hava çıkış sistemi kadar 
güçlü ve sessiz.

 – Hava çıkış imkanı olmayan 
durumlarda çözüm sağlar.

Performans
Karbonfiltreli
585m³ saat
53 dB
Hava çıkışlı
749m³ saat
48 dB

Özellikler
3 elektronik emiş kademesi + 1 yoğun 
kademe.
Buhar yoğunluna göre otomatik 
kademe seçme sistemi.
Yağ filtresi doluluk göstergesi
Bulaşık makinesinde yıkanabilen 
filtreler.
3600 K gücünde dimmerli sıcak beyaz 
LED aydınlatma. 
Yüksek verimli yeni teknoloji (BLDC) 
fan mororu.
İç tasarım hava akışını en yüksek 
seviyede iletmek üzere tasarlanmıştır.

Bağlantı değeri
Enerji sarfiyatı 275 w

AW 250 191
Paslanmaz çelik
Genişlik 90cm
Hava çıkış/Hava dolaşım

Montaj aksesuarları
AD 200 322
Paslanmaz çelik uzatma kanalı:  
1000mm 
AD 200 392
Paslanmaz çelik tavan çerçevesi

Opsiyonel Aksesuarlar
AA 200 110
AA200 812 /816 için gerekli karbon 
filtre kartuşu
AA 200 812
Hava dolaşım modülü 
(Aktif karbon filtresi dahildir) 

Planlama notları
Paket dahilinde tavan montaj seti ve iki 
parçalı çelik hava kanalı bulunmaktadır 
(582/920mm) arasındaki mesafeler için 
uygundur.
Özel uygulamalar için opsiyonel ve 
montaj aksesuarlarının uyarlayabilirsiniz.
Gazlı ocak ile davlumbaz alt noktası 
arası 65cm olmalıdır(ocak performansı 
12Kw geçiyor ise min70cm olmalıdır)
Elektrikli cihaz üzerinde min 55cm 
olmalıdır.

Tavan yüksekliği 232cm ile 260cm arasında kullanılır. Bu veriler davlumbazın alt 
kenarı ile yer arasındaki mesafe 145cm olarak hesaplanmıştır.

Tavan yüksekliği 261cm ile 294cm arasında kullanılır. Bu veriler davlumbazın alt 
kenarı ile yer arasındaki mesafe 160cm olarak hesaplanmıştır.

Tavan yüksekliği 283cm ile 316cm arasında kullanılır. Bu veriler davlumbazın alt 
kenarı ile yer arasındaki mesafe 145cm olarak hesaplanmıştır.
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A C 200 190 
Paslanmaz çelik ve cam
86 cm genişlik
Hava çıkışlı / Hava dolaşımlı
A C 200 180  
Paslanmaz çelik ve cam
70 cm genişlik
Hava çıkışlı / Hava dolaşımlı
A C 200 160  
Paslanmaz çelik ve cam
52 cm genişlik
Hava çıkışlı / Hava dolaşımlı

Özel aksesuar
A A 200 110 
Aktif kömür filtresi    
Hava dolaşım modülü AA 200 810 için
A A 200 510 
Uzaktan kumanda modülü     
(Tavan aspiratörü olarak planlandığında 
gereklidir)
A A 200 812 
Hava dolaşım modülü
AC 200 ile kombine edilir
Filtre modülü, 2 aktif kömür filtre ve 
montaj elemanları ile sevk edilir

200 serisi Gömme aspiratör
A C 200

 – Üst dolap içine tamamen 
gizlenebilir.

 – Düşük sesli, yeni teknolojik motoru 
ile enerji verimliliği sağlar.

 – Kenardan emiş sistemi ile düz ve 
kolay temizlenebilir yüzey sunar.

 – Dimmerli, nötr beyaz rengde LED 
aydınlatma, tüm ocak alanını 
ışıklandırır.

 – Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı 
çalışma sistemine uygun.

 – Enerji verimlilik sınıfı A.

Hava çıkış gücü
Performans ve ses seviyeleri 3/yoğun 
kademelerinde verilmiştir:  
Hava çıkış ve hava dolaşım gücü EN 
61591 normuna göre verilmiştir.
Ses seviyesi EN 60704-2-13 normuna 
göre verilmiştir.

Genişlik 86 cm olan cihaz
Hava çıkışlı: 
610 / 820 m³/h. 
64 / 71 dB (A) re 1 pW. 
50 / 57 dB (A) re 20 μPa.
Hava dolaşımlı: 
320 / 370 m³/h. 
73 / 77 dB (A) re 1 pW. 
59 / 63 dB (A) re 20 μPa.

Genişlik 70cm olan cihaz
Hava çıkışlı: 
570 / 770 m³/h. 
65 / 72 dB (A) re 1 pW. 
51 / 58 dB (A) re 20 μPa.
Hava dolaşımlı: 
320 / 370 m³/h. 
73 / 77 dB (A) re 1 pW. 
59 / 63 dB (A) re 20 μPa.

Genişlik 52cm olan cihaz
Hava çıkışlı: 
550 / 720 m³/h. 
67 / 72 dB (A) re 1 pW. 
53 / 58 dB (A) re 20 μPa.
Hava dolaşımlı: 
280 / 330 m³/h. 
74 / 78 dB (A) re 1 pW. 
60 / 64 dB (A) re 20 μPa.

Özellikler
3 elektronik emiş kademesi + 1 yoğun 
kademe.
İstenildiğinde uzaktan kumanda ile 
kullanım.
Çalışma aralığı, 6 dakika.
Run-on function, 6 min.
Yağ filtresi yoğunluk göstergesi.
Bulaşık makinesinde kyıkanabilen 
filtreler.
4000 K gücünde dimerli naturel beyaz 
LED aydınlatma.
Lamba 2 x 1 W.
Aydınlatma gücü 266 lx.
Yüksek verimli yeni teknoloji (BLDC) 
fan mororu.

Tüketim eğeri
Enerji sınıfı A.
Bağlantı değeri 52.6 kwh/yıl.
Havaladırma etkisi A.
Aydınlatma mesafe aralığı A.
Ses seviyesi, normal çalışmada  
41 dB / max. 64 dB.

Planlama notları
Üst dolap içine tamamen gizlenir.
90 cm kabinede montaj için uygundur
Vario ocaklar arasında buhar üretimi   
yoğun olan VR/VP/VF gibi cihazlar   
aspiratörün orta aksına    
konumlandırılmalıdı.
Gazlı ocaklar ile arasındaki mesafe 
65cm olmalıdır
Elektrikli ocaklar ile arasındaki mesafe 
minimun 50cm olmalıdır.
Şömine ve açık ateş bulunan 
mekanlarda mutlaka taze hava girişi 
güvenliği sağlanmalıdır.

Bağlantı değeri
Toplam bağlantı değeri 272 W.
Fişli kablo uzunluğu 1.0 m.



A F 210 190 
Paslanmaz çelik kumanda paneli
Genişlik 90cm
Hava çıkışlı / Hava dolaşımlı 
A F 211 190
Aluminyum kumanda paneli
Genişlik 90cm
Hava çıkışlı / Hava dolaşımlı  
A F 210 160 
Paslanmaz çelik kumanda paneli
Genişlik 60cm
Hava çıkışlı / Hava dolaşımlı
A F 211 160 
Aluminyum kumanda paneli
Genişlik 60cm
Hava çıkışlı / Hava dolaşımlı 

Gerekli montaj aksesuarı
A A 210 460   
Asansör mekenızması   
60cm’lik sürgülü aspiratörler için. 
A A 210 490 
Asansör mekenızması    
90cm’lik sürgülü aspiratörler için
A A 210 491 
Üst dolap montaj kiti   
(Üst dolabı içten içe daraltır)    
90cm’lik sürgülü aspiratörler için.

Opsiyonel aksesuarlar
A A 210 110 
Aktif kömür filtresi,  
Büyütülmüş emiş yüzeği sayesinde 
daha yüksek koku giderme performansı
Hava dolaşım modülü AA 210 812 için
A A 210 812 
Patentli hava dolaşım modülü
Sürgülü aspiratörler için uygundur.
Mutfak ortamındaki havayı %95 
oranında tazeleyebilme performansı.

200 serisi sürgülü aspiratör
A F 210/A F 211

 – Minimal tasarıma sahip sürgülü 
aspiratör.

 – Entegre ses izolasyonu sayesinde 
özellikle sessiz çalışma verimi

 – Buhar yakalama alanı ve görünür 
gövde fırçalanmış çelikten imal 
edilmiştir.

 – Kumanda paneli bir dokunuşla 
aşağı iner ve görünür.

 – Enerji tasarruflu, sessiz fan motoru.
 – Buhar ve yemek kokusuna göre 

otomatik olarak güç kademesi 
ayarlama fonksiyonu.

 – Dimmerli, sıcak LED aydınlatma tüm 
ocak yüzeyi ışıklandırır.

 – Patentli asansör çerçeve sistemi 
sürgülü aspiratörünü tek dokunuşla 
üst dolap içinde görünmez kılar

 – Hava çıkışlı yada hava dolaşımlı 
çalışmaya uygun

 – Hava dolaşımlı çalışma sisteminde 
yüksek verimli filtreler ile sanki hava 
çıkışlı gibi bir koku emilim 
performansı elde edilir.

 – Enerji verimlilik sınıfı A +

Hava çıkış gücü
Performans ve ses seviyeleri 3/yoğun 
kademelerinde verilmiştir:  
Hava çıkış ve hava dolaşım gücü EN 
61591 normuna göre verilmiştir.
Ses seviyesi EN 60704-2-13 normuna 
göre verilmiştir.

Genişlik 90cm
Hava çıkışlı: 
510 / 930 m³/h. 
56 / 70 dB (A) re 1 pW. 
52 / 56 dB (A) re 20 μPa.
Hava dolaşımlı: 
510 / 890 m³/h. 
62 / 69 dB (A) re 1 pW. 
48 / 55 dB (A) re 20 μPa.

Genişlik 60cm
Hava çıkışlı: 
510 / 930 m³/h. 
56 / 70 dB (A) re 1 pW. 
52 / 56 dB (A) re 20 μPa.
Hava dolaşımlı: 
510 / 890 m³/h. 
62 / 69 dB (A) re 1 pW. 
48 / 55 dB (A) re 20 μPa.

Özellikler
Kumanda paneli ön yüzeyde
3 adet elektronik güç kademesi ve   
1 adet yoğun kademe
Sensör kontrollü otomatik güç seçimi
Yağ filtresi doluluk göstergesi
Bulkaşık makinesi uyumlu çelik yağ 
filtreleri
Sıcak ışık LED (3600K) sınırsız 
dimmerli
Aydınlatma gücü 3 x 9 W
Aydınlatma gücü 708 lx.
Aydınlatma cihazdan bağımsız 
kumanda edilebilir
Sessiz (BLDC) motor teknolojisi ile 
yüksek verimlilik
Sürgü çekildiğinde otomatik çalışma 
başlar
Patenli sürgü sistemi 198 mm.
İç aksamların tümü hava akışına 
optimize edilmiştir ve kolay temizlen-
ebilir.
Cihaz bir adet kelebek flape ile birlikte 
sevk edilir.
.
Tüketim eğeri
Enerji sınıfı A+.
Bağlantı değeri 38.3 kwh/yıl.
Havaladırma etkisi A.
Aydınlatma mesafe aralığı A.
Yağ filtresi performansı B.
Ses seviyesi, normal çalışmada  
40 dB / max. 56 dB.

Planlama notları
Cihaz ve karbon filtre üst dolap içine 
tamamen gizlenir. Karbon filtrenin 
değişmesi gerektiğinde sürgü 
mekanizması öne çekilmelidir.
Karbon filtre değişimi esnasında üst 
dolap kapakları açık olmalıdır.
Cihaz montajı için üst dolap alt tabanı 
çıkartılmalıdır.
Asansör mekanızması kullanılacaksa 
üst dolap derinliği 35cm.
Asansör mekanızması kullanılacaksa 
üst dolap yüksekliği 60cm
Gazlı ocaklar ile arasındaki mesafe 
65cm olmalıdır
Elektrikli ocaklar ile arasındaki mesafe 
minimun 43cm olmalıdır.
Şömine ve açık ateş bulunan 
mekanlarda mutlaka taze hava girişi 
güvenliği sağlanmalıdır.

Bağlantı değeri
Toplam bağlantı değeri 
269/269/266/266 W.
Fişle kablo uzunluğu 1.8 m.
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Üst dolaba yandan bakış AA 210 812 ile 
AA 210 490/460 asansör mekanizması

Üst dolaba yandan bakış AA 210 812

Üst dolaba yukarıdan bakış AA 210 812

*   Sadece cihaz
** Asansör mekanızmalı kullanım

AF 210/211 için üst dolap

AF 210/211 için üst dolap
AA 210 460 / AA 210 490 asansör mekanizması

* 90cm üst dolaba montaj için AA 210 491 montaj kiti zorunludur

AF 210/211 ile AA 210 491 bağlantısı



A F 200 160 
Paslanmaz çelik kumanda paneli
Genişlik 60cm
Hava çıkışlı / Hava dolaşımlı

Montaj aksesuarları
A A 210 460 
Asansör	mekenızması		 	 	
60cm’lik	sürgülü	aspiratörler	için.

Opsiyonel aksesuarlar
A A 210 110 
Aktif kömür filtresi,  
Büyütülmüş emiş yüzeği sayesinde 
daha yüksek koku giderme performansı
Hava dolaşım modülü AA 210 812 için
A A 210 812 
Patentli hava dolaşım modülü
Sürgülü aspiratörler için uygundur.
Mutfak	ortamındaki	havayı	%95	
oranında	tazeleyebilme	performansı.

200 serisi sürgülü aspiratör
A F 200

 – Minimal tasarıma sahip sürgülü 
aspiratör.

 – Entegre ses izolasyonu sayesinde 
özellikle sessiz çalışma verimi

 – Buhar yakalama alanı ve görünür 
gövde fırçalanmış çelikten imal 
edilmiştir.

 – Kumanda paneli bir dokunuşla 
aşağı iner ve görünür.

 – Enerji tasarruflu, sessiz fan motoru.
 – Buhar ve yemek kokusuna göre 

otomatik olarak güç kademesi 
ayarlama fonksiyonu.

 – Dimmerli, sıcak LED aydınlatma tüm 
ocak yüzeyi ışıklandırır.

 – Patentli asansör çerçeve sistemi 
sürgülü aspiratörünü tek dokunuşla 
üst dolap içinde görünmez kılar

 – Hava çıkışlı yada hava dolaşımlı 
çalışmaya uygun

 – Hava dolaşımlı çalışma sisteminde 
yüksek verimli filtreler ile sanki hava 
çıkışlı gibi bir koku emilim 
performansı elde edilir.

 – Enerji verimlilik sınıfı A +

Hava çıkış gücü
Performans ve ses seviyeleri 3/yoğun 
kademelerinde verilmiştir:  
Hava çıkış ve hava dolaşım gücü EN 
61591 normuna göre verilmiştir.
Ses seviyesi EN 60704-2-13 normuna 
göre verilmiştir.

Hava çıkışı: 
380 / 690 m³/h. 
54 / 66 dB (A) re 1 pW. 
50 / 54 dB (A) re 20 μPa.
Hava dolaşımlı: 
380 / 660 m³/h. 
57 / 69 dB (A) re 1 pW. 
43 / 55 dB (A) re 20 μPa.

Özellikler   
Kumanda paneli ön yüzeyde  
3 adet elektronik güç kademesi ve   
1 adet yoğun kademe
Sensör kontrollü otomatik güç seçimi
Yağ filtresi doluluk göstergesi
Bulkaşık makinesi uyumlu çelik yağ 
filtreleri
Sıcak ışık LED (3600K) sınırsız 
dimmerli
Aydınlatma gücü 3 x 9 W
Aydınlatma gücü 708 lx.
Aydınlatma cihazdan bağımsız 
kumanda edilebilir
Sessiz (BLDC) motor teknolojisi ile 
yüksek verimlilik
Sürgü çekildiğinde otomatik çalışma 
başlar
Patenli sürgü sistemi 198 mm.
İç aksamların tümü hava akışına 
optimize edilmiştir ve kolay temizlen-
ebilir.
Cihaz bir adet kelebek flape ile birlikte 
sevk edilir.   
    

    
Tüketim eğeri
Enerji sınıfı A+.
Bağlantı değeri 38.3 kwh/yıl.
Havaladırma etkisi A.
Aydınlatma mesafe aralığı A.
Yağ filtresi performansı B.
Ses seviyesi, normal çalışmada 
40 dB / max. 56 dB.40 dB / max. 56 dB.

Planlama notları
Cihaz ve karbon filtre üst dolap içine 
tamamen gizlenir. Karbon filtrenin 
değişmesi gerektiğinde sürgü 
mekanizması öne çekilmelidir.
Karbon filtre değişimi esnasında üst 
dolap kapakları açık olmalıdır.
Cihaz montajı için üst dolap alt tabanı 
çıkartılmalıdır.
Asansör mekanızması kullanılacaksa 
üst dolap derinliği 35cm.
Asansör mekanızması kullanılacaksa 
üst dolap yüksekliği 60cm
Gazlı ocaklar ile arasındaki mesafe 
65cm olmalıdır
Elektrikli ocaklar ile arasındaki mesafe 
minimun 43cm olmalıdır.
Şömine ve açık ateş bulunan 
mekanlarda mutlaka taze hava girişi 
güvenliği sağlanmalıdır..

Bağlantı değeri
Toplam bağlantı değeri 
269/269/266/266 W.
Fişle kablo uzunluğu 1.8 m.
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AF 200/216 için üst dolap

AF 200/160 ile
AA 210 460  asansör mekanizması

Üst dolaba yandan bakış AA 212 812 ile 
AA 210 460 asansör mekanizması

Üst dolaba yandan bakış AA 210 812

Üst dolaba yukarıdan bakış AA 210 812

*   Sadece cihaz
** Asansör mekanızmalı kullanım



Hava dolaşım modülü (kartuş ile birlikte)
AA 442 810  
AI/AW442 kodlu 400 serisi tüm duvar 
ve ada tipi davlumbazlarda kullanılabilir.
Mutfak ortamındaki havayı %95 
oranında tazeleyebilme performansı.
Bugüne kadar kullanılan karbon 
filtrelerden 3dB daha düşük ses 
seviyesi.
Kullanım sıklığına göre karbon filtrenin 
düzenli değişmesi gerekmektedir.

Hava dolaşım modülü (kartuş ile birlikte)
AA 200 812 
Duvar tipi davlumbazlarda kullanılabilir.
Mutfak ortamındaki havayı %95 
oranında tazeleyebilme performansı.
Bugüne kadar kullanılan karbon 
filtrelerden 3dB daha düşük ses 
seviyesi.
Kullanım sıklığına göre karbon filtrenin 
düzenli değişmesi gerekmektedir.

Hava dolaşım modülü (kartuş ile birlikte)
AA 200 816 
Ada tipi davlumbazlarda kullanılabilir.
Mutfak ortamındaki havayı %95 
oranında tazeleyebilme performansı.
Bugüne kadar kullanılan karbon 
filtrelerden 3dB daha düşük ses 
seviyesi.
Kullanım sıklığına göre karbon filtrenin 
düzenli değişmesi gerekmektedir.

Hava dolaşım modülü (kartuş ile birlikte)
AA 210 812 
Patentli hava dolaşım modülü
Sürgülü aspiratörler için uygundur.
Mutfak ortamındaki havayı %95 
oranında tazeleyebilme performansı.
Bugüne kadar kullanılan karbon 
filtrelerden 3dB daha düşük ses 
seviyesi.
Kullanım sıklığına göre karbon filtrenin 
düzenli değişmesi gerekmektedir.

Havalandırma aksesuarları
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Eğimli çatı adaptörü
AD 223 366   
Öne veya arkaya eğimli çatıya 
planlanan ada tipi davlumbaz 
montajında kullanılmalıdır.  
20 - 45 derece arası eğimli tavanda 
kullanılabilir.

 
 
 
 

 
 

Eğimli çatı adaptörü
AD 223 356  
Sağa veya sola eğimli çatıya planlanan 
ada tipi davlumbaz montajında 
kullanılmalıdır.  
20 - 45 derece arası eğimli tavanda 
kullanılabilir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ada davlumbaz taşıyıcı uzaltması          
AI 230/240 için
AD	223	346	
Uzatma	kanalı	sipariş	edildiğinde	
taşıyıcı	uzaltmasıda	gereklidir.		
1100mm	ile1500mm	arası.

 
 

min. 290-
max. 500*

251
277

337

191

249

AA	010	810	 	
Hava	dolaşım	modülü		 	
AC	250	ve	AC	402	tavan	aspiratörlerinin	
hava	dolaşımlı	montajı	için	gereklidir.	
Mutfak	ortamındaki	havayı	%95	oranını-
da	temizleme	performansına	sahiptir.	
Esnek	bağlantı	borusu	ve	kelepçeler	
kutu içerisindedir.



AA 200 510  
Uzaktan kumanda modülü   
(AC 200 Tavan aspiratörü olarak 
planlandığında gereklidir)

Duvar menfezi
AD 700 051  
Paslanmaz çelik 
DN 200 yuvarlak çıkış.

Duvar menfezi
AD 850 050  
Paslanmaz çelik 
DN 150 dikdörtgen çıkış.

Menfezin	ölçüsü	227x94
Duvara	açılacak	delik	215x83

AA 400 510  
Pencere şalteri  
400 serisi tüm emme motorları ile 
kombine edilebilir.  
400 serisi duvar ve ada tipi olan 
davlunbazların planlandığı mutfaklara 
taze hava sağlayabilme maksadı ile 
mutfak penceresine konumlandırılır.  
Şalterin konumlandırıldığı pencere açık 
ise cihaz çalışır.    
Pencere kapalı ise cihaz çalışmaz.   

AA 210 490  
Asansör mekanızması 90cm sürgülü 
aspratör için
AA 210 460  
Asansör mekanızması 60cm sürgülü 
aspratör için 
Sürgülü aspratörü asasörlü 
kullanabilme imkanı sağlar.
Böylelikle aspiratörün üst dolap 
içerisine tamamen gizlenmesine  
imkan tanır.
Doğrudan mutfak duvarına vidalana 
bildiği gibi üst dolap arkalığına da 
sabitlenebilir, bu durumda arkalığın 
güçlendirilmesi zorunludur.
 

Havalandırma aksesuarları
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Teleskopik uzatma borusu   
AD 702 052 
DN 200 yuvarlak çap

Özellikler
DN 200 yuvarlak çap uzatma borusu ve 
geri dönüşüm klapesi.

Planlama notu
AR 401 dış cephe emme motoru veya 
AD 700 051 kullanıldığında 
düşünülmelidir.
Duvarda 210 mm ø delik açılmalıdır. 
 

RK 040 150  
Geri dönüş klapesi.
150mm ø

Planlama notları
Davlumbaz çalıştığında açılır ve davlum-
baz kapandığında dışarıdan içeriye 
hava girişi önlenir.

Teleskopik hareketli kapak duvar 
menfezi
AD 750 050  
Paslanmaz çelik / Plastik  
DN 150mm silindir.
Çok az hava direncine neden olur ve 
çok sessiz.
Optimal ısı izolasyonu sağlar. 
Hermetik mıknatıslı kapak, davlumbaz 
çalışmadığında menfezi otomatik kilitler. 
Yağmur ve rüzgara karşı korunaklı.
Evin dış cephesine estetik uyum sağlar 
ve istenilen renge boyanabilir. 
 

Telestopik duvar menfezi
AD 750 051  
Paslanmaz çelik 
DN 150mm Plastik boru uzatmalı.

300-500

Silikon

ø 210

ø 200



Gaggenau özel aksesuarları olan yassı borular standart yuvarlak boru kallanımının 
mümkün olmadığı alanlardada iyi bir çözüm imkanı sağlar.

Yassı veya yuvarlak borular, ihtiyaca göre 125mm ø, 150mm ø ve 200mm ø kullanılma-
sı durumunda her türlü boru tipi ile bağlantı imkanı sağlayan adaptörler sunar. Söz 
konusu adaptörlerin tamamı çalışma esnasında oluşan direnci azaltmaya yönelik 
tasarım içermektedir.

Yassı borular kullanıldığı alanlarda tavan yüksekliğinin maximumda kalmasını sağlar, 
standart yuvarlak boruların uygulandığı alanlar, mutfak tavanını daha fazla 
düşürmenize neden olur.

Gaggenau tezgah havalandırma cihazlarının planlandığı mutfaklarda karbon filtreli 
kullanımı en aza indirir, çünkü yassı borular baza boşluğundan veya mutfak tabanı 
şapının içinden hareket edebilecek kadar kullanışlı bir üründür. outlet must 
correspond to the duct diameter.

AD	852	010	 	
Diktörtgen	boru	(plastik)
150mm	ø	
Uzunluk	1000	mm

AD	822	010	 	
Diktörtgen	boru	(plastik)
125mm	ø	
Uzunluk	1000	mm

Planlama	notları
125mm	ø	boru	yalnız	tezgah	aspi-
ratoru	ile	emme	motoru	arasında	
kullanılır	(aynı	anda	2	x	125mm	ø	boru	
bağlandığı	için	performans	düşmez).	

AD	852	040
Yassı	boru	birleştirme	elamanı	(plastik)	
150mm	ø

AD	822	040
Yassı	boru	birleştirme	elamanı	(plastik)	
125mm	ø

Planlama	notları
2	ayrı	yassı	boruyu	birleştirmek	için	
gerekli	birleştirme	elemanıdır.
Bu	adaptör	kullanıldığında	sızdırmazlık	
sağlanmış	olur.		

Havalandırma aksesuarları
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AD	852	030	 	
90°	dikey	dirsek	(plastik).
150mm	ø

AD	822	030	 	
90°	dikey	dirsek	(plastik).
125mm	ø

Planlama	notları
90°lik	dikey	boru	dönüşlerinde	oluşan	
direnci	bu	dirsek	minumuma	indirir	ve	
performans	kaybı	olmaz.		

	
	

AD	852	031	 	
90°	yatay	dirsek	(plastik).
150mm	ø

AD	822	031	 	
90°	yatay	dirsek	(plastik).
125mm	ø

Planlama	notları
90°lik	yatay	boru	dönüşlerinde	oluşan	
direnci	bu	dirsek	minumuma	indirir	ve	
performans	kaybı	olmaz.		
	

	

AD	852	032	 	
15°	yatay	dirsek	(plastik).
150mm	ø

AD	822	032	 	
15°	yatay	dirsek	(plastik).
125mm	ø

Planlama	notları
İki	ayrı	yatsı	boruyu	birleştirme	
esnasında	15°	dönüş	imkanı	sağlar.	
Hava	kanalı	tesisatı	döşerken	mümkün	
olan	yerlerde	15°lik	dirsekler	ile	dönüş	
yapılmalı.	

AD	853	010	 	 	
Yassı	flex	boru	sistemi		
Plastik		
DN	150	yassı	boru		
Uzunluk:	1000	mm		

Planlama	notları
AD	704	049	hava	toplama	kutusu	ile	
AL	400	tezgah	aspiratörünün	bağlantısında	
gereklidir.



AD	852	042	
90°	yön	değiştirme	(plastik).	
150mm	ø

Planlama	notları
150mm	ø	Aluflex	boruya	direk	bağlantı	
yapılabilir.	
	
	
	
	
	
	

AD	852	041	 	
Yassıdan	yuvarlak	boruya	geçiş	(plastik).	
150mm	ø

AD	822	041	 	
Yassıdan	yuvarlak	boruya	geçiş	(plastik).	
125mm	ø

	
	
	
	
	

AD	854	045	 	
AL	400	için,	2	x	150mm	ø	yassı	boru	
bağlantı	elamanı	(metal).	
150mm	ø

Planlama	notları
AL	400	cihazın	ön	veya	arka	kısmına	
planlanabilir.	
	

AD	854	043	 	
AL	400	için,	2	x	150mm	ø	yassı	boru	
bağlantı	elamanı	(metal).
150mm	ø

Planlama	notları
AL	400	cihazın	yalnız	alt	kısmına	
bağlanır	(ikili	set).

Havalandırma aksesuarları
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AD	854	046	 	
VL	414	için	yassı	boru	bağlantı	elamanı.	
150mm	ø

Planlama	notları
VL	414	cihaza	sağ	ve	sol	yandan	
bağlantı	için	mutlaka	gereklidir.

	

	

	

AA	414	010	 	
Gazlı	ocak	yanına	VL	414	
planlandığında	emniyet	seperatörü	
olarak	ön	görülmelidir.

LS	041	001	 	
Gazlı	ocak	yanına	VL	041	/	040	
planlandığında	emniyet	seperatörü	
olarak	ön	görülmelidir.

	

	

AD	854	048	 	
Hava	toplama	kutusu	(yassı	boru	için)	
150mm	ø

Planlama	notları
2	x	150mm	ø	hava	girişi
1	x	150mm	ø	hava	çıkışı	imkanı	tanır.		
2	x	VL	/	AR	403	/	AR	413	(emme	
motoru	üzerine	planlanır).



AR	050	200	 	
Aluflex	boru	
Aluminium
200mm	ø

AD	751	010	 	
Aluflex	boru	
Aluminium
150mm	ø

AD	721	010	 	
Aluflex	boru	
Aluminium
125mm	ø

RV	040	200	 	
Aluflex	boru	birleştirme	elemanı	
200mm	ø

RV	040	150
Aluflex	boru	birleştirme	elemanı.	
150mm	ø

RV	030	125
Aluflex	boru	birleştirme	elemanı.	
125mm	ø

Planlama	notları
İki	Aluflex	boruyu	birleştirmek	için	
gereklidir.	
	
	

	
	

AD	752	010	 	
Yuvarlak	boru	(plastik).
150mm	ø

Planlama	notları
İki	yuvarlak	boruyu	birleştirmek	için			
AD	754	090	gereklidir.		
	
	
	
	

	

AD	754	090	 	
Yuvarlak	boru	birleştirme	elemanı.	
150mm	ø

Havalandırma aksesuarları
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AD	702	042	 	
125mm	ø’dan	200mm	ø’a	birleştirme	
elemanı.
200mm	ø

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

UR	020	151	 	
130mm	ø’dan	150mm	ø’a	birleştirme	
elemanı	(plastik).
150mm	ø
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

AD	752	030	 	
90°dirsek	(plastik).
150mm	ø
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

AD	754	044	 	
Y-bağlantı	(plastik).	
150mm	2	x	125mm	ø

Planlama	notları
VL	414	ve	VL	041/040	ürünlerin	
montajı	için	gereklidir.	
	
	

	
	

AD	752	070	 	
Yoğunlaştırma	suyu	ayracı	(plastik).	
150mm	ø
	
Planlama	notları
Davlumbaz	üzerine	planlanan	düşey	
havalandırma	borularının	içinde	biriken	
yoğunlaşmış	suyun	toplaması	için	iki	
boru	arasına	ön	görülmedilir.	



AD 754 045  
AL	400	için,	2	x	150mm	ø	yuvarlak	boru	
bağlantı	elamanı	(metal).	
150mm	ø

Planlama	notları
AL	400	cihazın	ön	veya	arka	kısmına	
planlanabilir. 
 
 

 
 

 
 
    

 
 
 
 
 

AD 724 041  
VL	414	için	yandan	yassı	boru	bağlantı	
adaptörü	sabitleme	çerçevesi.	
125mm	ø

Planlama	notları
Sağ	veya	sol	yandan	yassı	boru	
bağlantısı	planlandığında	çekmece	
derinliğinin	izin	verdiği	ölçüde	bağlantı	
imkanı	sağlar. 
 
 
 
 

AS 070 001  
VK	veya	VF	kodlu	cihazın	yanına	VL	
planlandığında	bağlantı	için	uzatma	
parçası.

 
 
 
 
 
 

AD 990 090  
Sızdırmazlık	bantı	
10mt

Havalandırma aksesuarları

AD	724	042	 	
Hava	toplama	kutusu	yatsıdan	yuvarlağa	
dönüş
DN	150

Planlama	notları
VL	414/VL	041/VL	040.
Tezgah	aspiratörlerinin	montajı	için	
gereklidir.	
Sağ	kenar,	sol	kenar	veya	alttan	
bağlanabilir.
VL	aspiratör	ile	bağlantı	ancak,	AD	724	041	
ile	mümkündür.
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SD 011 150  
Susturucu	
Aluminium
150mm	ø

Planlama	notları
Ses	seviyesini	düşürmek	için	
planlanmalıdır.	
Açık	alanlarda	2dB(A)	ses	seviyesi	
düşürür,	tavan	arasında	gibi	muhafazalı	
yerlerde	3	-	4	dB(A)	sesi	düşürür. 

 

AD 754 048 
Hava toplama kutusu

Planlama	notları
2	x	150mm	ø	hava	girişi
1	x	200mm	ø	hava	çıkışı		
2	x	VL	/	AR	403	/	AR	413	(emme	
motoru	üzerine	planlanır).
(Ayrıca AC 402 emme modüllerinin 
üstüne, aydınlatma ve kumanda modülü 
arasına planlanabilir.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AD 704 048  
Hava	toplama	kutusu	(yuvarlak	boru	için)	
150mm	ø

Planning	notes
2	x	150mm	ø	hava	girişi	ile
1	x	AL	400,	AR	403/413	emme	motoru	
üzerine	bağlantı	yapılır. 



Cihaz tipi Tavan aspiratörü Tavan aspiratörü Tavan aspiratörü Tavan aspiratörü

Filtre modülü
Aydınlatmalı kontrol 
modülü

Kontrol modülü Aydınlatma modülü

Paslanmaz Çelik AC 402 181 AC 482 181 AC 462 181 AC 472 181
Hava Çıkışlı / Hava Dolaşımlı •/•
Boyutlar

Çerçeve Genişliği (cm) 80 80 80 80
Çerçeve derinliği (cm) 40 14 14 14
Yükseklik (cm) 10.5 13.5 13.5 13.5
Net ağırlık (kg) 8 9.5 9.5 9.5
Yönetmeliğe göre tüketim verileri  2014

Enerji verimliliği B
Ortalama enerji tüketimi kWh/yıl 55.8
Havalandırma verimliliği A
Aydınlatma verimliliği E
Yağ filtresi verimliliği B
Min./Max Standart pozisyonda ses seviyesi dB(A) 50-65

Emme motorlarına göre performans Güç seviyesi1/2/3 intensive Tek filtre modülü ile performans

AR400 142 İç ünite emme motoru (m³/h) 330/490/630/750 – – –
AR401 142 Dış cephe emme motoru (m³/h) 360/540/670/850 – – –
AR403 122 Baza boşluğuna sığabilen emme motoru (m³/h) 390/530/690/840
Özellikler

Kızıl ötesi uzaktan kumanda • •
Güç kademesi 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive
Run-an Fonksiyonu •/6 min. •/6 min.
Aralıklı havalandırma •/6 min. •/6 min.
Yağ filtresi doluluk göstergesi –/• –/•
Yağ filtresi tasarımı Kenar emiş sistemi
Yağ filtresi ünitesi 2
Aydınlatma tasarımı Halojen Halojen
Lamba çıkışı (W) 2x20 2x20
Aydınlatma etkisi (lx) 411
Aydınlatma rengi (Kelvin) 2,800 2,800
Hava çıkış bağlantı yönü Alt / Üst / yan /Arka –/–/•/–
Hava kanalı bağlantı borusu tipi 125 çap –
Hava kanalı bağlantı borusu tipi 150 çap •
Hava kanalı bağlantı borusu tipi 125 yassı boru –
Hava kanalı bağlantı borusu tipi 150 yassı boru AD 852 042¹
Fişli kablo uzunluğu (m) 1.75 1.75 1.75
Network kablo uzunluğu 2
Tezgah ile arsındaki minimum montaj yüksekliği

Gazlı ocaklar / 12 kW üstü ocaklar (cm) 70/70 70/70 70/70 70/70
Elektirikli ocaklar (cm) 70 70 70 70
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (W)
Emme motoruna bağlı 
olarak

Emme motoruna bağlı 
olarak

Radio frekansı ile erişim kumanda • • • •

• Standart - Kullanılamaz
1 Özel aksesuarlar

400 serisi tavan aspiratörü
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Cihaz tipi Tavan aspiratörü Tavan aspiratörü Tavan aspiratörü Tavan aspiratörü

Filtre modülü
Aydınlatmalı kontrol 
modülü

Kontrol modülü Aydınlatma modülü

Paslanmaz Çelik AC 402 181 AC 482 181 AC 462 181 AC 472 181
Hava Çıkışlı / Hava Dolaşımlı •/•
Boyutlar

Çerçeve Genişliği (cm) 80 80 80 80
Çerçeve derinliği (cm) 40 14 14 14
Yükseklik (cm) 10.5 13.5 13.5 13.5
Net ağırlık (kg) 8 9.5 9.5 9.5
Yönetmeliğe göre tüketim verileri  2014

Enerji verimliliği B
Ortalama enerji tüketimi kWh/yıl 55.8
Havalandırma verimliliği A
Aydınlatma verimliliği E
Yağ filtresi verimliliği B
Min./Max Standart pozisyonda ses seviyesi dB(A) 50-65

Emme motorlarına göre performans Güç seviyesi1/2/3 intensive Tek filtre modülü ile performans

AR400 142 İç ünite emme motoru (m³/h) 330/490/630/750 – – –
AR401 142 Dış cephe emme motoru (m³/h) 360/540/670/850 – – –
AR403 122 Baza boşluğuna sığabilen emme motoru (m³/h) 390/530/690/840
Özellikler

Kızıl ötesi uzaktan kumanda • •
Güç kademesi 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive
Run-an Fonksiyonu •/6 min. •/6 min.
Aralıklı havalandırma •/6 min. •/6 min.
Yağ filtresi doluluk göstergesi –/• –/•
Yağ filtresi tasarımı Kenar emiş sistemi
Yağ filtresi ünitesi 2
Aydınlatma tasarımı Halojen Halojen
Lamba çıkışı (W) 2x20 2x20
Aydınlatma etkisi (lx) 411
Aydınlatma rengi (Kelvin) 2,800 2,800
Hava çıkış bağlantı yönü Alt / Üst / yan /Arka –/–/•/–
Hava kanalı bağlantı borusu tipi 125 çap –
Hava kanalı bağlantı borusu tipi 150 çap •
Hava kanalı bağlantı borusu tipi 125 yassı boru –
Hava kanalı bağlantı borusu tipi 150 yassı boru AD 852 042¹
Fişli kablo uzunluğu (m) 1.75 1.75 1.75
Network kablo uzunluğu 2
Tezgah ile arsındaki minimum montaj yüksekliği

Gazlı ocaklar / 12 kW üstü ocaklar (cm) 70/70 70/70 70/70 70/70
Elektirikli ocaklar (cm) 70 70 70 70
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (W)
Emme motoruna bağlı 
olarak

Emme motoruna bağlı 
olarak

Radio frekansı ile erişim kumanda • • • •

• Standart - Kullanılamaz
1 Özel aksesuarlar



Cihaz tipi Tezgah aspiratörü Tezgah aspiratörü

Paslanmaz Çelik AL 400 121 AL 400 191
Hava Çıkışlı / Hava Dolaşımlı •/• •/•
Boyutlar

Çerçeve kalınlığı (cm) 0.3 0.3
Tezgah üstümontaj / Hemyüzey montaj •/• •/•
Asansör yüksekliği (cm) 33 33
Tezgah üstü çerçeve Genişliği (cm) 118.4 90.8
Kabin içi çerçeve Genişliği (cm) 113.6 86
Çerçeve derinliği (cm) 14 14
Kabin için Çerçeve yüksekliği/Derinliği (cm) 55–86 55–86
Net ağırlık (kg) 46 38
Yönetmeliğe göre tüketim verileri  2014

Enerji verimliliği A+ A
Ortalama enerji tüketimi kWh/yıl 45.1 49
Havalandırma verimliliği A A
Aydınlatma verimliliği E E
Yağ filtresi verimliliği C C
Min./Max Standart pozisyonda ses seviyesi dB(A) 44/59 45/61
Emme motorlarına göre performans Güç seviyesi1/2/3 intensive 2 boru bağlantısı ile 2 boru bağlantısı ile

AR400 142 İç ünite emme motoru (m³/h) 370/500/650/900 350/490/650/850
AR401 142 Dış cephe emme motoru (m³/h) 350/490/650/840 330/480/630/770
AR403 122 Baza boşluğuna sığabilen emme motoru (m³/h) 380/510/650/820 350/490/610/750
AR413 122 Baza boşluğuna sığabilen karbon filtreli emme motoru (m³/h) 320/440/580/700 300/460/530/660
Özellikler

Harici motor eklenebilir havalandırma ünitesi • •
Güç kademesi 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive
Otomatik fonksiyon – –
Run-an Fonksiyonu (min) •/6 min. •/6 min.
Aralıklı havalandırma (min) •/6 min. •/6 min.
Yağ filtresi doluluk göstergesi • •
Yağ filtresi tasarımı Kartuş tipi filtre Kartuş tipi filtre
Yağ filtresi ünitesi 3 2
Yağ boşaltma kanalı • •
Aydınlatma tasarımı LED LED
Lamba çıkışı (W) 4 x 5 4 x 5
Aydınlatma etkisi (lx) 260 260
Aydınlatma rengi (Kelvin) 3,600 3,600
Hava çıkış bağlantı yönü Alt / Üst / ön,arka •/–/• •/–/•
Hava kanalı bağlantı borusu tipi 125 çap – –
Hava kanalı bağlantı borusu tipi 150 çap AD 754 045¹ AD 754 045¹
Hava kanalı bağlantı borusu tipi 125 yassı boru – –
Hava kanalı bağlantı borusu tipi 150 yassı boru AD 854 045¹, AD 854 045¹,

AD 854 043¹ AD 854 043¹ 
Fişli kablo uzunluğu (m) 1.75 1.75
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (W) Emme motoruna bağlı olarak Emme motoruna bağlı olarak
Radio frekansı ile erişim kumanda • •

• Standart - Kullanılamaz
1 Özel aksesuarlar

400 serisi tezgah aspiratörü
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Cihaz tipi Ara aspiratör

Paslanmaz Çelik VL414 111
Hava Çıkışlı / Hava Dolaşımlı •/•
Boyutlar

Çerçeve kalınlığı (cm) 0.3
Tezgah üstümontaj / Hemyüzey montaj •/•
menfez yüksekliği (cm)
Tezgah üstü çerçeve Genişliği  (cm) 11
Kabin içi çerçeve Genişliği  (cm) 8.5
Çerçeve derinliği  (cm) 51
Kabin için Çerçeve yüksekliği/Derinliği  (cm) 17.0/17.3
Net ağırlık (kg) 4
Yönetmeliğe göre tüketim verileri  2014

Enerji verimliliği A
Ortalama enerji tüketimi kWh/Jahr 47.7
Havalandırma verimliliği A
Aydınlatma verimliliği
Yağ filtresi verimliliği F
Min./Max Standart pozisyonda ses seviyesi dB(A) 53/68
Emme motorlarına göre performans Güç seviyesi1/2/3 intensive 1 X VL414

AR400 142 İç ünite emme motoru (m³/h) 280/430/540/590
AR401 142 Dış cephe emme motoru (m³/h) 250/360/460/580
AR403 122 Baza boşluğuna sığabilen emme motoru (m³/h) 280/380/490/610
AR413 122 Baza boşluğuna sığabilen karbon filtreli emme motoru (m³/h) 240/360/450/530
Emme motorlarına göre performans Güç seviyesi1/2/3 intensive 2 X VL414

AR400 142 İç ünite emme motoru (m³/h) 330/500/650/820
AR401 142 Dış cephe emme motoru (m³/h) 350/530/670/830
AR403 122 Baza boşluğuna sığabilen emme motoru (m³/h) 370/500/650/790
AR413 122 Baza boşluğuna sığabilen karbon filtreli emme motoru (m³/h) 320/440/570/700
Özellikler

Harici motor eklenebilir havalandırma ünitesi
Güç kademesi 3 kademe + İntensive
Otomatik fonksiyon –
Run-an Fonksiyonu (min) •/6 min.
Aralıklı havalandırma (min) •/6 min.
Yağ filtresi doluluk göstergesi •
Yağ filtresi tasarımı Metal yağ filtresi
Yağ filtresi ünitesi 1
Yağ boşaltma kanalı •
Aydınlatma tasarımı –
Lamba çıkışı (W) –
Aydınlatma etkisi (lx) –
Aydınlatma rengi (Kelvin) –
Hava çıkış bağlantı yönü Alt /yan / ön,arka •/•/–
Hava kanalı bağlantı borusu tipi 125 çap AD 724 040¹
Hava kanalı bağlantı borusu tipi 150 çap –
Hava kanalı bağlantı borusu tipi 125 yassı boru –
Hava kanalı bağlantı borusu tipi 150 yassı boru AD 852 046¹
Fişli kablo uzunluğu (m) 1.5
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (W) Emme motoruna bağlı olarak
Radio frekansı ile erişim kumanda •

• Standart - Kullanılamaz
1 Özel aksesuarlar

400 serisi ara aspiratörü



Cihaz tipi Ada davlumbaz Ada davlumbaz Ada davlumbaz

Paslanmaz Çelik AI442 160 AI442 120 AI442 100
Hava Çıkışlı / Hava Dolaşımlı •/• •/• •/•
Boyutlar

Genişlik (cm) 160 120 100
Derinlik (cm) 700 700 700
Hava çıkış kanalı yüksekliği / Hava dolaşım kanalı yüksekliği min. Max (cm) 720–1500 720–1500 720–1500
Net cihaz ağırlığı (kg) 52 40 35
Net hava kanalı ağırlığı (kg) 8–14 8–14 8–14
Yönetmeliğe göre tüketim verileri  2014

Enerji verimliliği A¹  A¹  A¹
Ortalama enerji tüketimi kWh/yıl 49.1¹ 49.5¹ 51.3¹
Havalandırma verimliliği A¹  A¹  A¹ 
Aydınlatma verimliliği A A A
Yağ filtresi verimliliği B B B
Min./Max Standart pozisyonda ses seviyesi dB(A) 45/62 44/62 44/61
Emme motorlarına göre performans Güç seviyesi1/2/3 intensive

AR400 142 İç ünite emme motoru (m³/h) 330/510/650/800 350/500/650/820 350/500/650/800
AR400 143 AI/AW442 için emme motoru (m³/h) 340/500/630/930 340/490/630/930 340/500/630/920
AR401 142 Dış cephe emme motoru (m³/h) 370/540/650/860 370/540/650/850 370/530/650/850
AR400 143 AI/AW442 için emme motoru (m³/h) 280/440/550/760 290/440/550/750 290/440/550/750
Özellikler

Güç kademesi 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive
Otomatik fonksiyon – – –
Run-an Fonksiyonu (min) •/Entegre •/Entegre •/Entegre
Aralıklı havalandırma (min) – – –
Yağ filtresi doluluk göstergesi • • •
Yağ filtresi tasarımı Baffle filtre Baffle filtre Baffle filtre
Yağ filtresi ünitesi 6 4 4
Yağ boşaltma kanalı • • •
Aydınlatma tasarımı LED LED LED
Lamba çıkışı (W) 4 x 10 4 x 10 4 x 10
Aydınlatma etkisi (lx) 1,390 1,390 1,390
Aydınlatma rengi (Kelvin) 3,500 3,500 3,500
Hava çıkış boru bağlantısı (ø mm) 150 150 150
Hava çıkış bağlantı yönü Üst /yan / arka/front S = Özel üretim •/S/S/S •/S/S/S •/S/S/S
Fişli kablo uzunluğu (m) 1.75 1.75 1.75
Tezgah arası montaj yüksekliği

Gazlı ocaklar (cm) 70 70 70
Elektirikli ocaklar (cm) 60 60 60
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (W)
Emme motoruna bağlı 
olarak

Emme motoruna bağlı 
olarak

Emme motoruna bağlı 
olarak

Radio frekansı ile erişim kumanda • • •

• Standart - Kullanılamaz
1 Özel aksesuarlar

400 serisi ada davlumbazlar
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Cihaz tipi Duvar davlumbazı Duvar davlumbazı Duvar davlumbazı

Paslanmaz Çelik AW442 160 AW442 120 AW442 100
Hava Çıkışlı / Hava Dolaşımlı •/• •/• •/•
Boyutlar

Genişlik (cm) 160 120 90
Derinlik (cm) 550 550 550
Hava çıkış kanalı yüksekliği / Hava dolaşım kanalı yüksekliği min. Max (cm) 720–1500 720–1500 720–1500
Net cihaz ağırlığı (kg) 40 32 26
Net hava kanalı ağırlığı (kg) 7–11 7–11 7–11
Yönetmeliğe göre tüketim verileri  2014

Enerji verimliliği A¹ A¹ A+¹
Ortalama enerji tüketimi kWh/year 49,8¹ 43,3¹ 41.6¹
Havalandırma verimliliği A¹ A¹ A¹
Aydınlatma verimliliği A¹ A¹ A¹ 
Yağ filtresi verimliliği A B B
Min./Max Standart pozisyonda ses seviyesi dB(A) 47/64 47/64 47/63
Emme motorlarına göre performans Güç seviyesi1/2/3 intensive

AR400 142 İç ünite emme motoru (m³/h) 340/500/650/790 340/510/640/790 320/490/640/780
AR400 143 AI/AW442 için emme motoru (m³/h) 330/500/620/890 330/500/610/880 350/500/630/880
AR401 142 Dış cephe emme motoru (m³/h) 370/480/620/800 370/480/620/790 370/480/620/790
AR400 143 AI/AW442 için emme motoru (m³/h) 280/440/550/720 290/440/550/720 270/430/540/710
Özellikler

Güç kademesi 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive
Otomatik fonksiyon – – –
Run-an Fonksiyonu (min) •/Entegre •/Entegre •/Entegre
Aralıklı havalandırma (min) – – –
Yağ filtresi doluluk göstergesi • • •
Yağ filtresi tasarımı Baffle filtre Baffle filtre Baffle filtre
Yağ filtresi ünitesi 4 4 4
Yağ boşaltma kanalı • • •
Aydınlatma tasarımı LED LED LED
Lamba çıkışı (W) 4 x 10 3 x 10 2 x 10
Aydınlatma etkisi (lx) 1260 1110 800
Aydınlatma rengi (Kelvin) 3,500 3,500 3,500
Hava çıkış boru bağlantısı (ø mm) 150 150 150
Hava çıkış bağlantı yönü Üst /yan / arka/front S = Özel üretim •/S/S/S •/S/S/S •/S/S/S
Fişli kablo uzunluğu (m) 1.75 1.75 1.75
Tezgah arası montaj yüksekliği

Gazlı ocaklar (cm) 70 70 70
Elektirikli ocaklar (cm) 60 60 60
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (W) Emme motoruna bağlı olarak Emme motoruna bağlı olarak
Emme motoruna bağlı 
olarak

Radio frekansı ile erişim kumanda • • •

• Standart - Kullanılamaz
1 Özel aksesuarlar

Cihaz tipi Ada davlumbaz Ada davlumbaz Ada davlumbaz

Paslanmaz Çelik AI442 160 AI442 120 AI442 100
Hava Çıkışlı / Hava Dolaşımlı •/• •/• •/•
Boyutlar

Genişlik (cm) 160 120 100
Derinlik (cm) 700 700 700
Hava çıkış kanalı yüksekliği / Hava dolaşım kanalı yüksekliği min. Max (cm) 720–1500 720–1500 720–1500
Net cihaz ağırlığı (kg) 52 40 35
Net hava kanalı ağırlığı (kg) 8–14 8–14 8–14
Yönetmeliğe göre tüketim verileri  2014

Enerji verimliliği A¹  A¹  A¹
Ortalama enerji tüketimi kWh/yıl 49.1¹ 49.5¹ 51.3¹
Havalandırma verimliliği A¹  A¹  A¹ 
Aydınlatma verimliliği A A A
Yağ filtresi verimliliği B B B
Min./Max Standart pozisyonda ses seviyesi dB(A) 45/62 44/62 44/61
Emme motorlarına göre performans Güç seviyesi1/2/3 intensive

AR400 142 İç ünite emme motoru (m³/h) 330/510/650/800 350/500/650/820 350/500/650/800
AR400 143 AI/AW442 için emme motoru (m³/h) 340/500/630/930 340/490/630/930 340/500/630/920
AR401 142 Dış cephe emme motoru (m³/h) 370/540/650/860 370/540/650/850 370/530/650/850
AR400 143 AI/AW442 için emme motoru (m³/h) 280/440/550/760 290/440/550/750 290/440/550/750
Özellikler

Güç kademesi 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive
Otomatik fonksiyon – – –
Run-an Fonksiyonu (min) •/Entegre •/Entegre •/Entegre
Aralıklı havalandırma (min) – – –
Yağ filtresi doluluk göstergesi • • •
Yağ filtresi tasarımı Baffle filtre Baffle filtre Baffle filtre
Yağ filtresi ünitesi 6 4 4
Yağ boşaltma kanalı • • •
Aydınlatma tasarımı LED LED LED
Lamba çıkışı (W) 4 x 10 4 x 10 4 x 10
Aydınlatma etkisi (lx) 1,390 1,390 1,390

Aydınlatma rengi (Kelvin) 3,500 3,500 3,500
Hava çıkış boru bağlantısı (ø mm) 150 150 150
Hava çıkış bağlantı yönü Üst /yan / arka/front S = Özel üretim •/S/S/S •/S/S/S •/S/S/S
Fişli kablo uzunluğu (m) 1.75 1.75 1.75
Tezgah arası montaj yüksekliği

Gazlı ocaklar (cm) 70 70 70
Elektirikli ocaklar (cm) 60 60 60
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (W)
Emme motoruna bağlı 
olarak

Emme motoruna bağlı 
olarak

Emme motoruna bağlı 
olarak

Radio frekansı ile erişim kumanda • • •

• Standart - Kullanılamaz
1 Özel aksesuarlar

400 serisi duvar davlumbazları



Cihaz tipi İç ünite İç ünite (Davlumbaz içi) Dış ünite Tezgah altı Tezgah altı

Paslanmaz Çelik AR 401 142
Metal Çinko kaplama AR 400 142 AR  400 143 AR 403 122 AR 413 122
Hava Çıkışlı / Hava Dolaşımlı •/– •/– •/– •/– –/•
Boyutlar

Genişlik (mm) 426 333 422 451 406
Derinlik (mm) 426 240 453 505 535
Yükseklik (mm) 232 232 140 95 99
Net ağırlık (kg) 14 5 14 9 9
Montaj pozisyonu imkanı

Eğimli çatı (Eternit değil)
Dış cephe duvarı •
İç bölüm iç duvar • • •
Alt dolap içi • • •
AI/AW442 Davlumbazlar •
Çatı katı • •
Kiler • •
Hava çıkışlı performans güç seviyesi 1/2/3 intensive

Hava çıkışlı (m³/h) 350/530/670/830 330/520/640/970 390/580/720/910 420/560/730/890
Hava dolaşımlı (m³/h) 350/480/620/760
Max. Geri basınç 0 m3/h (Pa) 500 460 740 720 600
Özellikler

Güç kademesi 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive 3 plus intensive
Fan teknolojisi BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC
Motorlar (No) 1 1 1 1 1
Motor çıkışı (W) 240 230 180 180 180
Ses yalıtımı • • • – –
Sabitleme imkanı • – • • •
Boru bağlanacak emme yönü (ø mm) 5 x 150 1 x 200 1 x 150 1 x 150
Boru bağlanacak çıkış yönü (ø mm) 1 x 150 1 x 150 1 x 221
Hava girişini kapatmak için gerekli kapak • – – – –
Aktif karbon filtre – – – – •
Fişli kablo uzunluğu (m) 1.75 – 1.75 1.75 1.75
Network kablo uzunluğu (m) 5 – 5 2 2
Harici motorlar ile kombinasyon kumandası

Radio frekansı ile erişim kumanda • • • • •

• Standart - Kullanılamaz

400 serisi emme motorları
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Cihaz tipi İç ünite İç ünite (Davlumbaz içi) Dış ünite Tezgah altı Tezgah altı

Paslanmaz Çelik AR 401 142
Metal Çinko kaplama AR 400 142 AR  400 143 AR 403 122 AR 413 122
Hava Çıkışlı / Hava Dolaşımlı •/– •/– •/– •/– –/•
Boyutlar

Genişlik (mm) 426 333 422 451 406
Derinlik (mm) 426 240 453 505 535
Yükseklik (mm) 232 232 140 95 99
Net ağırlık (kg) 14 5 14 9 9
Montaj pozisyonu imkanı

Eğimli çatı (Eternit değil)
Dış cephe duvarı •
İç bölüm iç duvar • • •
Alt dolap içi • • •
AI/AW442 Davlumbazlar •
Çatı katı • •
Kiler • •
Hava çıkışlı performans güç seviyesi 1/2/3 intensive

Hava çıkışlı (m³/h) 350/530/670/830 330/520/640/970 390/580/720/910 420/560/730/890
Hava dolaşımlı (m³/h) 350/480/620/760
Max. Geri basınç 0 m3/h (Pa) 500 460 740 720 600
Özellikler

Güç kademesi 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive 3 plus intensive
Fan teknolojisi BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC
Motorlar (No) 1 1 1 1 1
Motor çıkışı (W) 240 230 180 180 180
Ses yalıtımı • • • – –
Sabitleme imkanı • – • • •
Boru bağlanacak emme yönü (ø mm) 5 x 150 1 x 200 1 x 150 1 x 150
Boru bağlanacak çıkış yönü (ø mm) 1 x 150 1 x 150 1 x 221
Hava girişini kapatmak için gerekli kapak • – – – –
Aktif karbon filtre – – – – •
Fişli kablo uzunluğu (m) 1.75 – 1.75 1.75 1.75
Network kablo uzunluğu (m) 5 – 5 2 2
Harici motorlar ile kombinasyon kumandası

Radio frekansı ile erişim kumanda • • • • •

• Standart - Kullanılamaz



Cihaz tipi Tavan Aspiratörü Tavan Aspiratörü
Paslanmaz	çelik AC	231	120 AC	250	190
Hava	Çıkışlı	/Hava	dolaşımlı –/• •/•
Boyutlar
Çerçeve	genişliği 	(cm) 120 90
Çerçeve	derinliği 	(cm) 70 50
Yükleklik 	(cm) 24 30
Net	cihaz	ağırlığı (kg) 35 14
Yönetmeliğe göre tüketim verileri  2014
Enerji	verimliliği – A
Ortalama	enerji	tüketimi kWh/year – 58.2
Havalandırma	verimliliği – A
Aydınlatma	verimliliği – A
Yağ	filtresi	verimliliği – E
Min	/	Max	/	Standart	pozisyonda	ses	seviyesi dB(A) – 49/64
Performans güç seviyesi 1/2/3 intensive
Hava	çıkışlı (m³/h) – 310/420/570/780
Hava	dolaşımlı (m³/h) 440/600/780/850 310/420/500/570
Max.	Geri	basınç	0	m3/h (Pa) 541
Ses seviyesi (EN 60704-3) max/int
Hava	çıkışlı (dB(A)	re 1 pW) – 64/71

Hava	dolaşımlı (dB(A)	re 1 pW) 70/72 65/72

Geri basınç ses seviyesi (EN 60704-2-13) max/int
Hava	çıkışlı (dB	(A) re 20 µPa) – 50/57

Hava	dolaşımlı (dB	(A) re 20 µPa) 56/58 51/58

Özellikler
Kumanda	modülü • •
Güç	kademesi 3	plus	intensive 3	plus	intensive
Run-on	fonksiyonu	(sınırlı	süre	max	güç) •/15	min. •/10	min.
Aralıklı	havalandırma •/10	min. •/10	min.
Yağ	filtresi	doluluk	göstergesi • •
Yağ	filtresi	tasarımı Cartridge-type	filter Cartridge-type	filter
Yağ	filtresi	ünitesi 3 2
Aydınlatma	tasarımı LED LED
Lamba	çıkışı (W) 2x6 4x2.5
Aydınlatma	etkisi (lx) 14 673
Aydınlatma	rengi (Kelvin) 4000 4000
Hava	çıkış	boru	bağlantısı (ø	mm) – 150
Hava	çıkış	bağlantı	yönü,	üst	/yan/arka/ön – –/•/•/•
Fişli	kablo	uzunluğu (m) – 1.3
Pişirme alanı ile davlumbaz arası minimum mesafe
Gazlı	ocaklar (cm) 70/70 65/70
Elektrikli	ocaklar (cm) 70 55
Bağlantı
Toplam	bağlantı	değeri (W) 192 279
Kumanda	(radio	frekansı	ile	erişim) • •

• Standart - Kullanılamaz

200 serisi tavan aspiratörler
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Cihaz tipi Tavan Aspiratörü Tavan Aspiratörü
Paslanmaz	çelik AC	231	120 AC	250	190
Hava	Çıkışlı	/Hava	dolaşımlı –/• •/•
Boyutlar
Çerçeve	genişliği 	(cm) 120 90
Çerçeve	derinliği 	(cm) 70 50
Yükleklik 	(cm) 24 30
Net	cihaz	ağırlığı (kg) 35 14
Yönetmeliğe göre tüketim verileri  2014
Enerji	verimliliği – A
Ortalama	enerji	tüketimi kWh/year – 58.2
Havalandırma	verimliliği – A
Aydınlatma	verimliliği – A
Yağ	filtresi	verimliliği – E
Min	/	Max	/	Standart	pozisyonda	ses	seviyesi dB(A) – 49/64
Performans güç seviyesi 1/2/3 intensive
Hava	çıkışlı (m³/h) – 310/420/570/780
Hava	dolaşımlı (m³/h) 440/600/780/850 310/420/500/570
Max.	Geri	basınç	0	m3/h (Pa) 541
Ses seviyesi (EN 60704-3) max/int
Hava	çıkışlı (dB(A)	re 1 pW) – 64/71

Hava	dolaşımlı (dB(A)	re 1 pW) 70/72 65/72

Geri basınç ses seviyesi (EN 60704-2-13) max/int
Hava	çıkışlı (dB	(A) re 20 µPa) – 50/57

Hava	dolaşımlı (dB	(A) re 20 µPa) 56/58 51/58

Özellikler
Kumanda	modülü • •
Güç	kademesi 3	plus	intensive 3	plus	intensive
Run-on	fonksiyonu	(sınırlı	süre	max	güç) •/15	min. •/10	min.
Aralıklı	havalandırma •/10	min. •/10	min.
Yağ	filtresi	doluluk	göstergesi • •
Yağ	filtresi	tasarımı Cartridge-type	filter Cartridge-type	filter
Yağ	filtresi	ünitesi 3 2
Aydınlatma	tasarımı LED LED
Lamba	çıkışı (W) 2x6 4x2.5
Aydınlatma	etkisi (lx) 14 673
Aydınlatma	rengi (Kelvin) 4000 4000
Hava	çıkış	boru	bağlantısı (ø	mm) – 150
Hava	çıkış	bağlantı	yönü,	üst	/yan/arka/ön – –/•/•/•
Fişli	kablo	uzunluğu (m) – 1.3
Pişirme alanı ile davlumbaz arası minimum mesafe
Gazlı	ocaklar (cm) 70/70 65/70
Elektrikli	ocaklar (cm) 70 55
Bağlantı
Toplam	bağlantı	değeri (W) 192 279
Kumanda	(radio	frekansı	ile	erişim) • •

• Standart - Kullanılamaz



Cihaz tipi Ara aspiratör Ara aspiratör

Kumanda modülü VL041 ile emme modülü
Paslanmaz Çelik VL 041 115 VL 040 115
Aluminyum VL 041 135 VL 040 135
Hava Çıkışlı / Hava Dolaşımlı •/• •/•
Boyutlar

Çerçeve kalınlığı (cm) 0.85 0.85
Tezgah üstümontaj / Hemyüzey montaj •/– •/–
menfez yüksekliği (cm)
Tezgah üstü çerçeve Genişliği (cm) 8.5 8.5
Kabin içi çerçeve Genişliği (cm) 7.8 7.8
Tezgah üstü çerçeve derinliği (cm) 51 51
Kabin için Çerçeve yüksekliği/Derinliği (cm) 20/– 20/–
Net ağırlık (kg) 4 4
Yönetmeliğe göre tüketim verileri  2014

Enerji verimliliği B
Ortalama enerji tüketimi kWh/yıl 66,2
Havalandırma verimliliği B
Aydınlatma verimliliği –
Yağ filtresi verimliliği F
Min./Max Standart pozisyonda ses seviyesi dB(A) 52/67
Emme motorlarına göre performans Güç seviyesi1/2/3 intensive VL 041 

AR403 121 Baza boşluğuna sığabilen emme motoru (m³/h) 270/370/480/610
AR413 121 Baza boşluğuna sığabilen karbon filtreli emme motoru (m³/h) 200/370/380/500
Emme motorlarına göre performans Güç seviyesi1/2/3 intensive VL 041 + VL 040

AR403 121 Baza boşluğuna sığabilen emme motoru (m³/h) 300/470/540/750
AR413 121 Baza boşluğuna sığabilen karbon filtreli emme motoru (m³/h) 250/410/480/660
Özellikler

Harici motor eklenebilir havalandırma ünitesi – –
Güç kademesi 4 kademe + İntensive 4
Otomatik fonksiyon – –
Run-an Fonksiyonu (min) – –
Aralıklı havalandırma (min) – –
Yağ filtresi doluluk göstergesi – –
Yağ filtresi tasarımı Paslanmaz çelik Paslanmaz çelik
Yağ filtresi ünitesi 1 1
Yağ boşaltma kanalı • •
Aydınlatma tasarımı – –
Lamba çıkışı (W) – –
Aydınlatma etkisi (lx) – –
Aydınlatma rengi (Kelvin) – –
Hava çıkış bağlantı yönü Alt /yan / ön,arka •/•/– •/•/–
Hava kanalı bağlantı borusu tipi 125 çap AD 724 040¹ AD 724 040¹
Hava kanalı bağlantı borusu tipi 150 çap – –
Hava kanalı bağlantı borusu tipi 150 yassı boru AD 854 046¹ AD 854 046¹
Fişli kablo uzunluğu (m) 1.5 –
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (W) Emme motoruna bağlı olarak –
Radio frekansı ile erişim kumanda • –

• Standart - Kullanılamaz
1 Özel aksesuarlar

200 serisi ara aspiratör



Havalandırma cihazları 221

Cihaz tipi Tezgah altı Tezgah altı

Paslanmaz Çelik
Metal Çinko kaplama AR 403 121 AR 413 121
Hava Çıkışlı / Hava Dolaşımlı •/– –/•
Boyutlar

Genişlik (mm) 451 406
Derinlik (mm) 505 535
Yükseklik (mm) 99 99
Net ağırlık (kg) 9 9
Montaj pozisyonu imkanı

Eğimli çatı (Eternit değil)
Dış cephe duvarı
İç bölüm iç duvar • •
Alt dolap içi • •
AI/AW442 Davlumbazlar
Çatı katı
Kiler
Hava çıkışlı performans güç seviyesi 1/2/3 intensive

Hava çıkışlı (m³/h) 365/575/764/908
Hava dolaşımlı (m³/h) 272/466/638/761
Max. Geri basınç 0 m3/h (Pa) 750 650
Özellikler

Güç kademesi 4 kademe + İntensive 4 kademe + İntensive
Fan teknolojisi Capasitör Capasitör
Motorlar (No) 1 1
Motor çıkışı (W) 200 200
Ses yalıtımı – –
Sabitleme imkanı • •
Boru bağlanacak emme yönü (ø mm) 1 x 150 1 x 150
Boru bağlanacak çıkış yönü (ø mm) 1 x 221
Hava girişini kapatmak için gerekli kapak – –
Aktif karbon filtre – •
Fişli kablo uzunluğu (m) 1,75 1,75
Network kablo uzunluğu (m)
Harici motorlar ile kombinasyon kumandası

Radio frekansı ile erişim kumanda • •

• Standart - Kullanılamaz

200 serisi emme motorları



Cihaz tipi Ada davlumbaz Ada davlumbaz Ada davlumbaz Ada davlumbaz Ada davlumbaz Ada davlumbaz

Paslanmaz Çelik AI 240 120 AI 240 100 AI 240 190 AI 230 120 AI 230 100 AI 230 190
Paslanmaz çelik Aluminyum panel
Hava Çıkışlı / Hava Dolaşımlı •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Boyutlar

Genişlik 120 100 90 120 100 90
Derinlik 65 65 60 65 65 60
Hava çıkış kanalı yüksekliği / Hava dolaşım kanalı yüksekliği min. Max 74–92/82–104 74–92/82–104 74–92/82–104 74–92/82–104 74–92/82–104 74–92/82–104
Net cihaz ağırlığı 40 40 32 40 40 32
Net hava kanalı ağırlığı
Yönetmeliğe göre tüketim verileri  2014

Enerji verimliliği A  A  A  A  A  A  
Ortalama enerji tüketimi 51.6 52.5 52.5 51.6 52.5 52.5
Havalandırma verimliliği A A A A A A
Aydınlatma verimliliği A A A A A A
Yağ filtresi verimliliği B B B B B B
Min./Max Standart pozisyonda ses seviyesi 40/62 40/62 40/62 40/62 40/62 40/62
Emme motorlarına göre performans Güç seviyesi1/2/3 intensive

Hava çıkışlı 250/440/640/890 250/430/620/850 250/430/620/850 250/440/640/890 250/430/620/850 250/430/620/850
Hava çıkışlı Coanda etkisi
Hava dolaşımlı 200/370/470/570 210/390/480/570 210/390/480/570 200/370/470/570 210/390/480/570 210/390/480/570
Hava dolaşımlı coanda etkisi
Max. Geri basınç 0 m3/h 541 541 541 541 541 541
Güş kademesi Ses seviyesi

Hava çıkışlı 62/69 62/69 62/69 62/69 62/69 62/69
Hava dolaşımlı 68/72 68/72 68/72 68/72 68/72 68/72
Geri basınç ses seviyesi

Hava çıkışlı 48/55 48/55 48/55 48/55 48/55 48/55
Hava dolaşımlı 54/58 54/58 54/58 54/58 54/58 54/58
Özellikler

Güç kademesi 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive
Otomatik fonksiyon • • • • • •
Run-an Fonksiyonu •/Entegre •/Entegre •/Entegre •/Entegre •/Entegre •/Entegre
Aralıklı havalandırma – – – – – –
Yağ filtresi doluluk göstergesi • • • • • •
Yağ filtresi tasarımı Kenar emiş filtresi Kenar emiş filtresi Kenar emiş filtresi Kenar emiş filtresi Kenar emiş filtresi Kenar emiş filtresi
Yağ filtresi ünitesi 4 3 3 4 3 3
Yağ boşaltma kanalı – – – – – –
Aydınlatma tasarımı LED LED LED LED LED LED
Lamba çıkışı 4 x 5 4 x 5 4 x 5 4 x 5 4 x 5 4 x 5
Aydınlatma etkisi 730 770 770 730 770 770
Aydınlatma rengi 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Hava çıkış boru bağlantısı 150 150 150 150 150 150
Hava çıkış bağlantı yönü Üst /yan / arka/front S = Özel üretim •/S/S/S •/S/S/S •/S/S/S •/S/S/S •/S/S/S •/S/S/S
Coanda etkisi
Fan çıkışı 280 280 280 280 280 280
Fişli kablo uzunluğu 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Tezgah arası montaj yüksekliği

Gazlı ocaklar 65/70 65/70 65/70 65/70 65/70 65/70
Elektirikli ocaklar 55 55 55 55 55 55
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri Emme motoruna bağlı olarak Emme motoruna bağlı olarak Emme motoruna bağlı olarak Emme motoruna bağlı olarak
Emme motoruna bağlı 
olarak

Emme motoruna bağlı olarak

Radio frekansı ile erişim kumanda • • • • • •

• Standart - Kullanılamaz
1 Özel aksesuarlar

200 serisi ada davlumbazlar



Havalandırma cihazları 223

Cihaz tipi Ada davlumbaz Ada davlumbaz Ada davlumbaz Ada davlumbaz Ada davlumbaz Ada davlumbaz

Paslanmaz Çelik AI 240 120 AI 240 100 AI 240 190 AI 230 120 AI 230 100 AI 230 190
Paslanmaz çelik Aluminyum panel
Hava Çıkışlı / Hava Dolaşımlı •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Boyutlar

Genişlik 120 100 90 120 100 90
Derinlik 65 65 60 65 65 60
Hava çıkış kanalı yüksekliği / Hava dolaşım kanalı yüksekliği min. Max 74–92/82–104 74–92/82–104 74–92/82–104 74–92/82–104 74–92/82–104 74–92/82–104
Net cihaz ağırlığı 40 40 32 40 40 32
Net hava kanalı ağırlığı
Yönetmeliğe göre tüketim verileri  2014

Enerji verimliliği A  A  A  A  A  A  
Ortalama enerji tüketimi 51.6 52.5 52.5 51.6 52.5 52.5
Havalandırma verimliliği A A A A A A
Aydınlatma verimliliği A A A A A A
Yağ filtresi verimliliği B B B B B B
Min./Max Standart pozisyonda ses seviyesi 40/62 40/62 40/62 40/62 40/62 40/62
Emme motorlarına göre performans Güç seviyesi1/2/3 intensive

Hava çıkışlı 250/440/640/890 250/430/620/850 250/430/620/850 250/440/640/890 250/430/620/850 250/430/620/850
Hava çıkışlı Coanda etkisi
Hava dolaşımlı 200/370/470/570 210/390/480/570 210/390/480/570 200/370/470/570 210/390/480/570 210/390/480/570
Hava dolaşımlı coanda etkisi
Max. Geri basınç 0 m3/h 541 541 541 541 541 541
Güş kademesi Ses seviyesi

Hava çıkışlı 62/69 62/69 62/69 62/69 62/69 62/69
Hava dolaşımlı 68/72 68/72 68/72 68/72 68/72 68/72
Geri basınç ses seviyesi

Hava çıkışlı 48/55 48/55 48/55 48/55 48/55 48/55
Hava dolaşımlı 54/58 54/58 54/58 54/58 54/58 54/58
Özellikler

Güç kademesi 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive
Otomatik fonksiyon • • • • • •
Run-an Fonksiyonu •/Entegre •/Entegre •/Entegre •/Entegre •/Entegre •/Entegre
Aralıklı havalandırma – – – – – –
Yağ filtresi doluluk göstergesi • • • • • •
Yağ filtresi tasarımı Kenar emiş filtresi Kenar emiş filtresi Kenar emiş filtresi Kenar emiş filtresi Kenar emiş filtresi Kenar emiş filtresi
Yağ filtresi ünitesi 4 3 3 4 3 3
Yağ boşaltma kanalı – – – – – –
Aydınlatma tasarımı LED LED LED LED LED LED
Lamba çıkışı 4 x 5 4 x 5 4 x 5 4 x 5 4 x 5 4 x 5
Aydınlatma etkisi 730 770 770 730 770 770
Aydınlatma rengi 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Hava çıkış boru bağlantısı 150 150 150 150 150 150
Hava çıkış bağlantı yönü Üst /yan / arka/front S = Özel üretim •/S/S/S •/S/S/S •/S/S/S •/S/S/S •/S/S/S •/S/S/S
Coanda etkisi
Fan çıkışı 280 280 280 280 280 280
Fişli kablo uzunluğu 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Tezgah arası montaj yüksekliği

Gazlı ocaklar 65/70 65/70 65/70 65/70 65/70 65/70
Elektirikli ocaklar 55 55 55 55 55 55
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri Emme motoruna bağlı olarak Emme motoruna bağlı olarak Emme motoruna bağlı olarak Emme motoruna bağlı olarak
Emme motoruna bağlı 
olarak

Emme motoruna bağlı olarak

Radio frekansı ile erişim kumanda • • • • • •

• Standart - Kullanılamaz
1 Özel aksesuarlar



Cihaz tipi Duvar davlumbazı Duvar davlumbazı Duvar davlumbazı Duvar davlumbazı Duvar davlumbazı Duvar davlumbazı Duvar davlumbazı

Paslanmaz Çelik AW 240 120 AW 240 190 AW 240 170 AW 230 120 AW 230 190 AW 230 170 AW 250 191
Paslanmaz çelik Aluminyum panel AW 241 120 AW 241 190
Hava Çıkışlı / Hava Dolaşımlı •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Boyutlar

Genişlik 120 90 70 120 90 70 90
Derinlik 50 50 50 50 50 50 417
Hava çıkış kanalı yüksekliği / Hava dolaşım kanalı yüksekliği min. Max 67–95/85–115 67–95/85–115 67–95/85–115 67–95/85–115 67–95/85–115 67–95/85–115 86–115/100–134
Net cihaz ağırlığı 24 21 21 24 21 21 22
Net hava kanalı ağırlığı
Yönetmeliğe göre tüketim verileri  2014

Enerji verimliliği A A A A A A A
Ortalama enerji tüketimi 43.8 38.8 37 43.8 38.8 37 38.7
Havalandırma verimliliği A A A A A A A
Aydınlatma verimliliği A A A A A A A
Yağ filtresi verimliliği B B A B B A B
Min./Max Standart pozisyonda ses seviyesi 43/64 44/66 45/65 43/64 44/66 45/65 46/63
Emme motorlarına göre performans Güç seviyesi1/2/3 intensive

Hava çıkışlı 220/420/600/800 250/430/610/810 230/420/580/740 220/420/600/800 250/430/610/810 230/420/580/740 220/410/570/750
Hava çıkışlı Coanda etkisi
Hava dolaşımlı 170/320/400/460 200/370/450/530 190/340/420/490 170/320/400/460 200/370/450/530 190/340/420/490 190/350/430/510
Hava dolaşımlı coanda etkisi
Max. Geri basınç 0 m3/h 541 541 481 541 541 481 541
Güş kademesi Ses seviyesi

Hava çıkışlı 64/70 66/72 65/71 64/70 66/72 65/71 63/69
Hava dolaşımlı 65/68 70/74 70/73 65/68 70/74 70/73 68/73
Geri basınç ses seviyesi

Hava çıkışlı 40/46 52/58 51/57 40/46 52/58 51/57 49/55
Hava dolaşımlı 41/42 56/60 56/59 41/42 56/60 56/59 54/59
Özellikler

Güç kademesi 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive
Otomatik fonksiyon • • • • • • •
Run-an Fonksiyonu •/Entegre •/Entegre •/Entegre •/Entegre •/Entegre •/Entegre •/Entegre
Aralıklı havalandırma – – – – – – –
Yağ filtresi doluluk göstergesi • • • • • • •
Yağ filtresi tasarımı Kenar emiş filtresi Kenar emiş filtresi Kenar emiş filtresi Kenar emiş filtresi Kenar emiş filtresi Kenar emiş filtresi Kenar emiş filtresi
Yağ filtresi ünitesi 4 3 2 4 3 2 3
Yağ boşaltma kanalı – – – – – – –

Aydınlatma tasarımı LED LED LED LED LED LED LED

Lamba çıkışı 4 x 5 3 x 5 2 x 5 4 x 5 3 x 5 2 x 5 3 x 5
Aydınlatma etkisi 929 731 801 929 731 801 578
Aydınlatma rengi 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Hava çıkış boru bağlantısı 150 150 150 150 150 150 150
Hava çıkış bağlantı yönü Üst /yan / arka/front S = Özel üretim •/S/S/S •/S/S/S •/S/S/S •/S/S/S •/S/S/S •/S/S/S •/S/S/S
Coanda etkisi
Fan çıkışı 260 260 260 260 260 260 260
Fişli kablo uzunluğu 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Tezgah arası montaj yüksekliği

Gazlı ocaklar 65/70 65/70 65/70 65/70 65/70 65/70 50/70
Elektirikli ocaklar 55 55 55 55 55 55 40
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri Emme motoruna bağlı olarak Emme motoruna bağlı olarak Emme motoruna bağlı olarak Emme motoruna bağlı olarak Emme motoruna bağlı olarak Emme motoruna bağlı olarak Emme motoruna bağlı olarak
Radio frekansı ile erişim kumanda • • • • • • •

• Standart - Kullanılamaz
1 Özel aksesuarlar

200 serisi duvar davlumbazlar



Havalandırma cihazları 225

Cihaz tipi Duvar davlumbazı Duvar davlumbazı Duvar davlumbazı Duvar davlumbazı Duvar davlumbazı Duvar davlumbazı Duvar davlumbazı

Paslanmaz Çelik AW 240 120 AW 240 190 AW 240 170 AW 230 120 AW 230 190 AW 230 170 AW 250 191
Paslanmaz çelik Aluminyum panel AW 241 120 AW 241 190
Hava Çıkışlı / Hava Dolaşımlı •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Boyutlar

Genişlik 120 90 70 120 90 70 90
Derinlik 50 50 50 50 50 50 417
Hava çıkış kanalı yüksekliği / Hava dolaşım kanalı yüksekliği min. Max 67–95/85–115 67–95/85–115 67–95/85–115 67–95/85–115 67–95/85–115 67–95/85–115 86–115/100–134
Net cihaz ağırlığı 24 21 21 24 21 21 22
Net hava kanalı ağırlığı
Yönetmeliğe göre tüketim verileri  2014

Enerji verimliliği A A A A A A A
Ortalama enerji tüketimi 43.8 38.8 37 43.8 38.8 37 38.7
Havalandırma verimliliği A A A A A A A
Aydınlatma verimliliği A A A A A A A
Yağ filtresi verimliliği B B A B B A B
Min./Max Standart pozisyonda ses seviyesi 43/64 44/66 45/65 43/64 44/66 45/65 46/63
Emme motorlarına göre performans Güç seviyesi1/2/3 intensive

Hava çıkışlı 220/420/600/800 250/430/610/810 230/420/580/740 220/420/600/800 250/430/610/810 230/420/580/740 220/410/570/750
Hava çıkışlı Coanda etkisi
Hava dolaşımlı 170/320/400/460 200/370/450/530 190/340/420/490 170/320/400/460 200/370/450/530 190/340/420/490 190/350/430/510
Hava dolaşımlı coanda etkisi
Max. Geri basınç 0 m3/h 541 541 481 541 541 481 541
Güş kademesi Ses seviyesi

Hava çıkışlı 64/70 66/72 65/71 64/70 66/72 65/71 63/69
Hava dolaşımlı 65/68 70/74 70/73 65/68 70/74 70/73 68/73
Geri basınç ses seviyesi

Hava çıkışlı 40/46 52/58 51/57 40/46 52/58 51/57 49/55
Hava dolaşımlı 41/42 56/60 56/59 41/42 56/60 56/59 54/59
Özellikler

Güç kademesi 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive 3 kademe + İntensive
Otomatik fonksiyon • • • • • • •
Run-an Fonksiyonu •/Entegre •/Entegre •/Entegre •/Entegre •/Entegre •/Entegre •/Entegre
Aralıklı havalandırma – – – – – – –
Yağ filtresi doluluk göstergesi • • • • • • •
Yağ filtresi tasarımı Kenar emiş filtresi Kenar emiş filtresi Kenar emiş filtresi Kenar emiş filtresi Kenar emiş filtresi Kenar emiş filtresi Kenar emiş filtresi
Yağ filtresi ünitesi 4 3 2 4 3 2 3
Yağ boşaltma kanalı – – – – – – –

Aydınlatma tasarımı LED LED LED LED LED LED LED

Lamba çıkışı 4 x 5 3 x 5 2 x 5 4 x 5 3 x 5 2 x 5 3 x 5
Aydınlatma etkisi 929 731 801 929 731 801 578
Aydınlatma rengi 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Hava çıkış boru bağlantısı 150 150 150 150 150 150 150
Hava çıkış bağlantı yönü Üst /yan / arka/front S = Özel üretim •/S/S/S •/S/S/S •/S/S/S •/S/S/S •/S/S/S •/S/S/S •/S/S/S
Coanda etkisi
Fan çıkışı 260 260 260 260 260 260 260
Fişli kablo uzunluğu 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Tezgah arası montaj yüksekliği

Gazlı ocaklar 65/70 65/70 65/70 65/70 65/70 65/70 50/70
Elektirikli ocaklar 55 55 55 55 55 55 40
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri Emme motoruna bağlı olarak Emme motoruna bağlı olarak Emme motoruna bağlı olarak Emme motoruna bağlı olarak Emme motoruna bağlı olarak Emme motoruna bağlı olarak Emme motoruna bağlı olarak
Radio frekansı ile erişim kumanda • • • • • • •

• Standart - Kullanılamaz
1 Özel aksesuarlar



Cihaz tipi Sürgülü aspiratör Sürgülü aspiratör Sürgülü aspiratör

Paslanmaz Çelik AF 210 190¹ AF 210 160¹ AF 200 160¹
Aluminyum AF 211 190¹ AF 211 160¹
Hava Çıkışlı / Hava Dolaşımlı •/• •/• •/•
Boyutlar

Genişlik (cm) 90 60 60
Derinlik (cm) 320 320 320
Buhar toplama sürgü sistemi önde (cm) 488 488 488
Yükseklik (cm) 378 378 426
Net cihaz ağırlığı (kg) 15 13 13
Yönetmeliğe göre tüketim verileri  2014

Enerji verimliliği A+ A+ A
Ortalama enerji tüketimi kWh/yıl 38,3 36,5 34,0
Havalandırma verimliliği A A A
Aydınlatma verimliliği A A A
Yağ filtresi verimliliği B B B
Min./Max Standart pozisyonda ses seviyesi dB(A) 40/56 40/56 41/54
Emme motorlarına göre performans Güç seviyesi1/2/3 intensive

Hava çıkışlı (m³/h) 280/370/510/930 270/370/510/930 200/310/380/690
Hava dolaşımlı (m³/h) 260/370/510/890 260/370/510/890 190/300/380/660
Max. Geri basınç 0 m³/h (Pa) 481 485 396
Güş kademesi Ses seviyesi (EN 60704-3) max / int

Hava çıkışlı (dB(A) re 1 pW) 40/48/56/70 40/48/56/70 41/48/54/66
Hava dolaşımlı (dB(A) re 1 pW) 46/55/62/69 46/55/62/69 46/51/57/69
Geri basınç ses seviyesi (EN 607704-2-13) max / int

Hava çıkışlı (dB (A) re 20 µPa) 26/34/42/56 26/34/42/56 27/34/40/52
Hava dolaşımlı (dB (A) re 20 µPa) 32/41/48/55 32/41/48/55 32/37/43/55
Özellikler

Cam sürgü sistemi • • •
Kumanda modülü Önden düğmeli Önden düğmeli Önden düğmeli
Güç kademesi 3 kademe + intensive 3 kademe + intensive 3 kademe + intensive
Otomatik fonksiyon • • •
Run-on fonksiyonu (min) 6 6 6
Aralıklı havalandırma (min) 6  6 6
Yağ filtresi doluluk göstergesi • • •
Yağ filtresi tasarımı Paslanmaz çelik yağ filtresi Paslanmaz çelik yağ filtresi Paslanmaz çelik yağ filtresi
Yağ filtresi ünitesi 1 1 1
Yağ boşaltma kanalı – – –
Aydınlatma tasarımı LED LED LED
Lamba çıkışı (W) 3 x 3 2 x 3 2 x 3
Aydınlatma etkisi (lx) 708 683 683
Aydınlatma rengi (Kelvin) 3500 3500 3500
Hava çıkış boru bağlantısı (ø mm) 150 150 150
ava çıkış bağlantı yönü Üst /yan / arka/front S = Özel üretim •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/–
Motor (No.) 1 1 2
Motor çıkışı (W) 260 260 140
Fişli kablo uzunluğu (m) 1,75 1,75 1,75
Tezgah arası montaj yüksekliği

Gazlı ocaklar (cm) 65/70 65/70 65/70
Elektirikli ocaklar (cm) 43 43 43
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (W) 269 266 146
Radio frekansı ile erişim kumanda • • •

•Standart - Kullanılamaz

200 serisi sürgülü aspiratörler
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Cihaz tipi Sürgülü aspiratör Sürgülü aspiratör Sürgülü aspiratör

Paslanmaz Çelik AF 210 190¹ AF 210 160¹ AF 200 160¹
Aluminyum AF 211 190¹ AF 211 160¹
Hava Çıkışlı / Hava Dolaşımlı •/• •/• •/•
Boyutlar

Genişlik (cm) 90 60 60
Derinlik (cm) 320 320 320
Buhar toplama sürgü sistemi önde (cm) 488 488 488
Yükseklik (cm) 378 378 426
Net cihaz ağırlığı (kg) 15 13 13
Yönetmeliğe göre tüketim verileri  2014

Enerji verimliliği A+ A+ A
Ortalama enerji tüketimi kWh/yıl 38,3 36,5 34,0
Havalandırma verimliliği A A A
Aydınlatma verimliliği A A A
Yağ filtresi verimliliği B B B
Min./Max Standart pozisyonda ses seviyesi dB(A) 40/56 40/56 41/54
Emme motorlarına göre performans Güç seviyesi1/2/3 intensive

Hava çıkışlı (m³/h) 280/370/510/930 270/370/510/930 200/310/380/690
Hava dolaşımlı (m³/h) 260/370/510/890 260/370/510/890 190/300/380/660
Max. Geri basınç 0 m³/h (Pa) 481 485 396
Güş kademesi Ses seviyesi (EN 60704-3) max / int

Hava çıkışlı (dB(A) re 1 pW) 40/48/56/70 40/48/56/70 41/48/54/66
Hava dolaşımlı (dB(A) re 1 pW) 46/55/62/69 46/55/62/69 46/51/57/69
Geri basınç ses seviyesi (EN 607704-2-13) max / int

Hava çıkışlı (dB (A) re 20 µPa) 26/34/42/56 26/34/42/56 27/34/40/52
Hava dolaşımlı (dB (A) re 20 µPa) 32/41/48/55 32/41/48/55 32/37/43/55
Özellikler

Cam sürgü sistemi • • •
Kumanda modülü Önden düğmeli Önden düğmeli Önden düğmeli
Güç kademesi 3 kademe + intensive 3 kademe + intensive 3 kademe + intensive
Otomatik fonksiyon • • •
Run-on fonksiyonu (min) 6 6 6
Aralıklı havalandırma (min) 6  6 6
Yağ filtresi doluluk göstergesi • • •
Yağ filtresi tasarımı Paslanmaz çelik yağ filtresi Paslanmaz çelik yağ filtresi Paslanmaz çelik yağ filtresi
Yağ filtresi ünitesi 1 1 1
Yağ boşaltma kanalı – – –
Aydınlatma tasarımı LED LED LED
Lamba çıkışı (W) 3 x 3 2 x 3 2 x 3
Aydınlatma etkisi (lx) 708 683 683
Aydınlatma rengi (Kelvin) 3500 3500 3500
Hava çıkış boru bağlantısı (ø mm) 150 150 150
ava çıkış bağlantı yönü Üst /yan / arka/front S = Özel üretim •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/–
Motor (No.) 1 1 2
Motor çıkışı (W) 260 260 140
Fişli kablo uzunluğu (m) 1,75 1,75 1,75
Tezgah arası montaj yüksekliği

Gazlı ocaklar (cm) 65/70 65/70 65/70
Elektirikli ocaklar (cm) 43 43 43
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (W) 269 266 146
Radio frekansı ile erişim kumanda • • •

•Standart - Kullanılamaz



Cihaz tipi Gömme aspiratör Gömme aspiratör Gömme aspiratör

Paslanmaz Çelik AC 200 190 AC 200 180 AC 200 160
Hava Çıkışlı / Hava Dolaşımlı •/• •/• •/•
Boyutlar

Genişlik (cm) 86 70 52
Derinlik (cm) 30 30 30
Yükseklik (cm) 36 (yükseklik) 36 (yükseklik) 36 (yükseklik)
Net cihaz ağırlığı (kg) 9,8 9,2 8,3
Yönetmeliğe göre tüketim verileri  65 / 2014

Enerji verimliliği A A A
Ortalama enerji tüketimi kWh/yıl 52,6 49,1 47,2
Havalandırma verimliliği A A A
Aydınlatma verimliliği A A A
Yağ filtresi verimliliği D D D
Min./Max Standart pozisyonda ses seviyesi dB(A) 41/64 42/65 44/67
Standart pozisyonda ses seviyesi (EN 60704-3) Güç kademesi 1 / 2 / 3 / int 
Hava çıkışlı (m³/h) 220/400/610/820 220/380/570/770 220/360/550/720
Hava dolaşımlı (m³/h) 200/240/320/370 200/240/320/370 190/210/280/330
Max. Geri basınç 0 m3/h (Pa) 560 560 560
Güş kademesi Ses seviyesi (EN 60704) max / int

Hava çıkışlı (dB(A) re 1 pW) 64/71 65/72 67/72
Hava dolaşımlı (dB(A) re 1 pW) 73/78 73/77 74/78
Geri basınç ses seviyesi (EN 60704 - 2 - 13 ) max / int

Hava çıkışlı (dB (A) re 20 µPa) 50/57 51/58 53/58
Hava dolaşımlı (dB (A) re 20 µPa) 59/63 59/63 60/64
Özellikler

Kumanda modülü ¹ ¹ ¹
Güç kademesi 3 kademe + intensive 3 kademe + intensive 3 kademe + intensive
Otomatik fonksiyon – – –
Run-an fonksiyonu • • –
Aralıklı havalandırma • • –
Yağ filtresi doluluk göstergesi • • –
Yağ filtresi tasarımı Kartuş filtre Kartuş filtre Kartuş filtre
Yağ filtresi ünitesi 2 2 1
Yağ boşaltma kanalı – – –
Aydınlatma tasarımı LED LED LED
Lamba çıkışı (W) 2 x 1 2 x 1 2 x 1
Aydınlatma etkisi (lx) 266 244 244
Aydınlatma rengi (Kelvin) 4000 4000 4000
Hava çıkış boru bağlantısı (ø mm) 150/120 150/120 150/120
Hava çıkış bağlantı yönü Üst /yan / arka/front S = Özel üretim •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/–
Motor (No.) 1 1 1
Motor çıkışı (W) 270 270 270
Fişli kablo uzunluğu (m) 1 1 1
Tezgah arası montaj yüksekliği

Gazlı ocaklar (cm) 65/70 65/70 65/70
Elektirikli ocaklar (cm) 65 65 65
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (W) 272 272 272
Radio frekansı ile erişim kumanda • • •

•Standart - Kullanılamaz
¹ Opsiyonel aksesuarlar.

200 serisi gömme aspiratörler



Havalandırma cihazları 229

Cihaz tipi Gömme aspiratör Gömme aspiratör Gömme aspiratör

Paslanmaz Çelik AC 200 190 AC 200 180 AC 200 160
Hava Çıkışlı / Hava Dolaşımlı •/• •/• •/•
Boyutlar

Genişlik (cm) 86 70 52
Derinlik (cm) 30 30 30
Yükseklik (cm) 36 (yükseklik) 36 (yükseklik) 36 (yükseklik)
Net cihaz ağırlığı (kg) 9,8 9,2 8,3
Yönetmeliğe göre tüketim verileri  65 / 2014

Enerji verimliliği A A A
Ortalama enerji tüketimi kWh/yıl 52,6 49,1 47,2
Havalandırma verimliliği A A A
Aydınlatma verimliliği A A A
Yağ filtresi verimliliği D D D
Min./Max Standart pozisyonda ses seviyesi dB(A) 41/64 42/65 44/67
Standart pozisyonda ses seviyesi (EN 60704-3) Güç kademesi 1 / 2 / 3 / int 
Hava çıkışlı (m³/h) 220/400/610/820 220/380/570/770 220/360/550/720
Hava dolaşımlı (m³/h) 200/240/320/370 200/240/320/370 190/210/280/330
Max. Geri basınç 0 m3/h (Pa) 560 560 560
Güş kademesi Ses seviyesi (EN 60704) max / int

Hava çıkışlı (dB(A) re 1 pW) 64/71 65/72 67/72
Hava dolaşımlı (dB(A) re 1 pW) 73/78 73/77 74/78
Geri basınç ses seviyesi (EN 60704 - 2 - 13 ) max / int

Hava çıkışlı (dB (A) re 20 µPa) 50/57 51/58 53/58
Hava dolaşımlı (dB (A) re 20 µPa) 59/63 59/63 60/64
Özellikler

Kumanda modülü ¹ ¹ ¹
Güç kademesi 3 kademe + intensive 3 kademe + intensive 3 kademe + intensive
Otomatik fonksiyon – – –
Run-an fonksiyonu • • –
Aralıklı havalandırma • • –
Yağ filtresi doluluk göstergesi • • –
Yağ filtresi tasarımı Kartuş filtre Kartuş filtre Kartuş filtre
Yağ filtresi ünitesi 2 2 1
Yağ boşaltma kanalı – – –
Aydınlatma tasarımı LED LED LED
Lamba çıkışı (W) 2 x 1 2 x 1 2 x 1
Aydınlatma etkisi (lx) 266 244 244
Aydınlatma rengi (Kelvin) 4000 4000 4000
Hava çıkış boru bağlantısı (ø mm) 150/120 150/120 150/120
Hava çıkış bağlantı yönü Üst /yan / arka/front S = Özel üretim •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/–
Motor (No.) 1 1 1
Motor çıkışı (W) 270 270 270
Fişli kablo uzunluğu (m) 1 1 1
Tezgah arası montaj yüksekliği

Gazlı ocaklar (cm) 65/70 65/70 65/70
Elektirikli ocaklar (cm) 65 65 65
Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (W) 272 272 272
Radio frekansı ile erişim kumanda • • •

•Standart - Kullanılamaz
¹ Opsiyonel aksesuarlar.
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RB 492  301     
Niş Genişliği: 91,4cm.
Niş Yüksekliği: 213,4cm.

Montaj aksesuarları:
RA 421  910       
Paslanmaz çelik ön kaplama
paneli. Panel kalınlığı 19 mm.
Kapı kolu dahil.
RA 421  930       
Alüminyum ön kaplama paneli.
Panel kalınlığı 19 mm. Kapı kolu
dahil.
RA 461  910          
Çelik havalandırma menfezi.
RA 460  011          
Side by side kombinasyonu için
ısıtma elemanı.
RA 425  110          
Uzun tutma kolu. Paslanmaz
çelik. Uzunluk 1131 mm, üç
bölümden oluşur. Montaj
deliklerinin arası 554 mm.
RA 425  130          
Uzun tutma kolu. Alu. Uzunluk
1131 mm, üç bölümden oluşur.
Montaj deliklerinin arası 554 mm.
RA 425  910         
Kısa tutma kolu. Paslanmaz
çelik. Uzunluk 810 mm.
İki bölümden oluşur.
Montaj deliklerinin arası 787 mm.
RA 425  930         
Kısa tutma kolu. Alu. Uzunluk
810 mm. İki bölümden oluşur.
Montaj deliklerinin arası 787 mm.
RA 450  010          
Entegre su arıtma sistemi için
aktif filtre.

Opsiyonel aksesuar
RA 030 100 
Şeffaf kapaklı saklama kabı.

Vario soğutucu ve derin dondurucu 
RB 492 

 – Buz makineli.
 – Soğutucu bölüm tek kapılı.
 – İç gövde tamamen paslanmaz çelik. 
 – Hijyenik ve gösterişli.
 – Dünyada ilk defa.
 – Tamamen Ankastre Cihazlar. 
 – Kapı açılımı 115 dereceye kadar, 

çekmeceler tamamen dışarı 
çekilebilir.

 – Asimetrik bölünmüş ve asansörl 
cam raf. 

 – Buzdolabı hacmini optimum 
kullandırır.

 – Sürgülü derindondurucu 
çekmecede entegre buz makinesi 
ve su bağlantısı.

 – A+ Class Enerji sınıfı

Kumanda
• Elektronik ısı kontrolü – ısı salınımı
 yaratılmadan tam hedef ısıda
 gıdalar için en uygun ortam sağlanır.
• Dijital ısı göstergesi – Daha kolay
 kullanım ve takip için.

Özellikler
• Dinamik soğutma ve multi air şow
• Hedef ısı tüm alanlarda aynı
 tutulur, kapı içleri dahil.
• Aktif kömür filtresi – Bütün kokular
 süzülür ve her zaman taze hava
 akışı sağlanır.
• Çözme otomatiği – Buz çözme
 derdine son, cihaz tamamen
 otomatik olarak bu sorunu giderir.
• Enerji tasaruşu tatil konumu –
 cihazın kapısı daha az
 açılacağından No – frost
 performansı yarıya indirilir.

Taze soğutucu
• 25 lt net hacim.
• No-Frost teknoloji.
• 1 şeffaf ön kapaklı, tamamen   
 açılabilen taze soğutma çekmecesi,  
 manuel olarak kontrol edilebilir.

Derin dondurucu
• Kullanılabilir hacim 146 litre
• No-frost sistemi – Tam ankastre
 buzdolaplarında ilk defa
• Hızlı dondurma sistemi – Taze
 gıdalar hızlıca hedef ısıya taşınır ve
 daha uzun süre dayanır.
• Isı aralığı -14 – -25°C arası
 ayarlanabilir. Gıdalar daha uzun süre  
 dayanır.
• 4 yıldızlı derin dondurucu
• İki adet tamamen dışarı çekilebilir
 çekmece  eğilmeden elinizin altında
• Güçlü iç aydınlatma, spot
 aydınlatmalar ile hiçbir nokta
 karanlıkta kalmaz.

Su ve Buz Pınarı
• Derin dondurucu içinde entegre
 edilmiş otomatik buz makinesi ve kabı
• Günlük buz üretimi yaklaşık 1,5 kg
• Davetleri her zaman karşılamaya hazır
• İstenildiğinde buz makinesi
 cihazdan ayrı olarak kapatılabilir.

Soğutucu
• Kullanılabilir hacim 367 litre
• No-frost sistemi - Tam ankastre
 buzdolaplarında ilk defa.
• Hızlı soğutma sistemi  Taze
 gıdalar hızlıca hedef ısıya taşınır.
• Isı aralığı +2° – +8°C arası
 ayarlanabilir. Tüm gıda türlerine
 uyum sağlar
• Bir adet tamamen cam raf ve
 alüminyum çerçeve
• Bir adet asimetrik bölünmüş
 asansörlü cam raf ve alüminyum
 çerçeve Tek düğme dokunuşu ile
 raf yükseltilip alçaltılabilir.
• Bir adet geniş saydam çekmece –
 Tüm gıdalar tek bir bakışta
 görünebilir. Tamamen dışarı    
 çekilebilir.
• İki adet saydam çekmece - Tüm
 gıdalar tek bir bakışta görünebilir.
 Tamamen dışarı çekilebilir.
• Güçlü iç aydınlatma, tavan ve yan
 aydınlatmalar ile hiçbir nokta
 karanlıkta kalmaz.
• Kapı içi raşar masif alüminyumdan
• Hijyenik ve şık.
• Kapı içinde şişeler için büyük bir
 bölüm.
• Kapı içinde iki adet yüksekliği
 değiştirilebilir raf.
• Kapı için kapaklı bir adet saydam
 bölüm.

Enerji Sarfiyatı
• Enerji Tüketimi 574 kWh/Yıl.
• Ses seviyesi 42 dB (re 1 pW).

Planlama
• Kapı yönü sağa doğru, değiştirilebilir.
• Cihaz arkasında elektrik bağlantısı   
 mümkündür.

Bağlantı Değeri
• Bağlantı kablosu uzunluğu 3 m.
• Bağlantı hortumu uzunluğu 3 m.



Vario cool soğutucular 233

LAYOUT: 2
HEADLINE: Cooling appliances
SLOTID: d_2

RY 492  301    
Niş Genişliği: 91,4 cm
Niş Yüksekliği: 213,4 cm

Montaj aksesuarları
RA 421  912       
Paslanmaz çelik ön kaplama paneli. 
Panel kalınlığı 19 mm.
Kapı kolu dahil.
RA 421  932       
Alüminyum ön kaplama paneli.
Panel kalınlığı 19 mm. 
Kapı kolu dahil.
RA 461  911          
Çelik havalandırma menfezi.
RA 460  011          
Side by side kombinasyonu için
ısıtma elemanı.
RA 425  110                                    
Uzun tutma kolu. 
Paslanmaz çelik. 
Uzunluk 1131 mm, 
Üç bölümden oluşur. 
Montaj deliklerinin arası 554mm.
RA 425  130          
Uzun tutma kolu. 
Alu. 
Uzunluk 1131mm, 
Üç bölümden oluşur.
Montaj deliklerinin arası 554mm.
RA 425  910          
Kısa tutma kolu. 
Paslanmaz çelik. 
Uzunluk 810mm.
İki bölümden oluşur.
Montaj deliklerinin arası 787mm.
RA 425  930          
Kısa tutma kolu. 
Alu. 
Uzunluk 810 mm. 
İki bölümden oluşur.
Montaj deliklerinin arası 787mm.
RA 450  010          
Entegre su arıtma sistemi için
aktif filtre.

Opsiyonel aksesuar
RA 030 100 
Şeffaf kapaklı saklama kabı.

Vario soğutucu ve derin dondurucu
RY492

 – Buz makineli.
 – Soğutucu bölüm tek kapılı.
 – İç gövde tamamen paslanmaz çelik. 
 – Hijyenik ve gösterişli.
 – Tamamen Ankastre Cihazlar. 
 – Kapı açılımı 115 dereceye kadar, 

çekmeceler tamamen dışarı 
çekilebilir.

 – Asimetrik bölünmüş ve asansörlü 
cam raf. 

 – Buzdolabı hacmini optimum 
kullandırır.

 – Sürgülü derindondurucu çekmecede 
entegre buz makinesi ve su 
bağlantısı.

 – A+ Class Enerji sınıfı

Kumanda
• Elektronik ısı kontrolü – ısı salınımı
 yaratılmadan tam hedef ısıda
 gıdalar için en uygun ortam sağlanır.
• Dijital ısı göstergesi – Daha kolay
 kullanım ve takip için.

Özellikler
• Dinamik soğutma ve multi air flow
• Hedef ısı tüm alanlarda aynı
 tutulur, kapı içleri dahil.
• Aktif kömür filtresi – Bütün kokular
 süzülür ve her zaman taze hava
 akışı sağlanır.
• Çözme otomatiği – Buz çözme
 derdine son, cihaz tamamen
 otomatik olarak bu sorunu giderir.
• Enerji tasarufu tatil konumu –
 cihazın kapısı daha az
 açılacağından No – frost
 performansı yarıya indirilir.

Taze soğutucu
• 25 lt net hacim.
• No-Frost teknoloji.
• 1 şeffaf ön kapaklı, tamamen   
 açılabilen taze soğutma çekmecesi,  
 manuel olarak kontrol edilebilir.

Derin dondurucu
• Kullanılabilir hacim 146 litre
• No-frost sistemi – Tam ankastre
 buzdolaplarında ilk defa
• Hızlı dondurma sistemi – Taze
 gıdalar hızlıca hedef ısıya taşınır ve
 daha uzun süre dayanır.
• Isı aralığı -14 – -25°C arası
 ayarlanabilir. Gıdalar daha uzun süre  
 dayanır.
• 4 yıldızlı derin dondurucu
• İki adet tamamen dışarı çekilebilir
 çekmece  eğilmeden elinizin altında
• Güçlü iç aydınlatma, spot
 aydınlatmalar ile hiçbir nokta
 karanlıkta kalmaz.

Buz Makinesi
• Derin dondurucu içinde entegre
 edilmiş otomatik buz makinesi ve kabı
• Günlük buz üretimi yaklaşık 1,7 kg
• Davetleri her zaman karşılamaya hazır
• İstenildiğinde buz makinesi
 cihazdan ayrı olarak kapatılabilir

Soğutucu
• Kullanılabilir hacim 355 litre
• No-frost sistemi - Tam ankastre
 buzdolaplarında ilk defa.
• Hızlı soğutma sistemi  Taze
 gıdalar hızlıca hedef ısıya taşınır.
• Isı aralığı +2° – +8°C arası
 ayarlanabilir. Tüm gıda türlerine
 uyum sağlar
• Bir adet tamamen cam raf ve
 alüminyum çerçeve
• Bir adet asimetrik bölünmüş
 asansörlü cam raf ve alüminyum
 çerçeve Tek düğme dokunuşu ile
 raf yükseltilip alçaltılabilir.
• Bir adet geniş saydam çekmece –
 Tüm gıdalar tek bir bakışta
 görünebilir. Tamamen dışarı    
 çekilebilir.
• İki adet saydam çekmece - Tüm
 gıdalar tek bir bakışta görünebilir.
 Tamamen dışarı çekilebilir.
• Güçlü iç aydınlatma, tavan ve yan
 aydınlatmalar ile hiçbir nokta
 karanlıkta kalmaz.
• Kapı içi raşar masif alüminyumdan
• Hijyenik ve şık.
• Kapı içinde şişeler için büyük bir
 bölüm.
• Kapı içinde iki adet yüksekliği
 değiştirilebilir raf.
• Kapı için kapaklı bir adet saydam
 bölüm.

Enerji Sarfiyatı
• Enerji Tüketimi 574 kWh/Yıl.
• Ses seviyesi 42 dB (re 1 pW).

Planlama
• Kapı yönü sağa doğru, değiştirilebilir.
• Cihaz arkasında elektrik bağlantısı   
 mümkündür.

Bağlantı Değeri
• Bağlantı kablosu uzunluğu 3 m.
• Bağlantı hortumu uzunluğu 3 m.



RB 472 301 
Taze soğutma
Tamamen ankastre
Niş genişliği: 76.2 cm 
Niş yüksekliği: 213.4 cm
Tek kapılı.

Cihaz fiyatına dahil 
• 1 Yumurtalık bölmesi.
• 1 Buz küpü tası.

Gerekli montaj aksesuarları
RA 460 000 
Side-by-side montaj için aksesuar. 
RA 460 011 
Ek yan ısıtma elementi. 

Montaj aksesuarları
GF 111 100 
Kireç ve partaküy filtresi.
GF 121 110  
Kartuş filtresi.
RA 421 712 
Paslanmaz çelik ön kaplama paneli
RB 472 için panel kalınlığı 19 mm.
RA 421 732 
Aluminyum ön kaplama paneli.
RB 472 için panel kalınlığı 19 mm.
RA 425 110 
Uzun tutma kolu, paslanmaz çelik. 
RA 425 130 
Uzun tutma kolu, aluminyum..
RA 425 710 
Kısa tutma kolu, paslanmaz çelik..
RA 425 730 
Kısa tutma kolu, aluminyum..
RA 461 715 
Paslanmaz çelik havalandırma menfezi
RB472 için.

Opsiyonel aksesuar
RA 030 100 
Şeffaf kapaklı saklama kabı.

Vario soğutma ve derin dondurma
RB 472

 – Paslanmaz çelik iç gövde.
 – Cömert aydınlatma konsepti. 
 – Dayanıklı alüminyum şişe bölmeleri
 – 438 lt net hacim.
 – Sabit su giriş bağlantısı ile entegre 

buz makinesi.
 – Motorize cam raf, dolu iken 

ayarlanabilir.
 – Tamamen açılabilen dondurucu 

çekmecesi.
 – Enerji sınıfı A++.

Kumanda
• Dijital ekran ile elektronik ısı   
 kontrolü.

Teknik özellikler
• Dinamik soğuk hava dağıtımı.
• Defrost suyunun buharlaşması ile   
 otomatik buz çözme.
• Antibakteriel aktif kömür filtresi.
•Enerji tasarruf modu.
• Açık kapı ve arıza alarmı.

Soğutucu
• 300 lt net hacim.
• Hızlı soğutucu ile No-Frost   
 teknolojisi.
 •+2°C’den +8°C’ye ayarlana bilen ısı.
• 3 emniyetli cam raf, 1’i motorize   
 1 tam acılabilen şeffaf çekmece.
• Parlak iç aydınlatma.
• 2 yüksekliği ayarlanabilen şişe rafları,  
 1’i ekstra derin.
• 1 şeffaf ön kapaklı şişe rafı.

Taze soğutucu
• 19 lt net hacim.
• No-Frost teknoloji.
• 1 şeffaf ön kapaklı, tamamen   
 açılabilen taze soğutma çekmecesi,  
 manuel olarak kontrol edilebilir.

Dondurucu
• 119 lt net hacim.
• Hızlı dondurucu ile No-Frost   
 teknolojisi.
•-14°C’den 21°C’ye ayarlana bilen ısı.
• 4 yıldızlı dondurucu bölmesi.
• 14 kg/24 s dondurucu kapasitesi.
• Arıza sonrası depolama süresi 18   
 saatir.
• 2 tamamen açılabilen çekmece.
• 1 spotlu iç aydınlatma.

Buz makinesi
• Dondurucu bölmesine entegre, sabit  
 su giriş bağlantısı ile.
• Kapatılabilir.
• Saatte yaklaşık 1.7 kg buz üretimi.
• Yaklaşık 3 kg kapasiteli çıkarılabilen  
 buz depolama konteynerı.

Tüketim verileri
• Yılda 292 kwh enerji tüketimi.
• 43 dB gürültü seviyesi (re 1 pW).

Planlama
• Kapı yönü değiştirilebilir.
• Kapı açılım açısı 115°, istenirse   
 90°’de stoplanabilir.
• Maksimum kapı panel ağırlığı:
 kapı 35 kg. 
• Çekmece 10 kg.
• Temiz su musluğu soğutucunun   
 yanında ulaşılabilir olmalıdır.
 

Bağlantı değeri
• Toplam bağlantı değeri 0.177 kW.
•Bağlantı kablosu öngörünüz.
• Su girişi
• Hortum 2m 3/4” bağlantı.
 2-8 bar arası su basıncı.
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RC 462  301     
Niş Genişliği: 61cm
Niş Yüksekliği: 213,4cm
RC 472  301     
Niş Genişliği: 76,2cm
Niş Yüksekliği: 213,4cm

Montaj aksesuarları
RA 421  610      
Paslanmaz çelik ön kaplama paneli. 
RC 462 için. 
Panel kalınlığı 19mm. 
Kapı kolu dahil.
RA 421  630      
Alüminyum ön kaplama paneli.
RC 462 için. 
Panel kalınlığı 19mm. 
Kapı kolu dahil.
RA 421  710       
Paslanmaz çelik ön kaplama paneli. 
RC 472 için. 
Panel kalınlığı 19 mm. 
Kapı kolu dahil.
RA 421  730       
Alüminyum ön kaplama paneli.
RC 472 için. 
Panel kalınlığı 19mm. 
Kapı kolu dahil.
RA 461  616          
Çelik havalandırma menfezi.   
61cm’lik cihazlar için
RA 461  714          
Çelik havalandırma menfezi.   
76.2cm’lik cihazlar için
RA 460  011          
Side by side kombinasyonu için
ısıtma elemanı.
RA 425  110          
Uzun tutma kolu. 
Paslanmaz çelik. 
Uzunluk 1131 mm, üç bölümden oluşur. 
Montaj deliklerinin arası 554mm.
RA 425  130          
Uzun tutma kolu. 
Alu. 
Uzunluk 1131 mm, üç bölümden oluşur.
Montaj deliklerinin arası 554mm.
RA 460  040          
Extra uzun mobilyalar için
parmak koruması.
RA 460  020          
Vertikal bölünmüş yüzeyler için
birleştirme çıtası (üstten alt
kenara kadar tek bir
birleştirmede kullanılır).

Opsiyonel aksesuar
RA 030 100 
Şeffaf kapaklı saklama kabı.

Vario Soğutucu 
RC 462/RC 472

 – İç gövde tamamen paslanmaz çelik. 
 – Hijyenik ve gösterişli.
 – Dünyada ilk defa.
 – Tamamen ankastre cihazlar. 

Kapıaçılımı 115 dereceye 
kadar,çekmeceler tamamen dışarı 
çekilebilir.

 – Isı kontrolü taze tutma çekmeceleri 
0 ile 3 derece arasında kontrol 
edilebilir. Tüm gıdalar uzun süre 
tazeliğini koruyabilir.

 – Asansörlü cam raf. Tek düğme 
dokunuşu ile alan açılır.

 – Tam ankastre ve No-frost tekniği eşsiz.
 – A+ Class Enerji sınıfı.

Kumanda
• Elektronik ısı kontrolü – ısı salınımı
 yaratılmadan tam hedef ısıda
 gıdalar için en uygun ortam  sağlanır.
• Dijital ısı göstergesi – Daha kolay
 kullanım ve takip için.

Özellikler
• Dinamik soğutma ve multi air şow
• Hedef ısı tüm alanlarda aynı
 tutulur, kapı içleri dahil.
• Aktif kömür filtresi – Bütün kokular
 süzülür ve her zaman taze hava
 akışı sağlanır.
• Çözme otomatiği – Buz çözme
 derdine son, cihaz tamamen
 otomatik olarak bu sorunu giderir.
• Enerji tasaruşu tatil konumu  cihazın  
 kapısı daha az açılacağından    
 No – frost performansı yarıya indirilir.

Soğutucu
• Kullanılabilir hacim 318 litre / 413  litre.
• No-frost sistemi – Tam ankastre
 buzdolaplarında ilk defa .
• Hızlı soğutma sistemi – Taze
 gıdalar hızlıca hedef ısıya taşınır.
• Isı aralığı +2 – +8°C arası
 ayarlanabilir. Tüm gıda türlerine
 uyum sağlar.
• Dört adet tamamen cam raf ve
 alüminyum çerçeve. Bunların üçü
 yüksekliği değiştirilebilir.
• Bunlardan biri asansörlü cam raf
 ve alüminyum çerçeve – Tek
 düğme dokunuşu ile raf.
 Yükseltilip alçaltılabilir.
• İki adet geniş saydam çekmece –
 Biri alçak biri yüksek. Tüm gıdalar
 tek bir bakışta görünebilir.
 Tamamen dışarı çekilebilir.
• Güçlü iç aydınlatma, tavan ve yan
 aydınlatmalar ile hiçbir nokta
 karanlıkta kalmaz.
• Kapı içi raşar masif alüminyumdan
• Hijyenik ve şık.
• Kapı içinde şişeler için büyük bir
 bölüm.
• Kapı içinde iki adet yüksekliği
 değiştirilebilir raf.
• Kapı için kapaklı bir adet saydam bölüm.

0°C Bölmesi
• Taze tutma bölümü yaklaşık 0 derece.
• Kullanılabilir hacim 51 / 67 litre.
• Cihazdan ayrı olarak ayarlanabilen
 ısı kontrolü. Otomatik olarak balık,
 et yada sebze için ayarlanabilir.
• Bir adet büyük saydam tamamen
 dışarı çekilebilri çekmece.
 Çekmece içi aydınlatmalı.

Dolap yüksekliği içten içe: 213,4cm
Dolap genişliği içten içe: 61cm veya 76,2cm
Dolap derinliği : 62,9cm
Brüt hacim: 381 litre / 496 litre
Kullanılabilen hacim : 370 litre / 483 litre

Enerji Sarfiyatı
• Enerji Tüketimi 266/311 kWh/Yıl
• Ses seviyesi 40/40 dB (re 1 pW)

Planlama
• Kapı yönü sağa doğru,
 değiştirilebilir.
• Cihaz arkasında elektrik
 bağlantısı mümkündür.

Bağlantı Değeri
• Bağlantı kablosu uzunluğu 3m.



RF 411  301    
Niş Genişliği: 45,7cm
Niş Yüksekliği: 213,4cm
RF 461  301     
Niş Genişliği: 61cm
Niş Yüksekliği: 213,4cm
RF 471  301    
Niş Genişliği: 76,2cm
Niş Yüksekliği: 213,4cm

Monaj aksesuarları
RA 421  110          
Paslanmaz çelik ön kaplama paneli.
RF 411 için. 
Panel kalınlığı 19mm. Kapı kolu dahil.
RA 421  130       
Alüminyum ön kaplama paneli.
RF 411 için. 
Panel kalınlığı 19mm. Kapı kolu dahil.
RA 421  610       
Paslanmaz çelik ön kaplama paneli.
RF 461 için. 
Panel kalınlığı 19mm. Kapı kolu dahil.
RA 421  630       
Alüminyum ön kaplama paneli.
RF 461 için. 
Panel kalınlığı 19mm. Kapı kolu dahil.
RA 421  710      
Paslanmaz çelik ön kaplama paneli.
RF 471 için. Panel kalınlığı 19mm.
Kapı kolu dahil.
RA 421  730       
Alüminyum ön kaplama paneli.
RF 471 için. 
Panel kalınlığı 19mm. Kapı kolu dahil.
RA 461  116            
Çelik havalandırma menfezi.
45.7 cm’lik cihazlar için
RA 461  616          
Çelik havalandırma menfezi.   
61 cm’lik cihazlar için
RA 461  714          
Çelik havalandırma menfezi.   
76.2 cm’lik cihazlar için
RA 460  011          
Ek ısıtma elemanı
WF 040  020          
Brita kireç filtresi. (Su sertliği 7˚dH ve
karbon sertliği 5˚dH seviyesini geçerse
kullanılır.
WF 040  021          
Üç adet yedek filtre kartuşu.
RA 425  110          
Uzun tutma kolu. Paslanmaz çelik.
Uzunluk 1131 mm, üç bölümden oluşur.
Montaj deliklerinin arası 554mm.
RA 425  130  
Uzun tutma kolu. Alu. 
Uzunluk 1131mm, üç bölümden oluşur. 
Montaj deliklerinin arası 554mm.

Vario Derin Dondurucu 
RF 411/RF 461/RF 471   
 

 – Buz makineli.
 – İç gövde tamamen paslanmaz çelik. 
 – Hijyenik ve gösterişli.
 – Dünyada ilk defa.
 – Tamamen ankastre cihazlar. Kapı 

açılımı 115°C kadar, çekmeceler 
tamamen dışarı çekilebilir.

 – Tam ankastre ve No-frost tekniği eşsiz.
 – A+ Class Enerji sınıfı

Kumanda
• Elektronik ısı kontrolü – ısı salınımı
 yaratılmadan tam hedef ısıda
 gıdalar için en uygun ortam sağlanır.
• Dijital Isı göstergesi – Daha kolay
 kullanım ve takip için.

Özellikler
• Dinamik soğutma– Hedef ısı tüm
 alanlarda aynı tutulur, kapı içleri dahil.
• Çözme otomatiği – Buz çözme
 derdine son, cihaz tamamen
 otomatik olarak bu sorunu giderir.
• Enerji tasarrufu tatil konumu –
 cihazın kapısı daha az açılacağından  
 No – frost performansı yarıya indirilir.
• Kapı açık uyarısı ve hata uyarısı

Derin dondurucu
• No-frost sistemi – Tam ankastre
 buzdolaplarında ilk defa
• Hızlı dondurma sistemi – Taze
 gıdalar hızlıca hedef ısıya taşınır ve
 daha uzun süre dayanır.
• Isı aralığı -14 ile -25°C arası
 ayarlanabilir. Gıdalar daha uzun
 süre dayanır.
• 4 yıldızlı derin dondurucu
• 4 adet masif metalden raf.
 Bunlardan üçü yükseltilebilir.
• Bir adet büyük tamamen dışarı
 çekilebilir saydam çekmece –
 Bütün gıdalar tek bir bakışta
 görünebilir.
• Bir adet normal tamamen dışarı
 çekilebilir saydam çekmece –
 Bütün gıdalar tek bir bakışta
 görünebilir.
• Güçlü iç aydınlatma, iki adet tavan
 spotu ile hiçbir nokta karanlıkta
 kalmaz.
• 4 adet kapı içi rafı masif
 alüminyumdan – Hijyenik ve şık
• Bunlardan üçünün yüksekliği
 değiştirilebilir.
• Bunlardan birinde ön klape kapağı

Su ve Buz Pınarı
• Derin dondurucu içinde entegre
 edilmiş otomatik buz makinesi ve kabı
• Günlük buz üretimi yaklaşık 1,4 kg
• Normal çalışma temposunda
 4 kg’lık buz küpü stoğu. Ani
 davetleri her zaman karşılamaya hazır
• İstenildiğinde buz makinesi
 cihazdan ayrı olarak kapatılabilir

Enerji Sarfiyatı
• Enerji Tüketimi 366/421/501 kWh/Yıl
• Ses seviyesi 41/41/42 dB (re 1 pW)

Planlama
• Kapı yönü sağa doğru, değiştirilebilir.

Bağlantı Değeri
• Bağlantı kablosu uzunluğu 3m.
• Bağlantı hortumu uzunluğu 3m.

Brüt hacim: 237 litre / 340 litre / 443 litre
Kullanılabilen hacim : 222 litre / 321 litre / 423
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RF 413  300     
Niş Genişliği: 45,7cm
Niş Yüksekliği: 213,4cm
Kapı yönü sağa doğru
RF 413  301     
Niş Genişliği: 45,7cm
Niş Yüksekliği: 213,4cm
Kapı yönü sola doğru
RF 463  300     
Niş Genişliği: 61cm
Niş Yüksekliği: 213,4cm
Kapı yönü sağa doğru
RF 463  301     
Niş Genişliği: 61cm
Niş Yüksekliği: 213,4cm
Kapı yönü sola doğru

Montaj aksesuarları:
RA 035  030         
Alüminyumdan imal edilmiş şişe
soğutucu.
RA 422  110      
Paslanmaz çelik ön kaplama paneli. 
RF 413 için. 
Panel kalınlığı 19mm. Kapı kolu dahil.
RA 422  130      
Alüminyum ön kaplama paneli.
RF 413 için. 
Panel kalınlığı 19mm. Kapı kolu dahil.
RA 422  610      
Paslanmaz çelik ön kaplama paneli. 
RF 463 için. 
Panel kalınlığı 19mm. Kapı kolu dahil.
RA 422  630      
Alüminyum ön kaplama paneli.
RF 463 için. 
Panel kalınlığı 19mm. Kapı kolu dahil.
RA 462 110         
Çelik havalandırma menfezi.
RF 413 202. Kapı yönü sağa doğru.
RA 462  111         
Çelik havalandırma menfezi.
RF 413 203. Kapı yönü sola doğru.
RA 462  610         
Çelik havalandırma menfezi.
RF 463 202. Kapı yönü sağa doğru.
RA 462  611         
Çelik havalandırma menfezi.
RF 263 203. Kapı yönü sola doğru.
RA 450  010         
Entegre su arıtma sistemi için aktif filtre.
RA 460  011        
Side by side kombinasyonu için
ısıtma elemanı.
WF 040  020         
Brita kireç filtresi. (Su sertliği
7˚dH ve karbon sertliği 5˚dH
seviyesini geçerse kullanılır.
WF 040  021         
Üç adet yedek filtre kartuşu.

Vario Derin Dondurucu   
RF 413/RF 463

 – İç gövde tamamen paslanmaz çelik. 
 – Hijyenik ve gösterişli.
 – Dünyada ilk defa.
 – Tamamen ankastre cihazlar. Kapı 

açılımı 115°C kadar, çekmeceler 
tamamen dışarı çekilebilir.

 – Tam ankastre ve No-frost tekniği 
eşsiz. 

 – A+ Class Enerji sınıfı
 – Kullanılabilir hacim: 191/294 litre

Kumanda
• Elektronik ısı kontrolü – ısı salınımı
 yaratılmadan tam hedef ısıda  gıdalar  
 için en uygun ortam sağlanır.
• Dijital Isı göstergesi – Daha kolay
 kullanım ve takip için.

Özellikler
• Dinamik soğutma– Hedef ısı tüm
 alanlarda aynı tutulur, kapı içleri
 dahil.
• Çözme otomatiği – Buz çözme
 derdine son, cihaz tamamen
 otomatik olarak bu sorunu giderir.
• Enerji tasarufu tatil konumu –
 cihazın kapısı daha az
 açılacağından No – frost
 performansı yarıya indirilir.
• Kapı açık uyarısı ve hata uyarısı.

Derin dondurucu
• No-frost sistemi – Tam ankastre
 buzdolaplarında ilk defa
• Hızlı dondurma sistemi – Taze
 gıdalar hızlıca hedef ısıya taşınır ve
 daha uzun süre dayanır.
• Isı aralığı -14 ile -25°C arası
 ayarlanabilir. Gıdalar daha uzun
 süre dayanır.
• 4 yıldızlı derin dondurucu ****
• 4 adet masif metalden raf.
 Bunlardan ikisi yükseltilebilir.
• İki adet büyük tamamen dışarı
 çekilebilir saydam çekmece –
 Bütün gıdalar tek bir bakışta
 görünebilir.
• Bir adet normal tamamen dışarı
 çekilebilir saydam çekmece –
 Bütün gıdalar tek bir bakışta
 görünebilir.
• Güçlü iç aydınlatma, iki adet tavan
 spotu ile hiçbir nokta karanlıkta kalmaz.
• 4 adet kapı içi rafı masif
 alüminyumdan – Hijyenik ve şık
• Bunlardan üçünün yüksekliği
 değiştirilebilir.
• Bunlardan birinde ön klape kapağı

Su ve Buz Pınarı
 Aydınlatılmış su ve buz pınarı.
 Klape ile genişletilebilen bardak ve
 sürahi bölümü
• Günlük buz üretimi yak. 1,9 kg
• Normal çalışma temposunda
 3 kg’lık buz küpü stoğu.
 Ani davetleri her zaman
 karşılamaya hazır
• Normal çalışma temposunda
 1,5 litrelik soğuk su stoğu.
 Ani davetleri her zaman
 karşılamaya hazır
• İstenildiğinde su ve buz pınarı
 cihazdan ayrı olarak kapatılabilir.

Enerji Sarfiyatı
• Enerji Tüketimi 299/342 kWh/Yıl
• Ses seviyesi 41/41 dB (re 1 pW)



LAYOUT: 2
HEADLINE: Cooling appliances
SLOTID: d_13

RW 414  361                               
Tamamen ankastre, cam kapılı
Niş Genişliği: 45,7cm
Niş Yüksekliği: 213,4cm
RW 464  361                              
Tamamen ankastre, cam kapılı
Niş Genişliği: 61cm
Niş Yüksekliği: 213,4cm

Gerekli montaj aksesuarlar
RA 460 000 
Side-by-side montaj için aksesuar. 
RA 460 011 
Ek yan ısıtma elementi. 

Montaj aksesuarları
RA 420  010                                     
RW414 ve RW 464 için kapı kilidi.
(Özel delici ile birlikte)
RA 421  111                                   
Paslanmaz çelik kapı çerçevesi ve 
tutma kolu.
45.7cm genişliğindeki cihazlar için, kapı 
yönü sola doğru, panel kalınlığı 19mm.
RA 421  112                                   
Paslanmaz çelik kapı çerçevesi ve 
tutma kolu.
45.7cm genişliğindeki cihazlar için, kapı 
yönü sağa doğru, panel kalınlığı 19mm.
RA 421  131                                
Alüminyum kapı çerçevesi ve tutma kolu.
45.7cm genişliğindeki cihazlar için, kapı 
yönü sola doğru, panel kalınlığı 19mm.
RA 421  132                                
Alüminyum kapı çerçevesi ve tutma kolu.
45.7cm genişliğindeki cihazlar için, kapı 
yönü sağa doğru, panel kalınlığı 19mm.
RA 421  611                                       
Paslanmaz çelik kapı çerçevesi ve 
tutma kolu.
61cm genişliğindeki cihazlar için, kapı 
yönü sola doğru, panel kalınlığı 19mm.
RA 421  612                                 
Paslanmaz çelik kapı çerçevesi ve 
tutma kolu.
61cm genişliğindeki cihazlar için, kapı 
yönü sağa doğru, panel kalınlığı 19mm.
RA 421  631                                 
Alüminyum kapı çerçevesi ve tutma kolu.
61cm genişliğindeki cihazlar için, kapı 
yönü sola doğru, panel kalınlığı 19 mm.
RA 421  632                                 
Alüminyum kapı çerçevesi ve tutma kolu.
61cm genişliğindeki cihazlar için, kapı 
yönü sağa doğru, panel kalınlığı 19mm.
RA 425  110                                   
Uzun tutma kolu, paslanmaz çelik.
RA 425  130                                   
Uzun tutma kolu, paslanmaz çelik.

Vario şarap saklama ve servise 
hazırlama dolabı  
RW414/RW 464  

 – 2 tane ayrı ayrı kontrol edilebin iklim 
bölgesi.

 – + 5°C’den + 20°C’ye kontrol 
edilebilen sabit ısı.

 – Nem kontrolü.
 – Paslanmaz çelik iç gövde.
 – Kayın ve alüminyumdan yapılmış, 

tamamen çekilebilen şişe rafları.
 – Sunum işiği opsiyonu. 
 – Düşük titreşimli çalışma.  
 – 70/99 şişe kapasites.i

Kumanda
• Dijital ekran sayesinde elektronik ısı  
 kontrolü 

Teknik özellikler    
• Dinamik soğuk hava dağıtımı.  
•Defrost suyunun buharlaşması ile    
 otomatik buz çözme.    
• Antibakteriel aktif kömür filtresi.
 UV koruma.    
• Enerji tasarruf modu.    
• Açık kapı ve arıza alarmı.

Özellikler
• 271/390 lt net hacim.
 70/99 şişe kapasitesi (0.75/l    
 standart şişe)    
• 10 tamamen çekilebilir şişe rafı, 4   
 tanesi büyük şişeleri depolamak    
 içindir.     
• Maksimum 13 şişe rafı veya    
 alüminyum raf yeri.    
• Üst iklim bölgesinde 2 tavan spotu  
 ve alt iklim bölgesinde 1/2 tavan    
 spotu ile iç aydınlatma, sunum    
 lambası olarak kullanılabilir.

Tüketim verileri
• B/B enerji verimlilik sınıfından
• Yılda 228/237 kwh enerji tüketimi
 42/42 dB gürültü seviyesi (re 1 pW).

Enerji Sarfiyatı
• Enerji Tüketimi 278/299 kWh/Yıl
• Ses seviyesi 42/42 dB (re 1 pW)

Planlama
• Kapı yönü değiştirilebilir.
• Kapı açılım açısı 115°, istenirse    
 90°’de stoplanabilir.
• Maksimum kapı panel ağırlığı:    
 67/72 kg. 

Bağlantı Değeri
• Toplam bağlantı değeri 0.121/0.131  
 kW.
• Bağlantı kablosu uzunluğu 3m.

RA 460  040                                   
Ekstra uzun mobilya cepheleri çin 
parmak koruması.
RA 461 116
Paslanmaz çelik havalandırma menfezi. 
45.7cm genişliğinde cihazlar için.
RA 461  616                                   
Paslanmaz çelik havalandırma menfezi. 
61cm genişliğinde cihazlar için.

Opsiyonel aksesuarlar
RA 093 130                                   
Tek şişe için alüminyum sunum rafı 
(3’lü set), RW 414 için.
RA 093 630                                   
Tek şişe için alüminyum sunum rafı 
(3’lü set), RW 464 için.
RA 491  131                                   
İşlenmemiş kayın ve alüminyumdan 
yapılmış tamamen çıkarılabilen şişe rafı. 
45.7cm genişliğinde cihazlar için. 
RA 491  631                                   
İşlenmemiş kayın ve alüminyumdan 
yapılmış tamamen çıkarılabilen şişe rafı. 
61cm genişliğinde cihazlar için.
RA 492  130                                   
Alüminyumdan yapılmış tamamen 
çıkarılabilen raflar.  
45.7cm genişliğinde cihazlar için.   
Sürahi ve açılmış şişeler için uygundur.
RA 492  630                                   
Alüminyumdan yapılmış tamamen 
çıkarılabilen raflar.    
61cm genişliğinde cihazlar için.  
Sürahi ve açılmış şişeler için uygundur.

Şişe depolama

Şişe depolama

Maksimun kapı ön mesafeleri 3 mm boşluk olarak tasarlanmıştır.
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Duvar mesafesi RY

Duvar mesafesi RB

Her Vario cihaz› yan yana kombine
edilebilir ve bilinen side by side
fleklini oluflturabilirler. Side by side
kombinasyonunu yaratabilmek için
RA 460011 birlefltirme aksesuar›na 
ihtiyac›n›z vard›r. 

Vario cihaz› metefle taraf›n›n karfl›
yönündeki yandan üst ve alt dolap
bofllu¤una fixlenir. Mentefle
taraf›nda parmak korumas›
oldu¤undan sabitleme yap›lmaz.
Dolap yanaklar› (tafl›y›c›l›k
aç›s›ndan) sa¤lam ve sabit
tasarlanmal›d›r.

E¤er cihazlar mentefle yönlerinden
kombine edilirse, parmak
korumas›n›n çal›flabilmesini
sa¤lamak için cihaz aralar›nda ek
bir mesafe plakas› öngörülmelidir.

Her cihaz kombinasyonunun
aras›nda yo¤unlaflmay› engellemek
için  RA 460-011 ek ›s›tma eleman›
öngörülmelidir. Cihazlar aras›ndaki
mesafe 160 mm’den büyük
oldu¤unda ek ›s›tma eleman›
kullan›lmaz. Cihazlar Side by side
fleklinde kombine edilirse ek ›s›tma
eleman› kullan›lmaz.

Vario so¤utucular için teknik 
planlama notlar› ve kombinasyonlar›
için gerekli montaj detaylar›

RC/RF/RW

Genifllik ölçüsü D E1 E2
45.7 cm 525 mm 235 mm 265 mm
61 cm 677 mm 299 mm 330 mm
76.2 cm 830 mm 363 mm 395 mm

Kap› aç›kl›k aç›s›

Mentefle aç›l›m› ve bundan do¤an mesafeler afla¤›daki çizimden
görülebilir. Böylece komflu mobilyalar aras›ndaki mesafe
hesaplanabilir.

19 mm üzeri Dekor plakası
400 serisi Vario Cool cihazını, 400 
serisi BO/BM/BS fırının yanına 
planlayacak olursanız ve opsiyonel kapı 
kulbu takılacaksa, 60 mm’lik bir ara 
boşluk öngörünüz.  
400 serisi Vario Cool cihazını, 200 
serisi BOP/BMP/BSP fırının yanına 
planlayacak olursanız, 40 mm’lik bir ara 
boşluk öngörünüz.



RA 421 110                                  
Paslanmaz çelik kapı paneli                
(tutma kolu dahil).                              
Panel kalınlığı 19mm                     
Genişlik 45.7 cm cihazlar için.

RA 421 111                                  
Paslanmaz çelik kapı çerçevesi SOL 
(tutma kolu dahil).                              
Panel kalınlığı 19mm                     
Genişlik 45.7 cm cihazlar için.

RA 421 112                                 
Paslanmaz çelik kapı çerçevesi SAĞ 
(tutma kolu dahil).                              
Panel kalınlığı 19mm                     
Genişlik 45.7 cm cihazlar için.

RA 421 130                               
Alu kapı paneli                                      
(tutma kolu dahil).                              
Panel kalınlığı 19mm                     
Genişlik 45.7 cm cihazlar için.

RA 035 030                                  
Şişe soğutucu Alu.

RA 493 030                                  
Presentasyon ayağı Alu                   
küçük şişeler için.(3’lü set) RW 414.

RA 093 630                                 
Presentasyon ayağı Alu                   
küçük şişeler için.(3’lü set) RW 464.
RA 293 030                                  
Presentasyon ayağı Alu                   
küçük şişeler için.(3’lü set) RW 262.
RA 293 031                                  
Presentasyon ayağı Alu                           
ısı göstergeli  RW 262.

RA 420 010                                  
Kapı kilidi (RW414/464).

RA 492 200                                  
Cam raf (2’li set)
Açık şişeler, humidor ve karaf 
konumlandırma rafı. 

Soğutucu cihazlar için aksesuarlar ve opsiyonel aksesuarlar
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RA 421 131                               
Alu kapı çerçevesi SOL 
(tutma kolu dahil).                              
Panel kalınlığı 19mm                     
Genişlik 45.7 cm cihazlar için.

RA 421 132                               
Alu kapı çerçevesi SAĞ   
(tutma kolu dahil).                              
Panel kalınlığı 19mm                     
Genişlik 45.7 cm cihazlar için.

RA 421 610                               
Paslanmaz çelik kapı paneli                                      
(tutma kolu dahil).                              
Panel kalınlığı 19mm                     
Genişlik 61 cm cihazlar için

RA 421 611                               
Paslanmaz çelik kapı çerçevesi SOL   
(tutma kolu dahil).                              
Panel kalınlığı 19mm                     
Genişlik 61 cm cihazlar için.

RA 421 630                               
Alu kapı paneli                                      
(tutma kolu dahil).                              
Panel kalınlığı 19mm                     
Genişlik 61 cm cihazlar için..

RA 421 631                               
Alu kapı çerçevesi SOL   
(tutma kolu dahil).                              
Panel kalınlığı 19mm                     
Genişlik 61 cm cihazlar için

RA 421 632                               
Alu kapı çerçevesi SAĞ   
(tutma kolu dahil).                              
Panel kalınlığı 19mm                     
Genişlik 61 cm cihazlar için

RA 421 710                               
Paslanmaz çelik kapı paneli                                      
(tutma kolu dahil).                              
Panel kalınlığı 19mm                     
Genişlik 76.2 cm cihazlar için.

RA 421 730                               
Alu kapı paneli                                      
(tutma kolu dahil).                              
Panel kalınlığı 19mm                     
Genişlik 76.2 cm cihazlar için.



RA 421 910                               
Paslanmaz çelik kapı paneli                                      
(tutma kolu dahil).                              
Panel kalınlığı 19mm                          
RB 491 

RA 421 912                               
Paslanmaz çelik kapı paneli                                      
(tutma kolu dahil).                              
Panel kalınlığı 19mm                           
RY 491 .

RA 421 930                               
Alu kapı paneli                                      
(tutma kolu dahil).                              
Panel kalınlığı 19mm                          
RB 491 

RA 421 932                               
Alu kapı paneli                                      
(tutma kolu dahil).                              
Panel kalınlığı 19mm                           
RY 491 .

RA 422 110                               
Paslanmaz çelik kapı paneli                                      
(tutma kolu dahil).                              
Panel kalınlığı 19mm                           
RF 413

RA 422 130                               
Alu kapı paneli                                      
(tutma kolu dahil).                              
Panel kalınlığı 19mm                           
RF 413

RA 422 610                               
Paslanmaz çelik kapı paneli                                      
(tutma kolu dahil).                              
Panel kalınlığı 19mm                           
RF 463

RA 422 630                               
Alu kapı paneli                                      
(tutma kolu dahil).                              
Panel kalınlığı 19mm                           
RF 463.

R A421712
Paslanmaz çelik kapı paneli                                      
(tutma kolu dahil).                              
Panel kalınlığı 19mm. RB 472

RA  42 1 732
Alu kapı paneli                                      
(tutma kolu dahil).                              
Panel kalınlığı 19mm. RB 472.
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RA 425 130                                  
Uzun tutma kolu Alu.                       
Uzunluk 1131mm                                      
3 bağlantı ayağı.                                
Vida deliklerinin arası 554mm
RA 425 110                                  
Uzun tutma kolu Çelik                       
Uzunluk 1131mm                                      
3 bağlantı ayağı.                                
Vida deliklerinin arası 554mm
RA 425 910                                  
Kısa tutma kolu Çelik                       
Uzunluk 810mm                                      
2 bağlantı ayağı.                                
Vida deliklerinin arası 787mm.
RA 425 930                                  
Kısa tutma kolu Alu.                         
Uzunluk 810mm                                      
2 bağlantı ayağı.                                
Vida deliklerinin arası 787mm.

RA 450 010                                  
Entegre su arıtma sistemi için aktif filtre 
Vario cool 400 serisi

RA 460 000                                  
Side by side kombinasyonu içi gerekli 
aksesuar

RA 460 011                                  
Side by side kombinasyonu içi gerekli 
ısıtma elemanı

RA 460 020                                  
Vertikal bölünmüş yüzeyler için 
birleştirme çıtası (üstten alt kenara 
kadar tek birleştirmedekullanılır))

RA 460 030                                  
Vertikal bölünmüş yüzeyler için 
birleştirme çıtası (Soğutucu dondurucu 
kombinasyonu için)

RA 460 040                                  
Ekstra uzun mobilyalar için parmak 
koruma

RA 461 116                                  
Havalandırma menfezi çelik                    
45.7 cm genişliğindeki cihazlar için
RA 462 110                                  
Havalandırma menfezi çelik SAĞ         
RF 413 202 için
RA 462 111                                  
Havalandırma menfezi çelik SOL         
RF 413 203 için.

RA 461 616                                  
Havalandırma menfezi çelik                
61 cm genişliğindeki cihazlar için    
RA 462  610                                 
Havalandırma menfezi çelik SAĞ         
RF 463 202 için
RA 462 611                                  
Havalandırma menfezi çelik SOL         
RF 463 203 için

RA 461 714                                  
Havalandırma menfezi çelik                    
76.2 cm genişliğindeki cihazlar için
RA 461 911                                  
Havalandırma menfezi çelik                    
91.4 cm genişliğindeki cihazlar için

RA 461 910                                  
Havalandırma menfezi çelik               
RB 491/RY 491

RA 491 131                                  
Kayın ağacı ve aluminyum çerçeveli 
sürgülü raf 
RW 414

RA 491 630                                  
Kayın ağacı ve aluminyum çerçeveli 
sürgülü raf 
RW 404.

RA 491 631                                  
Kayın ağacı ve aluminyum çerçeveli 
sürgülü raf 
RW 464.

RA 492 130                                  
Dikey konumlandırma rafı,sürgülü.                  
RW 414.

RA 492 630                                  
Dikey konumlandırma rafı, sürgülü.                  
RW 464.

G F 111 100
Brita kireç ve partikül filtresi, 7°dH 
karbon sertliği 5°dH seviyesini 
geçerse kullanılır. 

G F 121 110
Filtre kartuşu

 RA 030 100
Şeffaf kapaklı saklama kabı.

R A 097 600 
İki tezgah altı şarap dolabını 
side-by-side için gerekli montaj 
ekipmanı.

R A 050 220
Aktif karbon filtre                            
Şarap dolabı içinde oluşan kokuları 
temizler. RW 404



Cihaz tipi Soğutucu-dondurucu 

kombinasyonu 
Soğutucu-dondurucu 

kombinasyonu 
Soğutucu-dondurucu 

kombinasyonu 
Soğutucu  Soğutucu  Dondurucu  Dondurucu Dondurucu  Dondurucu  Dondurucu  Dondurucu  Wine climate 

cabinet 
Şarap iklim 
kabini

RB 492 301 RY 492 301 RB 472 301 RC 462 301 RC 472 301 RF 413 301 RF 463 300 RF 463 301 RF 411 301 RF 461 301 RF 471 301 RW 414 361 RW 464 361

Kapılar / Kapı panelleri

Paslanmaz çelik kapı paneli, 19 mm. kalınlık, tutma kolları dahil RA 421 910 RA 421 912 RA 421 712 RA 421 610 RA 421 710 RA 422 110 RA 422 610 RA 422 610 RA 421 110 RA 421 610 RA 421 710

Aluminyum kapı paneli, 19 mm. kalınlık, tutma kolları dahil RA 421 930 RA 421 932 RA 421 732 RA 421 630 RA 421 730 RA 422 130 RA 422 630 RA 422 630 RA 421 130 RA 421 630 RA 421 730

Paslanmaz çelik kapı çerçevesi, 19 mm kalınlık, sola doğru açılır RA 421 111 RA 421 611

Paslanmaz çelik kapı çerçevesi, 19 mm kalınlık, sağa doğru açılır RA 421 112 RA 421 612

Aluminyum kapı çerçevesi, 19 mm kalınlık, sola doğru açılır RA 421 131 RA 421 631

Aluminyum kapı çerçevesi, 19 mm kalınlık, sağa doğru açılır RA 421 132 RA 421 632

RA 420 010 kapı kilidi • •

Havalandırma ızgarası

Paslanmaz çelik sağ veya sola doğru RA 461 911 RA 461 911 RA 461 715 RA 461 616 RA 461 714 RA 461 116 RA 461 616 RA 461 714 RA 461 116 RA 461 616

Paslanmaz çelik sağa doğru RA 462 610

Paslanmaz çelik sola doğru. RA 462 111 RA 462 611

Şarap dolapları için iç aksesuarlar

Tamamen dışarı çekilebilir kayın ve aluminyum şişe rafları  RA 491 131 RA 491 631

Dikey konumlama için tamamen dışarı çekilebilir raf. RA 492 130 RA 492 630

Açık şişeler, Karaf veya humdor konumlandırmak için uyugundur. 

3 adet aluminyum şişe presentasyon ayağı RA 093 130 RA 093 630

Kapı kolları

RA  425 110 Paslanmaz çelik, uzunluk 1131 mm 3 sabitleme noktası • • • • • • • • • • • • •

Her delik için sabitleme noktası aralığı 554 mm 

RA  425 130 Aluminyum, uzunluk 1131 mm 3 sabitleme noktası • • • • • • • • • • • • •

Her delik için sabitleme noktası aralığı 554 mm 

RA  425 910  Paslanmaz çelik, uzunluk 810 mm 2 sabitleme noktası • • •

Her delik için sabitleme noktası aralığı 787 mm

RA  425 930  Aluminyum, uzunluk 810 mm 2 sabitleme noktası • • •

Her delik için sabitleme noktası aralığı 787 mm 

Diğer

RA  035 030 Aluminyum Şişe soğutucusu • • • • • • • • • • •

WF 040 020 Kireç ve nötralize filtresi • • • • • • • • •

WF 040 021 Filtre kartuşu ( 3‘lü set ) • • • • • • • • •

ET 625 365 Antimikrobiyel aktif kömür filtresi (yedek parça) • • • • • • •

Vario Cool 400 serisi serisi aksesuarları
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Cihaz tipi Soğutucu-dondurucu 

kombinasyonu 
Soğutucu-dondurucu 

kombinasyonu 
Soğutucu-dondurucu 

kombinasyonu 
Soğutucu  Soğutucu  Dondurucu  Dondurucu Dondurucu  Dondurucu  Dondurucu  Dondurucu  Wine climate 

cabinet 
Şarap iklim 
kabini

RB 492 301 RY 492 301 RB 472 301 RC 462 301 RC 472 301 RF 413 301 RF 463 300 RF 463 301 RF 411 301 RF 461 301 RF 471 301 RW 414 361 RW 464 361

Kapılar / Kapı panelleri

Paslanmaz çelik kapı paneli, 19 mm. kalınlık, tutma kolları dahil RA 421 910 RA 421 912 RA 421 712 RA 421 610 RA 421 710 RA 422 110 RA 422 610 RA 422 610 RA 421 110 RA 421 610 RA 421 710

Aluminyum kapı paneli, 19 mm. kalınlık, tutma kolları dahil RA 421 930 RA 421 932 RA 421 732 RA 421 630 RA 421 730 RA 422 130 RA 422 630 RA 422 630 RA 421 130 RA 421 630 RA 421 730

Paslanmaz çelik kapı çerçevesi, 19 mm kalınlık, sola doğru açılır RA 421 111 RA 421 611

Paslanmaz çelik kapı çerçevesi, 19 mm kalınlık, sağa doğru açılır RA 421 112 RA 421 612

Aluminyum kapı çerçevesi, 19 mm kalınlık, sola doğru açılır RA 421 131 RA 421 631

Aluminyum kapı çerçevesi, 19 mm kalınlık, sağa doğru açılır RA 421 132 RA 421 632

RA 420 010 kapı kilidi • •

Havalandırma ızgarası

Paslanmaz çelik sağ veya sola doğru RA 461 911 RA 461 911 RA 461 715 RA 461 616 RA 461 714 RA 461 116 RA 461 616 RA 461 714 RA 461 116 RA 461 616

Paslanmaz çelik sağa doğru RA 462 610

Paslanmaz çelik sola doğru. RA 462 111 RA 462 611

Şarap dolapları için iç aksesuarlar

Tamamen dışarı çekilebilir kayın ve aluminyum şişe rafları  RA 491 131 RA 491 631

Dikey konumlama için tamamen dışarı çekilebilir raf. RA 492 130 RA 492 630

Açık şişeler, Karaf veya humdor konumlandırmak için uyugundur. 

3 adet aluminyum şişe presentasyon ayağı RA 093 130 RA 093 630

Kapı kolları

RA  425 110 Paslanmaz çelik, uzunluk 1131 mm 3 sabitleme noktası • • • • • • • • • • • • •

Her delik için sabitleme noktası aralığı 554 mm 

RA  425 130 Aluminyum, uzunluk 1131 mm 3 sabitleme noktası • • • • • • • • • • • • •

Her delik için sabitleme noktası aralığı 554 mm 

RA  425 910  Paslanmaz çelik, uzunluk 810 mm 2 sabitleme noktası • • •

Her delik için sabitleme noktası aralığı 787 mm

RA  425 930  Aluminyum, uzunluk 810 mm 2 sabitleme noktası • • •

Her delik için sabitleme noktası aralığı 787 mm 

Diğer

RA  035 030 Aluminyum Şişe soğutucusu • • • • • • • • • • •

WF 040 020 Kireç ve nötralize filtresi • • • • • • • • •

WF 040 021 Filtre kartuşu ( 3‘lü set ) • • • • • • • • •

ET 625 365 Antimikrobiyel aktif kömür filtresi (yedek parça) • • • • • • •



Baza detayı

Standart cihaz yüksekliğinde max. baza yüksekliği 102 ile 130mm arasındadır. 
Baza paneli kalınlığı 19mm geçmemelidir.

Baza yükseklikliğinin 150mm olabilmesi için cihaz 
30mm podyum üstüne monte edilerek yükseltilmelidir.

61cm genişliğindeki cihazlar

45.7cm genişliğindeki cihazlar

76.2cm genişliğindeki cihazlar

91.4cm genişliğindeki cihazlar

A:  Buz ve su pınarı yuvasının kesimi, yatay ve dikey olarak merkezlenmelidir.
B:  Vario şarap saklama dolabı kapı çerçevesinin sağ ve sol kenarlarının 
kalınlığı 65mm ile 82mm arasında olabilir. (Tavsiye edilen 75mm‘dir.)
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Kap› paneli ve çerçeve ölçüleri

Cihaz Genisli¤i
45.7 cm 17 kg
61 cm 23 kg
76.2 cm 29 kg
91.4 cm Çift kap› üst bölüm (RB 491) 25 kg

Üç kap›l› üst bölüm (RY 491) 25 kg
Çekmece alan› (RB/RY 491) 10 kg

A: Buz ve su p›nar› yatay ve dikey olarak merkezlenmifltir.
B: Vario flarap saklama dolab› için yan kap› çerçeve uzant›lar›n›n

geniflli¤i 65 ila 82 mm aras›nda olabilir. Tavsiye edilen genifllik
75 mm’dir. 

Cihaz Genişliği

Kapı Paneli ve Çerçeve Ölçüleri
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Soğutma derin dondurma Kombinasyonu
RB 292

 – Taze tutma bölümü dahil, 4 farklı   
soğutma bölümü.

 – Yüksekliği ayarlanabilir güvenlikli                                                          
 camdan imal edilmiş raflar. 

 – Aluminyum kapı içi rafları. 
 – Net hacim 389 litre.
 – Enerji sınıfı A+.

Kullanım
• Elektronik ısı kontrolü ve dijital   
   gösterge.
• Dokunmatik tuşlar.

Özellikler
• Dinamik soğuk hava dağılımı.
• Kapı açık uyarısı.
• Aktif koku filtresi.
• Üst ve yan paneller Paslanmaz çelik.

Soğutma
• Net hacim 261 litre. 
• No-frost tekniği ve hızlı soğutma.  
• Otomatik defrost ve su   
 buharlaştırıcısı. 
• Soğutma ısısı +2 °C ile +8 °C arası  
 ayarlanabilir. 
• 4 adet güvenlikli camdan imal edilmiş  
    raf, üçünün yüksekliği değiştirilebilir. 
• Gözü almayan güçlü aydınlatma   
    elemanları.
• Şişeler için 1 adet büyük                   
 kapı içi rafı 5 kapı içi rafı.   
• Taze tutma. 
• Net hacim 46 litre. 
• Otomatik defrost ve su   
 buharlaştırıcısı. 
• 1 adet tam genişlikte manuel kontrol  
 edilebilir nem ayarlı sebzelik   
 çekmecesi,
• 24 litre net hacim 1 adet tam   
 genişlikte taze tutma çekmecesi. 

Derin dondurma
• Net hacim 82 litre. 
• No-frost tekniği ve hızlı soğutma.  
• Derin dondurma ısısı.       
 16 °C - 24 °C arası ayarlanabilir. 
    4 yıldızlı derin dondurma bölümü. 
• Otomatik defrost ve su                    
    buharlaştırıcısı.
• Derin dondurma kapasitesi   
   18 kg/24 s.
• Elektrik kesintisinde 16 saat gıdayı  
    saklayabilme özelliği.
• 3 derin dondurma çekmecesi.   
• Tüketim değerleri. 
• Enerji kullanımı 344 kwh/yıl. Ses   
    seviyesi 43 dB (re 1 pW).

Planlama notu
• Kapı yönü sağa doğru, değiştirilebilir.
    Arka duvar ile 20 mm boşluk   
    gereklidir. 
• Kapı açılma açısı 125°, 90°’de   
    sabitlenebilir. 
• 90°’lik kapı açılımında       
 yan duvar ile mesafe 90 mm + 65   
    mm kapı tutma mesafesi olmalıdır. 
    125°’lik kapı açılımında yan duvar ile  
    400 mm’lik alan + 65 mm kapı tutma  
    mesafesi gereklidir. 
• Eğer ankastre edilirse cihaz 15   
    mm’lik bir ön taşma payı ile   
    konumlanmalıdır. Alternatif olarak   
    yan taraflarda 30 mm’lik boşluk   
    bırakılarak hemyüzey ankastre   
    edilebilir. 
• Ön ayaklar ile yüksekliği   
    ayarlanabilir.

RB 292 311
Taze Tutma bölümü ile
Serbest konumlanabilir, Cam yüzey 
ardında, Çelik
Genişlik 70 cm, yükseklik 200 cm.

Fiyata dahil olanlar
• 2 buz aküsü
• 1 sunum tepsisi
• 2 yumurtalık
• 1 şarap ve şampanya rafı
• 1 Cam tepsi
• 1 Buz kupu kabı

Opsiyonel aksesuarlar
RA 030 100
Şeffaf kapaklı saklama kabı.
RA 035 030
Aluminyum şişe soğutucusu.
   

700

1218

2000

752

18

85

540

20

Bağlantı Değeri
• Toplam bağlantı değeri 0,15 kW.
• Fişli Kablo uzunluğu 2.4 m.



RB 282  303        
Genişlik: 60cm

Cihaz fiyatına dahil
• 2 Buz aküsü
• 2 Yumurtalık
• 1 Şarap / Şampanya rafı
• 1 Buzluk

Opsiyonel aksesuar
RA 030 100                 
Şeffaf kapaklı saklama kabı.

Soğutma ve dondurma kombinasyonu
RB 282 303

 – İç hacim max kullanılabilir:
 – 272 litre kullanılabilir iç hacim:
 – Özel menteşe sistemi ile   

yumuşak ve kontrollü kapı kapanışı.
 – Sınıfının en düşük enerji tüketimi.
 – A++ enerji seviyesi.

Kullanım
• Elektronik ısı göstergesi ve kontrolü.
• Dokunmatik tuşlar.

Teknik Özellikler
• 20°C kapı açılımından itibaren
 yumuşak ve kontrollü kapanış
 sağlayan menteşe.
• Enerji tasarrufu sağlayan tatil modu.
• Kapı açık kaldı uyarısı.

Soğutucu
• Kullanılabilir hacim 190 litre.
• Hızlı soğutma tekniği.
• Otomatik buzdan arınma
 sistemi.(Defrost)
• Isı ayarı +2°C ile +8°C arasında    
 ayarlanabilir.
• 5 güvenlikli cam raf, 1 tanesi
 tamamen dışarı çekilebilir,    
 4 tanesinin yüksekliği ayarlanabilir.
• 4 şişelik şarap / şampanya rafı
 tamamen katlanabilir.
• 1 tane geniş, alu çerçeveli    
 şişe tutma özelliği olan kapı içi rafı.
• 4 tane alu çerçeveli kapı içi rafı.
• Yan duvarlarda güçlü aydınlatma.

O°C yakın taze tutma bölümü
• Kullanılabilir hacım 21 litre.
• Dinamik soğuk hava dolaşımı.
• Sebzeler için 1 adet nem ayarlı
 çekmece.

Dondurucu
• Kullanılabilir hacim 61 litre.
• Hızlı dondurma.
• 16 -20°C arası ısı ayarı.
• 4 yıldızlı dondurma performansı.
• Defrost tekniği.
• Dondurma kapasitesi 7 kg/24s.
• Elektrik kesintisi sonrası 26 saat
    saklama süresi.
• 1 geniş 2 tane saydam çekmece.

Enerji değerleri
• Enerji Tüketimi 226 kWh/Yıl
• Ses seviyesi 35 dB (re 1 pW)

Planlama
• Menteşeler ahşap içinde
 planlanmalıdır.
• Kapı yönü değiştirilebilir.
• Kapı açılım açısı 115°C
 istenirse 90°C stoplanabilir.
• Alt kapı paneli max 14 kg
• Üst kapı paneli max 19 kg

Bağlantı Değeri
• Toplam bağlantı değeri 0.09 kW.
• Fişli kablo uzunluğu 2,3 m.

min. 
560

min. 550

min. 40
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min. 200 cm2
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Önerilen 560mm



200 serisi soğutucular 249

RB 289  203        
0°C yakın taze tutma bölümü
Tamamen ankastre
Niş genişliği 56cm
Niş yüksekliği 177,5cm.

Cihaz fiyatına dahil:
• 2 Buz aküsü
• 2 Yumurtalık
• 1 Şarap / Şampanya rafı
• 1 cam tepsi
• 1 Buzluk
• 1 paslanmaz çelik deliksiz tepsi
   (1/3 gastronorm ölçeğinde)

Opsiyonel aksesuar
GN 410  130                 
Gastronorm kapak.
Paslanmaz çelik GN 1/3.
GN 410  230                                   
Gastronorm kapak.
Paslanmaz çelik GN 2/3.
KB 220  000          
Gastronorm tepsi.
Paslanmaz çelik GN 2/3.
Deliksiz, 40mm derinlik, 3 litre.
KB 220  114          
Gastronorm tepsi,
Paslanmaz çelik GN 1/3.
Deliksiz, 40mm derinlik, 1,5 litre.
RA 035  030          
Alu şişe soğutucusu.

200 serisi Vario soğutucu / dondurucu
Kombinasyonu
RB  289

 – Eşsiz kullanım konsepti.
 – İç hacim max kullanılabilir:
 – Kademeli raf, tam alanlı raşar ve 

farklı büyüklükte entegre edilmiş 
kaplar.

 – Kolay kullanım: tamamen dışarı 
çekilebilir raf ve çekmeceler.

 – Optimum görüş alanı.
 – Akılcı aydınlatma konsepti, cam ve  

saydam malzeme kullanımı.
 – Efektif hazırlama, pişirme ve saklama 

metodu. 
 – Gastronorm tepsilerin entegre 

edilmesi ile sağlanmıştır.
 – 249 litre kullanılabilir iç hacim.
 – Kompresörün alt tabana çekilmesi 

ile sağlanmıştır.
 – 0°C yakın taze tutma bölümü ile 

birlikte 4 iklim sınıfı.
 – Özel menteşe sistemi ile   

yumuşak ve kontrollü kapı kapanışı.
 – Sınıfının en düşük enerji tüketimi.
 – A++ enerji seviyesi.

Kullanım
• Elektronik ısı göstergesi ve kontrolü.
• Dokunmatik tuşlar.

Teknik Özellikler
• 2O°C kapı açılımından itibaren
 yumuşak ve kontrollü kapanış
 sağlayan menteşe.
• Kapı açık kaldı uyarısı.

Soğutucu
• Kullanılabilir hacim 129 litre.
• Hızlı soğutma tekniği.
• Otomatik buzdan arınma
 sistemi.(Defrost)
• Isı ayarı +2°C ile +8°C arasında    
 ayarlanabilir.
• 3 güvenlikli cam raf, 2 tane
 tamamen dışarı çekilebilir 1 tane
 yüksekliği ayarlanabilir.
• 4 şişelik şarap / şampanya rafı
 tamamen katlanabilir.
• Cam tepsi için geliştirilmiş özel
 konumlandırma.
• 1 tane geniş, şişe tutma özelliği
 olan kapı içi rafı.
• 1 tane alu kapı içi rafı.
• Yan duvarlarda güçlü aydınlatma.
• Kademeli raf GN tepsilerinin
 optimum kullanımı için
 geliştirilmiştir.

Olası kombinasyonlar
 1 x 1/3 GN
 2 x 1/3 GN
 3 x 1/3 GN
 1 x 2/3 GN
 1 x 2/3 GN ve 1 x 1/3 GN

O°C yakın taze tutma bölümü
• Kullanılabilir hacım 57 litre.
• Dinamik soğuk hava dolaşımı.
• Koku önleyici karbon filtre.
• Sebzeler için 1 adet nem ayarlı
 çekmece 7 litrelik iç hacim.
• 1 geniş çekmece.

Dondurucu
• Kullanılabilir hacim 63 litre.
• No- frost tekniği.
• Hızlı dondurma.
• Dinamik soğuk hava dağıtımı.
• 16 -20°C arası ısı ayarı.
• 4 yıldızlı dondurma performansı.
• Dondurma kapasitesi 12 kg/24s.
• Elektrik kesintisi sonrası 16 saat

    saklama süresi.
• 1 geniş 2 tane saydam çekmece.

Enerji değerleri
• Enerji Tüketimi 250 kWh/Yıl.
• Ses seviyesi 39 dB (re 1 pW).

Planlama
• Menteşeler ahşap içinde
 planlanmalıdır.
• Kapı yönü değiştirilebilir.
• Kapı açılım açısı 115°C
 istenirse 90°C stoplanabilir.
• Alt baza 90mm içeride kalır.
• 2 ahşap panel arasında 4mm
 boşluk planlanmalıdır.
• Alt kapı paneli max 22 kg.

Bağlantı Değeri
• Toplam bağlantı değeri 0.14 kW.
• Fişli kablo uzunluğu 2,3 m.

Önerilen 560mm



RB 287  203        
Tamamen ankastre
Niş genişliği 56cm
Niş yüksekliği 177,5cm

Cihaz fiyatına dahil:
• 2 Buz aküsü
• 2 Yumurtalık
• 1 Şarap / Şampanya rafı
• 1 cam tepsi
• 1 Buzluk
• 1 paslanmaz çelik deliksiz tepsi
 (1/3 gastronorm ölçeğinde)

Opsiyonel aksesuarlar
GN 410  130                 
Gastronorm kapak.
Paslanmaz çelik GN 1/3.
GN 410  230               
Gastronorm kapak.
Paslanmaz çelik GN 2/3.
KB 220  000               
Gastronorm tepsi.
Paslanmaz çelik GN 2/3.
Deliksiz, 40mm derinlik, 3 litre.
KB 220  114               
Gastronorm tepsi,
Paslanmaz çelik GN 1/3.
Deliksiz, 40mm derinlik, 1,5 litre.
RA 035  030               
Alu şişe soğutucusu

200 serisi Vario Soğutucu/Dondurucu
Kombinasyonu
RB 287 203

 – Eşsiz kullanım konsepti.
 – İç hacim max kullanılabilir:
 – Kademeli raf, tam alanlı raşar ve 

farklı büyüklükte entegre edilmiş 
kaplar.

 – Kolay kullanım: tamamen dışarı 
çekilebilir raf ve çekmeceler.

 – Optimum görüş alanı:
 – Akılcı aydınlatma konsepti, cam ve  

saydam malzeme kullanımı.
 – Efektif hazırlama, pişirme ve 

saklama metodu: Gastronorm 
tepsilerin entegre edilmesi ile 
sağlanmıştır.

 – 265 litre kullanılabilir iç hacim:
 – Kompresörün alt tabana çekilmesi 

ile sağlanmıştır.
 – Özel menteşe sistemi ile   

yumuşak ve kontrollü kapı kapanışı.
 – Sınıfının en düşük enerji tüketimi.
 – A++ enerji seviyesi.

Kullanım
• Elektronik ısı göstergesi ve kontrolü.
• Dokunmatik tuşlar.

Teknik Özellikler
• 2O°C kapı açılımından itibaren
 yumuşak ve kontrollü kapanış
 sağlayan menteşe.
• Kapı açık kaldı uyarısı.

Soğutucu
• Kullanılabilir hacim 189 litre.
• Hızlı soğutma tekniği.
• Otomatik buzdan arınma
 sistemi. (Defrost)
• Isı ayarı +2°C ile +8°C arasında    
 ayarlanabilir.
• 3 güvenlikli cam raf, 2 tane
 tamamen dışarı çekilebilir 1 tane
 yüksekliği ayarlanabilir.
• 4 şişelik şarap / şampanya rafı
 tamamen katlanabilir.
• Cam tepsi için geliştirilmiş özel
 konumlandırma.
• 1 tane geniş, şişe tutma özelliği
 olan kapı içi rafı.
• 1 tane alu kapı içi rafı.
• Yan duvarlarda güçlü aydınlatma.
• Kademeli raf GN tepsilerinin
 optimum kullanımı için geliştirilmiştir.

Olası kombinasyonlar
 1 x 1/3 GN
 2 x 1/3 GN
 3 x 1/3 GN
 1 x 2/3 GN
 1 x 2/3 GN ve 1 x 1/3 GN

Dondurucu
• Kullanılabilir hacim 63 litre.
• No- frost tekniği.
• Hızlı dondurma.
• Dinamik soğuk hava dağıtımı.
• -16 -20°C arası ısı ayarı.
• 4 yıldızlı dondurma performansı.
• Dondurma kapasitesi 12 kg/24s.
• Elektrik kesintisi sonrası 16 saat
 saklama süresi.
• 1 geniş 2 tane saydam çekmece.

Enerji değerleri
• Enerji Tüketimi 240 kWh/Yıl.
• Ses seviyesi 39 dB (re 1 pW).

Planlama
• Menteşeler ahşap içinde
 planlanmalıdır.
• Kapı yönü değiştirilebilir.
• Kapı açılım açısı 115°C
 istenirse 90°C stoplanabilir.
• Alt baza 90mm içeride kalır.
• 2 ahşap panel arasında 4mm
 boşluk planlanmalıdır.
• Üst kapı paneli max 22 kg
    Alt kapı paneli max 22 kg

Bağlantı Değeri
• Toplam bağlantı değeri
 0.14 kW.
• Fişli kablo uzunluğu 2,3 m.

(önerilen 560)



200 serisi soğutucular 251

LAYOUT: 2
HEADLINE: Cooling appliances
SLOTID: d_26

RC 289  203        
0°C yakın taze tutma bölümü
Tamamen ankastre
Niş genişliği 56cm
Niş yüksekliği 177,5cm

Cihaz fiyatına dahil:
• 2 Yumurtalık
• 1 Şarap / Şampanya rafı
• 1 cam tepsi
• 1 Buzluk
• 1 paslanmaz çelik deliksiz tepsi
 (1/3 gastronorm ölçeğinde)

Opsiyonel aksesuarlar
GN 410  130           
Gastronorm kapak.
Paslanmaz çelik GN 1/3.
GN 410  230         
Gastronorm kapak.
Paslanmaz çelik GN 2/3.
KB 220  000         
Gastronorm tepsi.
Paslanmaz çelik GN 2/3.
Deliksiz, 40mm derinlik, 3 litre.
KB 220  114         
Gastronorm tepsi,
Paslanmaz çelik GN 1/3.
Deliksiz, 40mm derinlik, 1,5 litre.

200 Serisi Vario Soğutucu 
RC 289 203

 – Eşsiz kullanım konsepti.
 – İç hacim max kullanılabilir:
 – Kademeli raf, tam alanlı raşar ve 

farklı büyüklükte entegre edilmiş 
kaplar.

 – Kolay kullanım: tamamen dışarı 
çekilebilir raf ve çekmeceler.

 – Optimum görüş alanı:
 –  Akılcı aydınlatma konsepti, cam ve 

saydam malzeme kullanımı.
 – Efektif hazırlama, pişirme ve 

saklama metodu: 
 – Gastronorm tepsilerin entegre 

edilmesi ile sağlanmıştır.
 – 306 litre kullanılabilir iç hacim:
 – Kompresörün alt taban çekilmesi ile 

sağlanmıştır.
 – 0°C yakın taze tutma bölümü ile 

birlikte 3 iklim sınıfı.
 – RF 287 dondurucu ile kombine 

edilebilir.( Side by side birleştirme)
 – Özel menteşe sistemi ile yumuşak 

ve kontrollü kapı kapanışı.
 – Sınıfının en düşük enerji tüketimi.
 – A++ enerji seviyesi.

Kullanım
• Elektronik ısı göstergesi ve
 kontrolü.
• Dokunmatik tuşlar.

Teknik özellikler
• 2O°C kapı açılımından itibaren
 yumuşak ve kontrollü kapanış
 sağlayan menteşe.
• Kapı açık kaldı uyarısı.

Soğutucu
• Kullanılabilir hacim 228 litre.
• Hızlı soğutma.
• Otomatik buzdan arınma
 sistemi.(Defrost)
• Isı ayarı +2°C ile +8°C
 arasında ayarlanabilir.
• 2 tane full derinlik tamamen öne
 çekilebilir cam raf.
• 4 güvenlikli cam raf, 2 tane
 tamamen dışarı çekilebilir, 2 tane
 yüksekliği ayarlanabilir.
• 4 şişelik şarap / şampanya rafı
 tamamen katlanabilir.
• 2 tane derin çekmece, dikey şişe
 konumlaması için kullanılabilir,
 istenirse çıkarılabilir.
• Cam tepsi için geliştirilmiş özel
 konumlandırma.
• 1 tane geniş, şişe tutma özelliği
 olan kapı içi rafı.
• 2 tane alu kapı içi rafı.
• Yan duvarlarda güçlü aydınlatma.
• Kademeli raf GN tepsilerinin
 optimum kullanımı için
 geliştirilmiştir.
 Olası kombinasyonlar
 1 x 1/3 GN
 2 x 1/3 GN
 3 x 1/3 GN
 1 x 2/3 GN
 1 x 2/3 GN ve 1 x 1/3 GN

O°C yakın taze tutma bölümü
• Kullanılabilir hacim 78 litre.
• Otomatik buzdan arınma sistemi.
 (Defrost)
• Koku önleyici karbon filtre.
• Sebzeler için 1 adet nem ayarlı
 çekmece 7 litrelik iç hacim.
• 1 ekstra geniş 2 çekmece.

Enerji değerleri
• Enerji Tüketimi 133 kWh/Yıl
• Ses seviyesi 39 dB (re 1 pW)

Planlama
• Menteşeler ahşap içinde
 planlanmalıdır.
• Kapı yönü değiştirilebilir.
• Kapı açılım açısı 115°C
    istenirse 90°C stoplanabilir.
• Alt baza 90mm içeride kalır.
• Kapı paneli max 22 kg

Bağlantı değerleri
• Toplam bağlantı değeri
 0,12 kW.
• Fişli kablo uzunluğu 2,3m.

(önerilen 560)



RF 287  202        
Tamamen ankastre
Niş genişliği 56cm
Niş yüksekliği 177,5cm

Cihaz fiyatına dahil:
• 2 buz aküsü
• 1 Buzluk

200 Serisi Vario Dondurucu   
RF 287 202

 – 213 litre kullanılabilir iç hacim:
 – Kompresörün alt tabanaçekilmesi 

ile sağlanmıştır.
 – Çekmece ve cam raşar farklı 

şekillerde konumlandırılabilir.
 – RC 289 soğutucu ile kombine
 – edilebilir. (Side by side birleştirme)
 – Özel menteşe sistemi ile yumuşak
 – ve kontrollü kapı kapanışı.
 – Sınıfının en düşük enerji tüketimi.
 – A++ enerji seviyesi.

Kullanım
• Elektronik ısı göstergesi ve
 kontrolü.
• Dokunmatik tuşlar.
 Teknik özellikler
• 2O°C kapı açılımından itibaren
 yumuşak ve kontrollü kapanış
 sağlayan menteşe.
• Kapı açık kaldı uyarısı.

Özellikler
• No-frost tekniği.
• Hızlı dondurma.
• Dinamik soğuk hava dağıtımı.
• -16 ile -24°C ısı ayarı.
• 4 yıldızlı dondurma performansı.
• Dondurma kapasitesi 25 kg/24s.
• Elektrik kesintisi sonrası 11 saat
 saklama süresi.
• 1 ekstra geniş 5 dondurucu
 çekmece.
• 4 tane hareketli cam raf.
• 2 tane önü açık saydam çekmece.

Enerji değerleri
• Enerji Tüketimi 244 kWh/Yıl
• Ses seviyesi 40 dB (re 1 pW)

Bağlantı değerleri
• Toplam bağlantı değeri
 0,12 kW.
• Fişli kablo uzunluğu 2,3m.

RF 247  202                                  
Tamamen ankastre
Niş genişliği 56cm
Niş yüksekliği 140cm

Cihaz fiyatına dahil:
• 2 buz aküsü
• 1 Buzluk
 

200 Serisi Vario Dondurucu
RF 247 202

 – 160 litre kullanılabilir iç hacim:
 – Kompresörün alt tabana çekilmesi 

ile sağlanmıştır.
 – Çekmece ve cam raşar farklı
 – şekillerde konumlandırılabilir.
 – RC 249/RT 249 ile kombineedilebi-

lir. (Side by side birleştirme)
 – Özel menteşe sistemi ile yumuşak 

ve kontrollü kapı kapanışı.
 – Sınıfının en düşük enerji tüketimi.
 – A++ enerji seviyesi.

Kullanım
• Elektronik ısı göstergesi ve kontrolü.
• Dokunmatik tuşlar.

Teknik özellikler
• 2O°C kapı açılımından itibaren
 yumuşak ve kontrollü kapanış
 sağlayan menteşe.
• Kapı açık kaldı uyarısı.

Özellikler
• No-frost tekniği.
• Hızlı dondurma.
• Dinamik soğuk hava dağıtımı.
• -16 ile -24°C ısı ayarı.
• 4 yıldızlı dondurma performansı.
• Dondurma kapasitesi 25 kg/24s.
• Elektrik kesintisi sonrası 11 saat
 saklama süresi.
• 1 ekstra geniş 4 dondurucu
 çekmece.
• 3 tane hareketli cam raf.
• 1 tane önü açık saydam çekmece.
 Cihazın içindeki çekmece ve raşar
 istenilen şekilde konumlandırılır.

Enerji değerleri
• Enerji Tüketimi 209 kWh/Yıl.
• Ses seviyesi 40 dB (re 1 pW).
 
Planlama
• Menteşeler ahşap içinde
 planlanmalıdır.
• Kapı yönü değiştirilebilir.
• Kapı açılım açısı 115°C
 istenirse 90°C stoplanabilir.
• Kapı paneli max 30 kg

Bağlantı değerleri
• Toplam bağlantı değeri 0,12 kW.
• Fişli kablo uzunluğu 2,3m.

Planlama
• Menteşeler ahşap içinde
 planlanmalıdır.
• Kapı yönü değiştirilebilir.
• Kapı açılım açısı 115°C
 istenirse 90°C stoplanabilir.
• Alt baza 90mm içeride kalır.
• Kapı paneli max 30 kg



200 serisi soğutucular 253

RC 249  203        
0°C yakın taze tutma bölümü
Tamamen ankastre
Niş genişliği 56cm
Niş yüksekliği 140cm

Cihaz fiyatına dahil:
• 2 Yumurtalık
• 1 Şarap / Şampanya rafı
• 1 Cam tepsi
• 1 Buzluk
• 1 Paslanmaz çelik deliksiz tepsi
 (1/3 gastronorm ölçeğinde)

Opsiyonel aksesuarlar
GN 410  130            
Gastronorm kapak.
Paslanmaz çelik GN 1/3.
GN 410  230         
Gastronorm kapak.
Paslanmaz çelik GN 2/3.
KB 220  000           
Gastronorm tepsi.
Paslanmaz çelik GN 2/3.
Deliksiz, 40mm derinlik, 3 litre.
KB 220  114         
Gastronorm tepsi,
Paslanmaz çelik GN 1/3.
Deliksiz, 40mm derinlik, 1,5 litre.

 200 series Vario Soğutucu
RC 249 203

 – Eşsiz kullanım konsepti.
 – İç hacim max kullanılabilir: Kademeli  

raf, tam alanlı raflar ve farklı   
büyüklükte entegre edilmiş kaplar.

 – Kolay kullanım: tamamen dışarı 
çekilebilir raf ve çekmeceler.

 – Optimum görüş alanı:
 – Akılcı aydınlatma konsepti, cam ve
 – saydam malzeme kullanımı.
 – Efektif hazırlama, pişirme ve
 – saklama metodu: 
 – Gastronorm tepsilerin entegre 

edilmesi ile sağlanmıştır.
 – 233 litre kullanılabilir iç hacim:
 – Kompresörün alt tabana çekilmesi 

ile sağlanmıştır.
 – 0°C yakın taze tutma bölümü ile 

birlikte 3 iklim sınıfı.
 – RF 247 dondurucu ile kombine
 – edilebilir.( Side by side birleştirme)
 – Özel menteşe sistemi ile yumuşak 

ve kontrollü kapı kapanışı.
 – Sınıfının en düşük enerji tüketimi.
 – A++ enerji seviyesi.

Kullanım
• Elektronik ısı göstergesi ve kontrolü.
• Dokunmatik tuşlar.

Teknik özellikler
• 2O°C kapı açılımından itibaren
 yumuşak ve kontrollü kapanış
 sağlayan menteşe.
• Kapı açık kaldı uyarısı.

Soğutucu
• Kullanılabilir hacim 176 litre.
• Hızlı soğutma.
• Otomatik buzdan arınma
 sistemi.(Defrost)
• Isı ayarı +2°C ile +8°C
 arasında ayarlanabilir.
• 1 tane full derinlik tamamen öne
 çekilebilir cam raf.
• 4 güvenlikli cam raf, 2 tane
 tamamen dışarı çekilebilir, 2 tane
 yüksekliği ayarlanabilir.
• 2 tane derin çekmece, dikey şişe
 konumlaması için kullanılabilir,
 istenirse çıkarılabilir.
• 1 tane geniş, şişe tutma özelliği
 olan kapı içi rafı.
• 2 tane alu kapı içi rafı.
• Yan duvarlarda güçlü aydınlatma.
• Kademeli raf GN tepsilerinin
 optimum kullanımı için geliştirilmiştir.
 Olası kombinasyonlar
 1 x 1/3 GN
 2 x 1/3 GN
 3 x 1/3 GN
 1 x 2/3 GN
 1 x 2/3 GN ve 1 x 1/3 GN

O°C yakın taze tutma bölümü
• Kullanılabilir hacim 57 litre.
• Otomatik buzdan arınma sistemi.
 (Defrost)
• Koku önleyici karbon filtre.
• Sebzeler için 1 adet nem ayarlı
 çekmece 7 litrelik iç hacim.
• 1 geniş çekmece.

Enerji değerleri
• Enerji Tüketimi 125 kWh/Yıl.
• Ses seviyesi 39 dB (re 1 pW).

Planlama
• Menteşeler ahşap içinde
 planlanmalıdır.
• Kapı yönü değiştirilebilir.
• Kapı açılım açısı 115°C
 istenirse 90°C stoplanabilir.
• Alt baza 90mm içeride kalır.
• Kapı paneli max 22 kg

Bağlantı değerleri
• Toplam bağlantı değeri
 0,7 kW.
• Fişli kablo uzunluğu 2,3m.

(önerilen 560)



R W 402 261▾  
Cam kapı, çelik çerçeveli ve çelik tutma 
kolu
Genişlik 60cm, yükseklik 82cm

▾ Nisan 2016 dan itibaren

Özel aksesuarlar
R A 050 220  
Aktif karbon filtre  (RW404 ve RW402)
R A 097 600 
Side-by-side montaj seti    
(Tezgah altı iki farklı cihazı, yan yana 
montaj için).

Tezgah altı ankastre şarap dolabı
R W 402

 – Max depolama kapasitesi için tek 
iklimlendirme bölgesi

 – Tam kontrollü +5C ile +20c arası ısı 
ayarı.

 – Nem kontrolü.
 – Alüminyum çerçeveli kayın ağacı 

raflar.
 – LED aydınlatma.
 – İç aydınlatma istenildiğinde kapalı 

kapak konumunda bile çalışır.
 – Kilitlenebilir kapı.
 – 42 şişe kapasiteli.
 – Side-by-side montaj yapılabilir.

Kumanda
Dijital kumanda paneli ile hassas ısı ayarı 
Isı göstergesi
Kısılabilir iç aydınlatma
İç aydınlatma kapı açıldığında otomatik 
olarak yanar.

Teknik özellikler
Dinamik soğuk hava dağılımı sağlar.
Otomatik defrost yapar ve defrost 
suyunu buharlaştırır.
Yumuşak ve kontrollü kapanış sağlayan 
kapı menteşesi.
Cihaz içindeki kokuları temizleyen 1 
adet aktif karbon filtresi.
Kapı camında UV - koruma.
Kapı açık kaldığında sesli alarm uyarısı.
Toz filtresi bulaşık makinesinde 
yıkanabilir.

Özellikler
Net kapasite 110 litre.
42 şişe kapasite (0,75’lik standart şişe ile)
Öne çekilebilir 4 adet çekmece 
Büyük boy şişe depolama imkanı.
LED aydınlatma

Tüketim verileri
Enerji tüketim sınıfı A.
Enerji tüketimi 145 kwh/yıl.
Ses seviyesi 38dB

Planlama notları
Kapı sağ menteşelidir istenirse yönü 
değiştirilebilir.
Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar.
Kapı açılımı 95° de sabitlenebilir.
Duvar yanına planlandığında, kapının 
açılabilmesi için menteşe tarafında 
150mm klape gereklidir.
Enerji girişi öngörülmelidir.

Bağlantı
Toplam bağlantı değeri 0.13 kW.
Fişli kablo uzunluğu 2.0 m
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Tezgahaltı ankastre şarap dolabı
2 farklı saklama bölmesi
RW 404  261      
Cam kapı, çelik çerçeve ve çelik
tutma kolu
Genişlik: 60cm

Cihaz fiyatına dahil:
• 3 adet sürgülü şişe çekmecesi

Opsiyonel aksesuarlar
RA 491  630         
Şişe rafı. 
Bu şişe rafı dolap içini ayıran bölmenin 
üzerinde konumlandırılabilir.

RA 050  200         
Aktif karbon, filtre.

Tezgahaltı Ankastre
Şarap Dolabı
RW 404 261

 – Günlük kullanım için kompakt bir 
çözüm.

 – Kilitlenebilir cam kapı ve paslanmaz 
çelik çerçeve.

 – Isı ayarı +5 ile 20°C.
 – Ayarlanabilir iç ışık şiddeti (LED), 

istenildiğinde kapalı kapak 
konumunda bile açılabilir.

 – 34 şişe kapasiteli.

Kumanda
• Kademesiz ısı ayar imkanı
• Dijital ısı göstergesi
• İstenildiğinde çalıştırılabilen ve
 nem oranını ve hava koşullarını
 düzenleyen ventilatör.

Özellikler
• 20°C kapı açılımından itibaren
 yumuşak ve kontrollü kapanış
 sağlayan menteşe.
• Net hacim 94 litre.
• Kapasite 37 şişe (0,75’lik standart
 şişe ile hesaplanmıştır)
• 200 serisine uygun kapı tasarımı,
 çelik çerçeve ve saydam cam.
• İki ayrı ısı bölmesi +5 ile 20°C
 arasında ayarlanabilir.
• Dinamik soğutma performansı
• 3 adet sürgülü şişe rafı.
• Kayın ve Alu tasarımında
• Kumanda panelinde ve tavan
 bölümünde entegre edilmiş
 aydınlatma. İstenildiğinde kapalı
 kapı konumunda bile yakılabilir.
• Kapı kilitlenebilir.
• Ses seviyesi 38 dB.

Planlama
• Kapı yönü sağa doğru, değiştirilebilir.
• Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar.

Bağlantı Değeri
• Enerji tüketimi: A.
• Toplam bağlantı değeri:0,13kW.
• Fişli kablo uzunluğu 1,8m.
• Sigorta 10 Amper.

0,75 Liter

ø 30

ø 75

Einlagerung von Flaschen

300
215

Şişe kapasitesi ve yerleştirme şekli



RC 200 300
Tam ankastre 
Tezgah altı
Genişlik60cm
Yükseklik 82cm

Cihaz fiyatına dahil
1 adet yumurta kabı

Opsiyonel Aksesuarlar
RA 030 100
Şeffak kapaklı saklama kabı

200 serisi Soğutucu
RC 200

 – RF200 dondurucu ile side by side 
kombine edilebilir.

 – 138 litre nek kullanılabilir içi hacim.
 – Özel menteşe sistemi ile yumuşak 

ve kontrollü kapı kapanışı.
 – Enerji seviyesi A ++

Teknik donanım
20° kapı açıklığından itibaren menteşe 
sistemi kapı frenleyerek yumuşak 
kapanmasını sağlar.

Özellikler
Otomatik defrost sistemi
Defros suyu otomatik olarak 
buharlaştırır.
2 tanesinin yüksekliği ayarlanan 3 tane 
güvenlikli cam raf.
1 adet çekmece
1 adet sebze bölümü
şişeler için 1 adet kapı içi rafı.
2 adet kapı içi rafı
Güçlü iç aydınlatma.

Tüketim
Enerji tüketimi 92kw saat/yıl 
Ses seviyesi 38 dB

Planlama notları
Gizli menteşe 
Kapı yönü sağa doğru üretilmekte fakat 
değişebilir.
Kapı 115° açılmakta istenirse 90° 
stoplanabilir.
Kapı paneli ağırlığı 14kg geçmemelidir.
Yüksekliği ayarlanabilen ayaklar.
820mm niş boşlukları için 100-170mm  
baza boşluğu aralığı.
870mm niş boşlukları için 150-220mm  
baza boşluğu aralığı.
Paket içinden çıkan havalandırma 
menfezi mutlaka kullanılmalıdır.
Priz niş boşluğu dışında planlanmalıdır.

Bağlantı değeri
Toplam bağlantı değeri 0.09kW
Fişli kablo uzunluğu 2.3m.

RF 200 300
Tam ankastre 
Tezgah altı
Genişlik60cm
Yükseklik 82cm

Cihaz fiyatına dahil
2 adet buz küpü
1 adet buz saklama kapı

200 serisi Dondurucu
RF 200

 – RC200 soğutucu ile side by side 
kombine edilebilir.

 – 98 litre net kullanılabilir iç hacim.
 – Özel menteşe sistemi ile yumuşak 

ve kontrollü kapı kapanışı.
 – Enerji seviyesi A +

Teknik donanım
20° kapı açıklığından itibaren menteşe 
sistemi kapıyı frenleyerek yumuşak 
kapanmasını sağlar.

Özellikler
Hızlı dondurma
4 yıldızlı derin dondurucu
Dondurma kapasitesi 12kg/24 h.
Elektrik kesintisinde 23 h boyunca 
gıdaları bozulmadan saklar.

Tüketim
Enerji tüketimi 184kw saat/yıl 
Ses seviyesi 38 dB

Planlama notları
Gizli menteşe 
Kapı yönü sağa doğru üretilmekte fakat 
değişebilir.
Kapı 115° açılmakta istenirse 90° 
stoplanabilir.
Kapı paneli ağırlığı 14kg geçmemelidir.
Yüksekliği ayarlanabilen ayaklar.
820mm niş boşlukları için 100-170mm  
baza boşluğu aralığı.
870mm niş boşlukları için 150-220mm  
baza boşluğu aralığı.
Paket içinden çıkan havalandırma 
menfezi mutlaka kullanılmalıdır.
Priz niş boşluğu dışında planlanmalıdır.

Bağlantı değeri
Toplam bağlantı değeri 0.09kW
Fişli kablo uzunluğu 2.3m.

Baza yüksekliği:
- Montaj yeri yüksekliği 820mm ise baza 100mm olmalı
- Montaj yeri yüksekliği 870mm ise baza 150mm olmalı

Baza yüksekliği:
- Montaj yeri yüksekliği 820mm ise baza 100mm olmalı
- Montaj yeri yüksekliği 870mm ise baza 150mm olmalı
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Tezgah altı ankastre şarap dolabı

Cihaz tipi Tezgah altı ankastre şarap dolabı Tezgah altı ankastre şarap dolabı

Paslanmaz Çelik kapı RW 404 261 RW 402 261³

Aluminyum Kapı

Boyutlar
Cihaz boyutları  G x Y x D (cm) 59.7 x 82–87 x 57 59.7 x 82–87 x 57

Niş Boyutları  G x Y x D (cm) 60 x 82–87 x 58 60 x 82–87 x 58

Arka duvardan Kapak dahil derinlik (cm) 58 58

Cihazın boş ağırlığı (kg) 51 45

Cihazın ambalajlı ağırlığı (kg) 55 49

Cihazın ambalajlı boyutları (cm) 66 x 87 x 69 66 x 87 x 69

Tip ve yapısı

Ful ankastre/ Ankastre / Tezgah altı montaj / Solo –/–/•/– –/–/•/–

Kapı yönü sağ / Sol / Yön değişebilir •/–/• •/–/•

Ful ahşap kapı / Tamamı paslanmaz kapak –/– –/–

Kapasite / Tüketim değerleri

Soğutucu / Taze saklama / 0C saklama alanı / Dondurucu / şarap soğutucu –/–/–/–/• –/–/–/–/•

Toplam bürüt hacim / Toplam net hacim (l) 123/94 135/110

Saklama kapasitesi 0.75 litre şişe (No.) 34 42

Enerji tüketim sınıfı A A

Günlük enerji tüketimi DIN EN 153 (kWh/24h) 0.392 0.396

Yıllık enerji tüketimi  DIN EN 153 (kWh) 144 145

Günlük enerji tüketimindeki net kapasite (kWh) 0.42 0.36

Ses seviyesi (dB (re 1pW)) 38 38

İklim sınıfı SN – ST SN – ST

Özellikler

Sıcaklık / iklimlendirme alanı (No.) 2 1

iç ısı göstergesi / Dış ısı göstergesi •/– •/–

Hassa ısı ayarı • •

Otomatik defrost :  Soğutma / Taze saklama / Dondurucu •/–/– •/–/–

İç aydınlatma • •

Kapı kilidi • •

Nem kontrolü • •

Aktif karbon filtre • •

Düşük titreşim • •

Kapı camında UV - koruması • •

Arıza göstergesi / Sesli uyarı sinyali •/– •/–

Kapı açık göstergesi / Kapı açık sesli uyarı sinyali •/• •/•

Soğutma / Taze saklama

Dinamik soğuk hava dağılımı • •

Şarap 

max. iç seviye 5 4

Tamamen öne çekilebilir şişe rafı / Çekilebilir –/• –/•

Tamamen öne çekilebilir raf / Çekilebilir –/– –/–

Magnum şişe saklama alanı • •

Karaf, açık şişe ve humidor konumlandırma – –

Bağlantı

Toplam bağlantı değeri (kW) 0.13 0.13

• Standart.     – Kullanılamaz.     ∘ Özel aksesuar.
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LAYOUT: 3
HEADLINE: Dishwashers
SLOTID: d_2

Vario bulaşık makinesi
DF 481  160              
Cihaz yüksekliği 86.5cm
Genişlik: 60cm.
DF 480  160             
Cihaz yüksekliği 81.5 cm 
Genişlik: 60cm.

Cihaz fiyatına dahil
• 1 adet tepsi yıkama başlığı
• 1 adet Gastronorm tepsi yıkama   
 dayanağı.

Opsiyonel aksesuarlar
DA 020 010                
Çelik yan boşluk kapama çıtası
DF 460 için.
DA 020 110                
Çelik yan boşluk kapama çıtası
DF 461 için.
DA 021 000                                  
Menteşe ve montaj seti
Hareketli kapak montajı için.
GZ 010 011             
2 mt. uzunluğunda su giriş ve çıkış 
hortum uzatma seti.
DA  041 061            
Haraketli çatal kaşıklık.
Çatal bıçak ve kaşıkları birbirine
değmeden yıkama imkanı sunar.
(Sepet kullanıldığında tabak
kapasitesi 14 kişiliktir).
DA 042 030                    
Gümüş koruma kaseti.
DA 043 060                
60 cm genişliğinde bulaşık
makinesi için kadeh yıkama sepeti.

Vario bulaşık makinesi
DF 480/481

 – Vario Bulaşık makinesi: temizleme 
ve kurutma sadece 57 dk.

 – 8 program,aqua sensor ve
 6 opsiyonel program ile desteklenir

 – Flex plus sepet sistemi: 
Tamamen dışarı çekilebilir ve 
yumuşatılmış sürgüler.

 – Zeolith tekniği, düşük ısıda kurutma 
ile cam koruma özelliği.

 – Kalan süre projeksiyonu.
 – Alt sepette yoğun yıkama yaparken 

üst sepette cam koruma özelliği.
 – Çok sessiz: 42dB.
 – Enerji sınıfı A yıkama,  A  kurutma,  

A enerji tüketimi.
 – Aqua stop (su sızdırmazlık garantisi).
 – Güçlü iç aydınlatma.
 – Dokun - aç kapak

Kumanda
• Sensor tuşlu kumanda.
• Display üzerinden geri kalan
 zaman göstergesi.
• Tuz ve parlatıcı doluluk göstergesi
• Su giriş göstergesi.
• Info light + sesli sinyal.
• 19 saat önceden programlanabilir.

Özellikler
• Cam koruma tekniği.
• Aqua sensör, suyun kirlilik
 oranını ölçer.
• Doluluk oranına göre su kullanımı.
• Aqua stop (su sızdırmazlık garantisi).
• Tablet eritme yuvası, deterjan
 tabletini tam ve zamanında eritir.
• Temizleme otomatiği.
• Tuz kullanım elektroniği.
• Isı alış veriş bloğu.
• Gizli ısıtma elemanı.
• Servo kapı kilidi,
• Kendi kendini temizleyen,
 3 katlı filtre sistemi.
• Çocuk koruma emniyeti.
• Zeolith tekniği ile düşük ısıda kurutma.

Programlar
• 8 yıkama programı:
 Oto 65°C - 75°C
 Oto 45°C - 65°C
 Oto 35°C - 45°C 
 Yoğun yıkama 70°C
 Normal eco 50°C
 Gece programı (sessiz)
 Hızlı 45°C (29 dk)
 Ön yıkama.

6 Opsiyon
• Power.
• Yoğun.
• Yarım yük.
• Extra Kurutma.
• Hijyen.
• Enerji tasarrufu.

Donanım
• Flex plus üst sepe.
• Yumuşak sürgülü sepet akışı.
• Tamamen dışarı çekilebilen sepet.
• 3 kademeli racmatic, 5cm ye
 kadar yükseklik ayarı yapılır.
• 6 adet katlanabilen sepet dikmesi.
• 4 adet katlanabilen etajer.
• 2 adet bardak dayanağı.

Flex plus alt sepet
• Bölünmüş bardak dayanağı.
• 6 adet katlanabilen sepet dikmesi.
• 2 adet katlanabilen etajer.
• Çatal bıçak sepeti.

Maximum tabak büyüklüğü
(üst -/alt sepet) 81.5cm yükseklikte: 29 
/ 28, 26.5 / 30.5, 24 / 33cm.
Tabak kapasitesi 13 kişilik
23 adet şarap kadeği kapasitesi

Enerji sarfiyatı
• Enerji sınıfı A+++ 10 lt su 0.8 kWh.
• Ses seviyesi 42 dB (re 1 Pw).

Planlama
• Yükseklik ayarlı ayaklar.
• Menfez derinliği 90mm.
• Arka ayak önden ayarlı.
• Kapı ağırlığı 10 kg.
• Kapı plakasının ölçüsü kullanılan   
 tezgah yüksekliğine göre değişir.
• Boy dolabına ankastre edilebilir.

Bağlantı değerleri
• Toplam bağlantı değeri 2.4 kWh.
• Fişli bağlantı kablosu.
• 3/4’’ su bağlantısı (yarım parmak).
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LAYOUT: 3
HEADLINE: Dishwashers
SLOTID: d_2

Vario bulaşık makinesi
DF 481 160F         
Cihaz yüksekliği 86.5 cm
Genişlik: 60cm
Hareketli kapak sistemi 
DF 480  160F                             
Cihaz yüksekliği 81.5 cm
Genişlik: 60cm
Hareketli kapak sistemi 

Cihaz fiyatına dahil 
• 1 adet tepsi yıkama başlığı
• 1 adet Gastronorm tepsi yıkama   
 dayanağı

Opsiyonel aksesuarlar
DA 020 010                
Çelik yan boşluk kapama çıtası
DF 460 için
DA 020 110                
Çelik yan boşluk kapama çıtası
DF 461 için.
DA 021 000                                  
Menteşe ve montaj seti
Hareketli kapak montajı için
GZ 010 011             
2 mt. uzunluğunda su giriş ve çıkış 
hortum uzatma seti
DA  041 061            
Haraketli çatal kaşıklık.
Çatal bıçak ve kaşıkları birbirine
değmeden yıkama imkanı sunar.
(Sepet kullanıldığında tabak
kapasitesi 14 kişiliktir.)
DA 042 030                    
Gümüş koruma kaseti.
DA 043 060                
60 cm genişliğinde bulaşık
makinesi için kadeh yıkama sepeti

Vario bulaşık makinesi
DF 480/481

 – Vario Bulaşık makinesi: temizleme 
ve kurutma sadece 57 dk.

 – 8 program,aqua sensor ve
 6 opsiyonel program ile desteklenir

 – Flex plus sepet sistemi: 
Tamamen dışarı çekilebilir ve 
yumuşatılmış sürgüler.

 – Zeolith tekniği, düşük ısıda kurutma 
ile cam koruma özelliği.

 – Info light + sesli sinyal.
 – Alt sepette yoğun yıkama yaparken 

üst sepette cam koruma özelliği.
 – Çok sessiz: 42dB.
 – Enerji sınıfı A yıkama,  A kurutma   

A enerji tüketimi.
 – Aqua stop. (su sızdırmazlık garantisi).
 – Güçlü iç aydınlatma.
 – Dokun - aç kapak

Kumanda
• Sensor tuşlu kumanda.
• Display üzerinden geri kalan zaman  
 göstergesi
• Tuz ve parlatıcı doluluk göstergesi.
• Su giriş gösterges.i
• Info light + sesli sinyal.
• 19 saat önceden programlanabilir.

Özellikler
• Cam koruma tekniği.
• Aqua sensör, suyun kirlilik oranını ölçer.
• Doluluk oranına göre su kullanımı.
• Aqua stop (su sızdırmazlık garantisi)
• Tablet eritme yuvası, deterjan
 tabletini tam ve zamanında eritir.
• Temizleme otomatiği.
• Tuz kullanım elektroniği.
• Isı alış veriş bloğu.
• Gizli ısıtma elemanı.
• Servo kapı kilidi,
• Kendi kendini temizleyen,
 3 katlı filtre sistemi.
• Çocuk koruma emniyeti.
• Zeolith tekniği ile düşük ısıda kurutma.

Programlar
• 8 yıkama programı:
 Oto 65°C - 75°C
 Oto 45°C - 65°C
 Oto 35°C - 45°C 
 Yoğun yıkama 70°C
 Normal eco 50°C
 Gece programı (sessiz)
 Hızlı 45°C (29 dk)
 Ön yıkama.

6 Opsiyon
• Power.
• Yoğun.
• Yarım yük.
• Extra Kurutma.
• Hijyen.
• Enerji tasarrufu.

Donanım
• Flex plus üst sepet.
• Yumuşak sürgülü sepet akışı.
• Tamamen dışarı çekilebilen sepet.
• 3 kademeli racmatic, 5cm ye
 kadar yükseklik ayarı yapılır.
• 6 adet katlanabilen sepet dikmesi.
• 4 adet katlanabilen etajer.
• 2 adet bardak dayanağı.

Flex plus alt sepet
• Bölünmüş bardak dayanağı.
• 6 adet katlanabilen sepet dikmesi.
• 2 adet katlanabilen etajer.
• Çatal bıçak sepeti.

Maximum tabak büyüklüğü (üst -/alt              
sepet) 81.5cm yükseklikte: 29 / 28, 
26.5 / 30.5, 24 / 33cm.
Tabak kapasitesi 13 kişilik
23 adet şarap kadeği kapasitesi.

Enerji sarfiyatı
• Enerji sınıfı A+++ 
 10 lt su 0.8 kWh
• Ses seviyesi 42 dB (re 1 Pw)

Planlama
• Yükseklik ayarlı ayaklar
• Menfez derinliği 90mm
• Arka ayak önden ayarlı
• Kapı ağırlığı 10 kg
• Kapı plakasının ölçüsü
 kullanılan tezgah yüksekliğine
 göre değişirr.
• Boy dolabına ankastre edilebilir

Bağlantı değerleri
• Toplam bağlantı değeri 2.4 kWh
• Fişli bağlantı kablosu
• 3/4 ” su bağlantısı (yarım parmak)
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LAYOUT: 3
HEADLINE: Dishwashers
SLOTID: d_6

Power Bulaşık makinesi
DI 261  110                                  
Çelik ön panel
Cihaz yüksekliği 86.5cm
Genişlik: 60cm
DI 260  110       
Çelik ön panel
Cihaz yüksekliği 81.5cm
Genişlik: 60cm

Cihaz fiyatına dahil 
• 1 adet tepsi yıkama başlığı
• 1 adet Gastronorm tepsi yıkama   
 dayanağı

Opsiyonel aksesuarlar
DA 020–010                
Çelik yan boşluk kapama çıtası
DI 460 için.
DA 043–060            
Bardak yıkama sepeti.
DA 042–030                    
Gümüş koruma kaseti.
DA 041–060            
Haraketli çatal kaşıklık.
Çatal bıçak ve kaşıkları birbirine
değmeden yıkama imkanı sunar.
(Sepet kullanıldığında tabak
kapasitesi 14 kişiliktir.)

Power kumanda panelli yarım ankastre
DI 260 / DI 261

 – Hijyenik kurutmayı desteklemek için 
Normal eco 50° program sonunda 
otomatik kapı açma özelliği. 

 – Temizleme ve kurutma sadece 59dk
 – 6 program,aqua sensor ve

 4 opsiyonel program ile desteklenir
 – Flex plus sepet sistemi: 

Tamamen dışarı çekilebilir ve 
yumuşatılmış sürgüler.

 – Alt sepette yoğun yıkama yaparken 
üst sepette cam koruma özelliği.

 – Çok sessiz: 42dB.
 – Enerji sınıfı A++
 – Aqua stop (su sızdırmazlık garantisi).
 – Güçlü iç aydınlatma.

Kumanda
• Sensor tuşlu kumanda.
• Display üzerinden geri kalan zaman  
 göstergesi.
• Tuz ve parlatıcı doluluk göstergesi.
• Su giriş göstergesi.
• Info light + sesli sinyal.
• 24 saat önceden programlanabilir.

Özellikler
• Cam koruma tekniği.
• Aqua sensör, suyun kirlilik oranını ölçer.
• Doluluk oranına göre su kullanımı.
• Aqua stop(su sızdırmazlık garantisi).
• Tablet eritme yuvası, deterjan
    tabletini tam ve zamanında eritir.
• Temizleme otomatiği.
• Tuz kullanım elektroniği.
• Isı alış veriş bloğu.
• Gizli ısıtma elemanı.
• Servo kapı kilidi,
• Kendi kendini temizleyen, 
    3 katlı filtre sistemi.
• Çocuk koruma emniyeti.
• Zeolith tekniği ile düşük ısıda kurutma.

Programlar
• 6 yıkama programı:
 Oto 65°C - 75°C
 Oto 45°C - 65°C
 Oto 35°C - 45°C
 Normal eco 50°C
 Hızlı 45°C (29 dk)
 Ön yıkama.

4 Opsiyon.
• Power.
• Yoğun.
• Extra Kurutma.
• Enerji tasarrufu.

Donanım
• Flex plus üst sepet.
• Yumuşak sürgülü sepet akışı.
• Tamamen dışarı çekilebilen sepet.
• 3 kademeli racmatic, 5cm ye
    kadar yükseklik ayarı yapılır.
• 6 adet katlanabilen sepet dikmesi.
• 4 adet katlanabilen etajer.
• 2 adet bardak dayanağı.

Flex plus alt sepet
• Bölünmüş bardak dayanağı.
• 6 adet katlanabilen sepet dikmesi.
• 2 adet katlanabilen etajer.
• Çatal bıçak sepeti.
 
 Maximum tabak büyüklüğü
 (üst -/alt sepet) 81.5cm
 yükseklikte:
 29 / 28, 26.5 / 30.5, 24 / 33cm.
 Tabak kapasitesi 13 kişilik
 23 adet şarap kadeği kapasitesi.

Enerji sarfiyatı
• Enerji sınıfı A++ 10 lt su 0.92 kWh.
• Ses seviyesi 42 dB (re 1 Pw).

Planlama
• Yükseklik ayarlı ayaklar.
• Menfez derinliği 90mm.
• Arka ayak önden ayarlı.
• Kapı ağırlığı 9,5 kg.
• Kapı plakasının ölçüsü.
    kullanılan tezgah yüksekliğine
    göre değişir.

Bağlantı değerleri
• Toplam bağlantı değeri 2.3 kWh.
• Fişli bağlantı koblosu.
• 3/4 ” su bağlantısı (yarım parmak).
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LAYOUT: 3
HEADLINE: Dishwashers
SLOTID: d_10

Power bulaşık makinesi
DF 260 163        
Cihaz yüksekliği 81.5cm
Genişlik: 60cm.

DF 261 163        
Cihaz yüksekliği 86.5cm
Genişlik: 60cm.

Cihaz fiyatına dahil 
• 1 adet tepsi yıkama başlığı.

Opsiyonel aksesuarlar
DA 020  010          
Çelik yan boşluk kapama çıtası.
DA 043  060          
Bardak yıkama sepeti.
DA 042  030            
Gümüş koruma kaseti.
DA 231  000       
Siyah renkte fonlu ön kapak
81cm yüksekliğinde tam ankastre
Bulaşık makineleri için.
DA 231–010          
Paslanmaz Çelik ön kapak 81cm
yüksekliğinde tam ankastre
Bulaşık makineleri için.
DA 231–030          
Alu ön kapak 81cm yüksekliğinde
tam ankastre
Bulaşık makineleri için.
DA 041–060         
Haraketli çatal kaşıklık.
Çatal bıçak ve kaşıkları birbirine
değmeden yıkama imkanı sunar.
(Sepet kullanıldığında tabak
kapasitesi 14 kişiliktir.

Power bulaşık makinasi    
DF 260 

 – Hijyenik kurutmayı desteklemek için 
Normal eco 50° program sonunda 
otomatik kapı açma özelliği. 

 – Temizleme ve kurutma sadece 59dk
 – 6 program,aqua sensor ve

 4 opsiyonel program ile desteklenir 
 – Flex plus sepet sistemi:

 Tamamen dışarı çekilebilir ve
 yumuşatılmış sürgüler.

 – Alt sepette yoğun yıkama yaparken 
üst sepette cam koruma özelliği.

 – Kalan süre projeksiyonu.
 –  Çok sessiz: 42dB.
 –  Enerji sınıfı A++
 –  Aqua stop

(su sızdırmazlık garantisi).

Kumanda
• Sensor tuşlu kumanda.
• Display üzerinden geri kalan
 zaman göstergesi.
• Tuz ve parlatıcı doluluk göstergesi.
• Su giriş göstergesi.
• Info light.
• 24 saat önceden programlanabilir.

Özellikler
• Cam koruma tekniği.
• Aqua sensör.
• Doluluk oranına göre su kullanımı.
• Aqua stop(su sızdırmazlık garantisi).
• Tablet eritme yuvası.
• Temizleme otomatiği.
• Tuz kullanım elektroniği.
• Isı alış veriş bloğu.
• Gizli ısıtma elemanı.
• Servo kapı kilidi,
• Kendi kendini temizleyen,
 3 katlı filtre sistemi.
• Çocuk koruma emniyeti.

Programlar
• 6 yıkama programı:
 Oto 65°C - 75°C
 Oto 45°C - 65°C
 Oto 35°C - 45°C
 Normal eco 50°C
 Hızlı 45°C (29 dk)
 Ön yıkama.

4 Opsiyon
• Power.
• Yoğun.
• Ekstra kurutma.
• Enerji tasarrufu.

Donanım
• Flex plus üst sepet
• Yumuşak sürgülü sepet akışı.
• Tamamen dışarı çekilebilen sepet.
• 3 kademeli racmatic, 5cm ye
 kadar yükseklik ayarı yapılır.
• 6 adet katlanabilen sepet dikmesi.
• 4 adet katlanabilen etajer.
• 2 adet bardak dayanağı
 Flex plus alt sepet.
• Bölünmüş bardak dayanağı.
• 6 adet katlanabilen sepet dikmesi.
• 2 adet katlanabilen etajer.
• Çatal bıçak sepeti.

Maximum tabak büyüklüğü
(üst -/alt sepet) 81.5cm
yükseklikte: 29 / 28, 26.5 / 30.5, 24 / 
33cm.
Tabak kapasitesi 13 kişilik
23 adet şarap kadeği kapasitesi.

Enerji sarfiyatı
• Enerji sınıfı A yıkama.
• A kurutma, A enerji tüketimi.
• 10 lt su 0.92 kWh.
• Ses seviyesi 42 dB (re 1 Pw).

Planlama
• Yükseklik ayarlı ayaklar
• Menfez derinliği 90mm
• Arka ayak önden ayarlı
• Kapı ağırlığı 9,5 kg
• Kapı plakasının ölçüsü
 kullanılan tezgah yüksekliğine
 göre değişir.
• Boy dolabına ankastre edilebilir

Bağlantı değerleri
• Toplam bağlantı değeri 2.3 kWh
• Fişli bağlantı kablosu
• 3/4 ” su bağlantısı (yarım parmak)
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LAYOUT: 3
HEADLINE: Dishwashers
SLOTID: d_14

Power bulaşık makinesi
DF 251  160             
Cihaz yüksekliği 86.5cm
Genişlik: 60cm
DF 250  160             
Cihaz yüksekliği 81.5cm
Genişlik: 60cm

Cihaz fiyatına dahil 
• 1 adet tepsi yıkama başlığı

Opsiyonel aksesuarlar
DA 020  010          
Çelik yan boşluk kapama çıtası.
DA 043  060          
Bardak yıkama sepeti.
DA 042  030                   
Gümüş koruma kaseti.
DA 231  000          
Siyah renkte fonlu ön kapak
81cm yüksekliğinde tam ankastre
Bulaşık makineleri için.
DA 231  010          
Paslanmaz Çelik ön kapak 81cm
yüksekliğinde tam ankastre
Bulaşık makineleri için.
DA 231  030                             
Alu ön kapak 81cm yüksekliğinde
tam ankastre
Bulaşık makineleri için.

Power bulaşık makinesi
DF 250/DF 251

 – Power Bulaşık makinesi: temizleme 
ve kurutma sadece 59 dk.

 – 6 program,aqua sensor ve
 2 opsiyonel program ile desteklenir

 – Flex plus sepet sistemi: Tamamen 
dışarı çekilebilir ve yumuşatılmış 
sürgüler.

 – Alt sepette yoğun yıkama yaparken 
üst sepette cam koruma özelliği.

 – Çok sessiz: 44dB.
 – Enerji sınıfı A++.
 – Aqua stop (su sızdırmazlık garantisi)

Kumanda
• Sensor tuşlu kumanda.
• Display üzerinden geri kalan
 zaman göstergesi.
• Tuz ve parlatıcı doluluk
 göstergesi.
• Su giriş göstergesi.
• Info light.
• 24 saat önceden programlanabilir.

Özellikler
• Cam koruma tekniği.
• Aqua sensör.
• Doluluk oranına göre su kullanımı.
• Aqua stop(su sızdırmazlık garantisi).
• Tablet eritme yuvası.
• Temizleme otomatiği.
• Tuz kullanım elektroniği.
• Isı alış veriş boşluğu.
• Gizli ısıtma elemanı.
• Servo kapı kilidi,
• Kendi kendini temizleyen,
 3 katlı filtre sistemi.
• Çocuk koruma emniyeti.

Programlar
• 6 yıkama programı:
 Oto 65°C - 75°C
 Oto 45°C - 65°C
 Oto 35°C - 45°C
 Normal eco 50°C
 Hızlı 45°C (29 dk)
 Ön yıkama.

2 Opsiyon
• Power.
• Yoğun.

Donanım
• Flex plus üst sepet.
• 3 kademeli racmatic, 5 cm ye
 kadar yükseklik ayarı yapılır.
• 2 adet katlanabilen sepet
 dikmesi.
• 2 adet katlanabilen etajer.
• 1 adet bardak dayanağı.

Flex plus alt sepet
• 4 adet katlanabilen sepet dikmesi
 Maximum tabak büyüklüğü
 (üst -/alt sepet) 81.5cm
 yükseklikte:
 29 / 28, 26.5 / 30.5, 24 / 33cm.
 Tabak kapasitesi 13 kişilik.

Enerji sarfiyatı
• Enerji sınıfı A yıkama.
• A kurutma, A enerji tüketimi.
•10 lt su 0.92 kWh.
• Ses seviyesi 44 dB (re 1 Pw).

Planlama
• Yükseklik ayarlı ayaklar.
• Menfez derinliği 90mm.
• Arka ayak önden ayarlı.
• Kapı ağırlığı 9,5 kg.
• Kapı plakasının ölçüsü.
 kullanılan tezgah yüksekliğine
 göre değişir.
• Boy dolabına ankastre edilebilir.

Bağlantı değerleri
• Toplam bağlantı değeri 2.3 kWh
• Fişli bağlantı koblosu.
• 3/4 ” su bağlantısı (yarım parmak).

81.5 cm DF 250 160
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Planlama
• Yükseklik ayarlı ayaklar.
• Menfez derinliği 90mm.
• Arka ayak önden ayarlı.
• Kapı ağırlığı 9,5 kg.
• Kapı plakasının ölçüsü.
 kullanılan tezgah yüksekliğine
 göre değişir.
• Boy dolabına ankastre
  edilebilir.

Bağlantı değerleri
• Toplam bağlantı değeri 2.3 kWh.

• Fişli bağlantı koblosu.
• 3/4 ” su bağlantısı (yarım parmak).  

 

LAYOUT: 2
HEADLINE: Dishwashers
SLOTID: d_16

Power bulaşık makinesi
DF 250  140        
Cihaz yüksekliği 81cm
Genişlik: 45cm.

Cihaz fiyatına dahil 
• 1 adet tepsi yıkama başlığı.

Opsiyonel aksesuarlar
DA 020  010          
Çelik yan boşluk kapama çıtası.
DA 042  030             
Gümüş koruma kaseti.

Power bulaşık makinesi
DF 250

 – Power Bulaşık makinesi: 
 – Temizleme ve kurutma sadece  

62 dk.
 – 6 program, aqua sensor ve

 2 opsiyonel program ile desteklenir
 – Alt sepette yoğun yıkama yaparken 

üst sepette cam koruma özelliği.
 – Çok sessiz: 44dB.
 – Kalan süre projeksiyonu.
 – Enerji sınıfı A++
 – Aqua stop (su sızdırmazlık 

garantisi).

Kumanda
• Sensor tuşlu kumanda.
• Display üzerinden geri kalan
   zaman göstergesi.
• Tuz ve parlatıcı doluluk göstergesi.
• Su giriş göstergesi.
• Info light.
• 24 saat önceden programlanabilir.

Özellikler
• Aqua stop(su sızdırmazlık garantisi).
• Temizleme otomatiği.
• Tuz kullanım elektroniği.
• Isı alış veriş bloğu.
• Gizli ısıtma elemanı.
• Servo kapı kilidi,
• Kendi kendini temizleyen,
 4 katlı filtre sistemi.
• Çocuk koruma emniyeti.

Programlar
• 6 yıkama programı:
 Oto 65°C - 75°C
 Oto 45°C - 65°C
 Oto 35°C - 45°C
 Normal eco 50°C
 Hızlı 45°C (29 dk)
  Ön yıkama.

2 Opsiyon
• Power.
• Yoğun.

Donanım
• Flex plus üst sepet.
• 2 kademeli racmatic, 5 cm ye
 kadar yükseklik ayarı yapılır.
• 2 adet katlanabilen sepet dikmesi.
• 1 adet katlanabilen etajer.
• 1 adet bardak dayanağı.

Flex plus alt sepet
• 2 adet katlanabilen sepet dikmesi.
• Çatal bıçak sepeti.
• Maximum tabak büyüklüğü
 (üst -/alt sepet) 81.5 cm yükseklikte:
 27 / 25, 22 / 30 cm.
 Tabak kapasitesi 9 kişilik.

Enerji sarfiyatı
• Enerji sınıfı A++. 
• 9 lt su 0.75 kWh.
• Ses seviyesi 44 dB (re 1 Pw).



Varioflex alt sepet   Ön tarafta 2 adet bölünebilir ve
bükülebilir diken sırası
Arka tarafta 2 adet bardak tutucu klape
Bölünebilir duo çatal bıçaklık,
isterseniz üst yada alt sepete
konumlandırabilirsiniz.
Daha kolay kullanım için tutma kolu

Varioflex - Üst sepet   

Varioflex sepetler
Tüm tam otomatik ve 6 programlı
bulaşık makinelerinde standart
aksesuardır.

Varioflex üst ve alt sepetler bulaşık  
makinesini doldurup boşaltırken  
esneklik ve kolay kullanım sağlar.

2 adet bölünebilir ve bükülebilir
diken sırası 2 adet bardak tutucu klape
Klapeli Bıçak etajeri 2 adet klapeli 
fincan etajeri %100 dışarı çekilebilme 
özelliği Yumuşak ray sistemi
Rackmatic ile kolayca sepet yükseltilip 
alçaltılabilir (5 cm) Daha kolay kullanım 
için tutma kolu.

DA 020 010                                  
Tüm 81 cm yüksekliğindeki
bulaşık makineleri için
G x Y x D : 2,2 x 61,5 x 2,0 cm.
DA 020 110                                  
Tüm 86 cm yüksekliğindeki
bulaşık makineleri için
G x Y x D : 2,2 x 66,5 x 2,0 cm.

GZ 010-050
GZ 010-051
14.10.05

DA 021 000                                  
Hareketli kapak sistemi için menteşe  
   
.Panel ölçüleri: 
81.5 cm bulaşık makineleri için 
64.5 – 68 cm.  
86.5 cm bulaşık makineleri için 
69.5 – 73 cm. 

D�A�041�160
Haraketli çatal kaşıklık.
Çatal bıçak ve kaşıkları birbirine
değmeden yıkama imkanı sunar.
(Sepet kullanıldığında tabak
kapasitesi 13 kişiliktir.)

G Z010011
Temiz su ve pis su hortum uzutması (2mt).

Standart bulaşık makinesi sepetleri 
Opsiyonel bulaşık makinesi aksesuarları
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45 cm genişliğindeki bulaşık makineleri 
için gerekli uzaklık parametreleri.

Değerleri Aqua Stopp uzatması
ile birlikte verilmiştir. GZ 010 011.

Anschlussmaße für 45 cm breite Geschirrspüler

Werte in () mit Aquastop-Verlängerung GZ 010 011

45

1,4 m (3,6 m)

1,4 m (3,4 m) (3,5 m) 1,5 m

 (3,5 m) 1,3 m

1,7 m1,4 m

DA 041 061                                  
Haraketli çatal kaşıklık.
Çatal bıçak ve kaşıkları birbirine
değmeden yıkama imkanı sunar.
(Sepet kullanıldığında tabak
kapasitesi 14 kişiliktir.)

DA 042 030                                    
Gümüş koruma kutusu                         
60 cm tüm bulaşık makineleri için   

DA 043 060                                  
Tüm 60 cm genişliğinde bulaşık
makineleri için.
Uzun saplı bardak ve fincanların
devrilmeden yıkanabildiği özel
bardak yıkama sepeti. Özel
sepeti kullanmak için alt sepetin
bükülebilir dikenlerini yatırınız.
Bardak kapasitesi: maximum
12 adet uzun saplı şampanya
yada şarap kadehi yada
maximum 24 adet kahve fincanı.
4 katlı ve etajerli özel bardak
sepeti
G x Y x D : 49 x 34 x 26 cm.

Bardak yıkama sepeti.

DA 231 000                               
Siyah renkte fonlu ön kapak
81cm yüksekliğinde tam ankastre
bulaşık makineleri için.
DA 231 100                               
Siyah renkte fonlu ön kapak
86 cm yüksekliğinde tam ankastre
bulaşık makineleri için.

DA 231 010                                 
Paslanmaz çelik ön kapak
81 cm yüksekliğinde tam
ankastre bulaşık makineleri için..
DA 231 110                                  
Paslanmaz çelik ön kapak
86 cm yüksekliğinde tam
ankastre bulaşık makineleri için
G x Y x D : 59 x 71,9 x 2,1 cm.

D A 043 000  
Uzun saplı kadehleriniz için tasarlanmış 
özel kadeh tutucusu. Alt sepete 
yerleştirilebilen bu aksesuar ile 
kadehleriniz temiz ve güvenli şekilde 
yıkanabilir.

GZ 010 020                                   
Gümüş koruma kutusu                      
45 cm bulaşık makinesi için.

GH 035 010
Tutma kolu Çelik                          
Genişlik 35 cm,  
Vida deliklerinin arası 327 mm.
GH 035 030
Tutma kolu Alu                            
Genişlik 35 cm,  
Vida deliklerinin arası 327 mm.

GH 045 010
Tutma kolu Çelik                            
Genişlik 45 cm,  
Vida deliklerinin arası 427 mm.
GH 045 030
Tutma kolu Alu                             
Genişlik 45 cm,  
Vida deliklerinin arası 427 mm.

GZ 010 011                                   
Su giriş ve çıkış hortumunun
toplam 3,6 metreye kadar uzamasını 
sağlar.
Mevcut su girişi 1,2 mt. 
uzunluğundadır.

Tüm bulaşık makineleri için.

GZ 010-011
14.10.05
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Appliance
height

height

heightheightheight
Carcass Niche Working

Working

Bulafl›k makinesi planlamas›

Örne¤in 870 mm’lik 
Nifl yüksekli¤i;

E¤er Baza yüksekli¤i
170 mm ile 220 mm
aras›nda ise her zaman
81 cm yüksekli¤inde
bulafl›k makinesini
planlay›n›z.

Örne¤in baza yüksekli¤i
100 mm ile 150 mm’den
aras›nda ve küçük ise
86 cm’lik Bulafl›k
makinesi planlanmal›d›r.

E¤er baza yüksekli¤i
150 mm ile 170 mm
aras›nda ise her iki
yüksekliklteki bulafl›k
makinesinden herhangi
biri kullan›labilir. 

Dikkat:
Ön Vario kap› kademesiz
olarak 50 mm
yükseltilebilir. 

Alt dolap

Gövde yüksekli¤i 650-720 mm � Gövde yüksekli¤i 700-770 mm �

Nifl yüksekli¤i mm �
810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920

90 � �
100 � � � �
110 � � � � � �
120 � � � � � � � �
130 � � � � � � � � � �
140 � � � � � �� � � � � �
150 � � � � � �� �� � � � � �
160 � � � � � �� �� � � � � �
170 � � � � � �� � � � � �
180 � � � � � � � � � �
190 � � � � � � � �
200 � � � � � �
210 � � � �
220 � �

� = 81 cm yüksekli¤inde bulafl›k makineleri:DF 460/DF 461/DF 260/DF 240/DF 240/DI 460/DI 461
� = 86 cm yüksekli¤inde bulafl›k makineleri :DF 461
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DF 460-161 için montaj flemas›

Alt dolap

Gövde yüksekli¤i 670-720 mm � Gövde yüksekli¤i 720-770 mm �

Tezgah alt› boflluk yüksekli¤i �
< 810 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920

< 90

90 � �
100 � � � �
110 � � � � � �
120 � � � � � � � �
130 � � � � � � � � � �
140 � � � � � �� � � � � �
150 � � � � � �� � � � � �
160 � � � � � � � � � �
170 � � � � � � � �
180 � � � � � �
190 � � � �
200 � �
210

220

> 220

� = 81 cm yüksekli¤inde bulafl›k makineleri: DI 460
� = 86 cm yüksekli¤inde bulafl›k makineleri :DF 460
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810-850 mm aras› nifl
yüksekliklerinde ço¤u zaman
81 cm yüksekli¤indeki bulafl›k
makinesi baza yüksekli¤inden
ba¤›ms›z olarak planlan›r.

880-920 mm aras› nifl
yüksekliklerinde ço¤u zaman
86 cm yüksekli¤indeki bulafl›k
makinesi baza yüksekli¤inden
ba¤›ms›z olarak planlan›r.

E¤er Nifl yüksekli¤i
860 yada 870 mm ise 81 cm yada
86 cm’lik bulafl›k makinesinin
kullan›m› baza yüksekli¤ine
ba¤l›d›r. Ekteki matrix’i
inceleyeniz.

Baza
yüksekli¤i

mm

Cihaz
yüksekli¤i

Gövde
yüksekli¤i

Nifl
yüksekli¤i

Tezgah
yüksekli¤i
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Bulafl›k makinesi planlamas›

Tablo Mobilya ön yüzeyi ile Çekmece ön
yüzeyi aras›nda boflluk D (mm) miktar›n›
gösterir. Standart mobilya paneli olan bulafl›k
makinesi kullan›ld›¤›nda Nifl yüksekli¤i, Baza
yüksekli¤i ve ön panel kal›nl›¤›na dikkate
edilmelidir.

Bulafl›k makinesi boy dolab›na ankastre
edildi¤inde, çekmece paneli ile olan aral›k tablosu

Nifl yüksekli¤i A Panel kal›nl›¤› Baza yüksekli¤i C (mm)
(mm) (mm)

90 100 110 120 130 140 150 160 170
810 16 6 6.5 6.5 7 8 8.5 10 12.5

19 6 6.5 7 7.5 8 9 11 13.5
22 6.5 7 7 8 8.5 9.5 11.5 14

820 16 6 6.5 6.5 7 8 8.5 10 12.5
19 6 6.5 7 7.5 8 9 11 13.5
22 6.5 7 7 8 8.5 9.5 11.5 14

830 16 6 6.5 6.5 7 8 8.5 10
19 6 6.5 7 7.5 8 9 11
22 6.5 7 7 8 8.5 9.5 11.5

840 16 6 6.5 6.5 7 8 8.5
19 6 6.5 7 7.5 8 9
22 6.5 7 7 8 8.5 9.5

850 16 6 6.5 6.5 7 8
19 6 6.5 7 7.5 8
22 6.5 7 7 8 8.5

860 16 6 6.5 6.5 7 8 8.5 10 12.5
19 6 6.5 7 7.5 8 9 11 13.5
22 6.5 7 7 8 8.5 9.5 11.5 14

870 16 6 6.5 6.5 7 8 8.5 10 12.5
19 6 6.5 7 7.5 8 9 11 13.5
22 6.5 7 7 8 8.5 9.5 11.5 14

880 16 6 6.5 6.5 7 8 8.5 10
19 6 6.5 7 7.5 8 9 11
22 6.5 7 7 8 8.5 9.5 11.5

890 16 6 6.5 6.5 7 8 8.5
19 6 6.5 7 7.5 8 9
22 6.5 7 7 8 8.5 9.5

900 16 6 6.5 6.5 7 8
19 6 6.5 7 7.5 8
22 6.5 7 7 8 8.5

910 16 6 6.5 6.5 7
19 6 6.5 7 7.5
22 6.5 7 7 8

920 16 6 6.5 6.5
19 6 6.5 7
22 6.5 7 7

Tablo Mobilya ön yüzeyi ile Çekmece ön
yüzeyi aras›nda boflluk D (mm) miktar›n›
gösterir. Standart mobilya paneli olan bulafl›k
makinesi kullan›ld›¤›nda Nifl yüksekli¤i, Baza
yüksekli¤i ve ön panel kal›nl›¤›na dikkate
edilmelidir.

Bulafl›k makinesi boy dolab›na ankastre
edildi¤inde, çekmece paneli ile olan aral›k tablosu

Nifl yüksekli¤i A Panel kal›nl›¤› Baza yüksekli¤i C (mm)
(mm) (mm)

90 100 110 120 130 140 150 160 170
810 16 9 9.5 10 11 12.5 14 16.5 20

19 10 11 11.5 13 14 16 19 23
22 11.5 12 13 14.5 16 18.5 21.5 26

820 16 9 9.5 10 11 12.5 14 16.5 20
19 10 11 11.5 13 14 16 19 23
22 11.5 12 13 14.5 16 18.5 21.5 26

830 16 9 9.5 10 11 12.5 14 16.5
19 10 11 11.5 13 14 16 19
22 11.5 12 13 14.5 16 18.5 21.5

840 16 9 9.5 10 11 12.5 14
19 10 11 11.5 13 14 16
22 11.5 12 13 14.5 16 18.5

850 16 9 9.5 10 11 12.5
19 10 11 11.5 13 14
22 11.5 12 13 14.5 16

860 16 9 9.5 10 11 12.5 14 16.5 20
19 10 11 11.5 13 14 16 19 23
22 11.5 12 13 14.5 16 18.5 21.5 26

870 16 9 9.5 10 11 12.5 14 16.5 20
19 10 11 11.5 13 14 16 19 23
22 11.5 12 13 14.5 16 18.5 21.5 26

880 16 9 9.5 10 11 12.5 14 16.5
19 10 11 11.5 13 14 16 19
22 11.5 12 13 14.5 16 18.5 21.5

890 16 9 9.5 10 11 12.5 14
19 10 11 11.5 13 14 16
22 11.5 12 13 14.5 16 18.5

900 16 9 9.5 10 11 12.5
19 10 11 11.5 13 14
22 11.5 12 13 15 16

910 16 9 9.5 10 11
19 10 11 12 13
22 11.5 12 13 14.5

920 16 9 9.5 10
19 10 11 11.5
22 11.5 12 13



Cihaz Tipi Bulaşık makinesi Bulaşık makinesi Bulaşık makinesi Bulaşık makinesi Bulaşık makinesi Bulaşık makinesi

Model Tamamen ankastre Tamamen ankastre Tamamen ankastre Tamamen ankastre Tamamen ankastre Tamamen ankastre
Panel rengi Paslanmaz çelik
Cihaz yüksekliği 81.5 cm DF 480 110 DF 260 163 DI 260 110 DF 250 160 DF 250 140
Cihaz yüksekliği 86.5 cm DF 481 110 DI 261 110 DF 251 160
Cihaz yüksekliği 81.5 cm hareketli menteşeli DF 480 160F
Cihaz yüksekliği 86.5 cm hareketli menteşeli DF 481 160F
Genişlik / Kapasite

Genişlik (cm) 60 60 60 60 60 45
Kapasite 12/13 12/13 12/13 12/13 13 10
Tabak büyüklüğü (cm) 30/33 30/33 30/33 30/33 30/33 30
Tüketim ve ses verileri

Enerji sınıfı A+++ A+++ A++ A++ A++ A++
Kurutma sınıfı A A A A A A
Test programı Normal Eco 50°C Normal Eco 50°C Normal Eco 50°C Normal Eco 50°C Normal Eco 50°C Normal Eco 50°C
Devir test programı 195 195 195 195 210 195
Su tüketimi (l) 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Elektirik tüketimi (kWh) 0.8 0.8 0.9 0.9 0.92 0.75
Toplam yıllık enerji tüketimi (280 devir) (kWh) 230 230 258 258 262 211
Toplam yıllık su tüketimi (280 devir) (l) 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660
Ses seviyesi (dB (re 1 pW)) 42 42 42 42 44 44
Kapalı modda / bekleme modunda enerji tüketimi (W) 0.5/0.5 0.5/0.5 0.5/0.5 0.5/0.5 0.5/0.5 0.1/0.1
Programlar

Program sayıları + opsiyonlar 8 + 6 8 + 6 6 + 4 6 + 4 6 + 2 6 + 2
Programlar Auto 35°C–45°C Auto 35°C–45°C Auto 35°C–45°C Auto 35°C–45°C Auto 35°C–45°C Auto 35°C–45°C

Auto 45°C–65°C Auto 45°C–65°C Auto 45°C–65°C Auto 45°C–65°C Auto 45°C–65°C Auto 45°C–65°C
Auto 65°C–75°C Auto 65°C–75°C Auto 65°C–75°C Auto 65°C–75°C Auto 65°C–75°C Auto 65°C–75°C
Yoğun 70°C Yoğun 70°C
Normal Eco 50°C Normal Eco 50°C Normal Eco 50°C Normal Eco 50°C Normal Eco 50°C Normal Eco 50°C
Gece programı Gece programı
Hızlı yıkama 45°C Hızlı yıkama 45°C Hızlı yıkama 45°C Hızlı yıkama 45°C Hızlı yıkama 45°C Hızlı yıkama 45°C
Ön yıkama Ön yıkama Ön yıkama Ön yıkama Ön yıkama Ön yıkama 

Opsiyonlar Yoğun Yoğun Yoğun Yoğun Yoğun Yoğun
Power (57 dk.) Power (57 dk.) Power (59 dk.) Power (59 dk.) Power (59 dk.) Power (62 dk.)
Yarım yük Yarım yük Yarım yük Yarım yük
Hijyen Hijyen
Ekstra kurulama Ekstra kurulama Ekstra kurulama Ekstra kurulama
Enerji tasarrufu Enerji tasarrufu

Features

Cam koruma tekniği / Zeolit   Cam koruma •/– •/– –/• –/• –/• –/•
Aqua sensörü / yük sensörü •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Otomatik deterjan fonksiyonu • • • • • •
Rejenerasyon elektironiği • • • • • •
Isı alış veriş bloğu • • • • • •
Zeolit ile düşük derecede kurutma • • – – – –
Otomatik kapı açma – – • • – –
Sürekli akış ısıtıcısı • • • • • •
Tuz / durulama maddesi için elektronik doldurma göstergesi •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Su giriş indikatörü • • • • • •
Kalan zaman göstergesi • • • • • •
Kalan süre projeksiyon • – • – – •
Info-Light – • – – • –
İç gövde aydınlatması • • • • • •
Zaman erteleme 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h
Servo kilit • • • • • •
Üçlü filtre sistemi • • • • • •
Flex plus çatal bıçak çekmecesi (DA 041 060) opsiyonel DA 041 160 DA 041 160 DA 041 160 DA 041 160 – •
Yumuşak sürgülü sepet akışı •/• •/• •/– •/– –/– –/–
Üst ve alt sepette dikme çatalları 6/8 6/8 6/8 6/8 2/4 3/4
Üst ve alt sepette katlanır raflar 4/2 4/2 4/2 4/2 2/0 1/1
3 seviyeli rackmatic • • • • • •
Su sızdırmazlık garantisi • • • • • •

Pişirme tepsisi sprey kafası / Gastronom ekleme tutucu /
Uzun saplı kadeh tutucu

•/•/• •/•/• •/–/– •/–/– •/–/– •/–/–

Bağlantı değerleri

Sıcak / Soğuk su bağlantı imkanı •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Toplam bağlantı değeri (kW) 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

• Standart.    – Bulunmaz.

Bulaşık makineleri
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Cihaz Tipi Bulaşık makinesi Bulaşık makinesi Bulaşık makinesi Bulaşık makinesi Bulaşık makinesi Bulaşık makinesi

Model Tamamen ankastre Tamamen ankastre Tamamen ankastre Tamamen ankastre Tamamen ankastre Tamamen ankastre
Panel rengi Paslanmaz çelik
Cihaz yüksekliği 81.5 cm DF 480 110 DF 260 163 DI 260 110 DF 250 160 DF 250 140
Cihaz yüksekliği 86.5 cm DF 481 110 DI 261 110 DF 251 160
Cihaz yüksekliği 81.5 cm hareketli menteşeli DF 480 160F
Cihaz yüksekliği 86.5 cm hareketli menteşeli DF 481 160F
Genişlik / Kapasite

Genişlik (cm) 60 60 60 60 60 45
Kapasite 12/13 12/13 12/13 12/13 13 10
Tabak büyüklüğü (cm) 30/33 30/33 30/33 30/33 30/33 30
Tüketim ve ses verileri

Enerji sınıfı A+++ A+++ A++ A++ A++ A++
Kurutma sınıfı A A A A A A
Test programı Normal Eco 50°C Normal Eco 50°C Normal Eco 50°C Normal Eco 50°C Normal Eco 50°C Normal Eco 50°C
Devir test programı 195 195 195 195 210 195
Su tüketimi (l) 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Elektirik tüketimi (kWh) 0.8 0.8 0.9 0.9 0.92 0.75
Toplam yıllık enerji tüketimi (280 devir) (kWh) 230 230 258 258 262 211
Toplam yıllık su tüketimi (280 devir) (l) 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660
Ses seviyesi (dB (re 1 pW)) 42 42 42 42 44 44
Kapalı modda / bekleme modunda enerji tüketimi (W) 0.5/0.5 0.5/0.5 0.5/0.5 0.5/0.5 0.5/0.5 0.1/0.1
Programlar

Program sayıları + opsiyonlar 8 + 6 8 + 6 6 + 4 6 + 4 6 + 2 6 + 2
Programlar Auto 35°C–45°C Auto 35°C–45°C Auto 35°C–45°C Auto 35°C–45°C Auto 35°C–45°C Auto 35°C–45°C

Auto 45°C–65°C Auto 45°C–65°C Auto 45°C–65°C Auto 45°C–65°C Auto 45°C–65°C Auto 45°C–65°C
Auto 65°C–75°C Auto 65°C–75°C Auto 65°C–75°C Auto 65°C–75°C Auto 65°C–75°C Auto 65°C–75°C
Yoğun 70°C Yoğun 70°C
Normal Eco 50°C Normal Eco 50°C Normal Eco 50°C Normal Eco 50°C Normal Eco 50°C Normal Eco 50°C
Gece programı Gece programı
Hızlı yıkama 45°C Hızlı yıkama 45°C Hızlı yıkama 45°C Hızlı yıkama 45°C Hızlı yıkama 45°C Hızlı yıkama 45°C
Ön yıkama Ön yıkama Ön yıkama Ön yıkama Ön yıkama Ön yıkama 

Opsiyonlar Yoğun Yoğun Yoğun Yoğun Yoğun Yoğun
Power (57 dk.) Power (57 dk.) Power (59 dk.) Power (59 dk.) Power (59 dk.) Power (62 dk.)
Yarım yük Yarım yük Yarım yük Yarım yük
Hijyen Hijyen
Ekstra kurulama Ekstra kurulama Ekstra kurulama Ekstra kurulama
Enerji tasarrufu Enerji tasarrufu

Features

Cam koruma tekniği / Zeolit Cam koruma •/– •/– –/• –/• –/• –/•
Aqua sensörü / yük sensörü •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Otomatik deterjan fonksiyonu • • • • • •
Rejenerasyon elektironiği • • • • • •
Isı alış veriş bloğu • • • • • •
Zeolit ile düşük derecede kurutma • • – – – –
Otomatik kapı açma – – • • – –
Sürekli akış ısıtıcısı • • • • • •
Tuz / durulama maddesi için elektronik doldurma göstergesi •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Su giriş indikatörü • • • • • •
Kalan zaman göstergesi • • • • • •
Kalan süre projeksiyon • – • – – •
Info-Light – • – – • –
İç gövde aydınlatması • • • • • •
Zaman erteleme 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h
Servo kilit • • • • • •
Üçlü filtre sistemi • • • • • •
Flex plus çatal bıçak çekmecesi (DA 041 060) opsiyonel DA 041 160 DA 041 160 DA 041 160 DA 041 160 – •
Yumuşak sürgülü sepet akışı •/• •/• •/– •/– –/– –/–
Üst ve alt sepette dikme çatalları 6/8 6/8 6/8 6/8 2/4 3/4
Üst ve alt sepette katlanır raflar 4/2 4/2 4/2 4/2 2/0 1/1
3 seviyeli rackmatic • • • • • •
Su sızdırmazlık garantisi • • • • • •

Pişirme tepsisi sprey kafası / Gastronom ekleme tutucu /
Uzun saplı kadeh tutucu

•/•/• •/•/• •/–/– •/–/– •/–/– •/–/–

Bağlantı değerleri

Sıcak / Soğuk su bağlantı imkanı •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Toplam bağlantı değeri (kW) 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

• Standart.    – Bulunmaz.    
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LAYOUT: 2
HEADLINE: Washing machine
SLOTID: d_2

WM 260  162 ▾ 
Solo yada Tezgah altı
Genişlik: 60 cm
YüksekliK: 84,2cm.

Opsiyonel aksesuarlar
WA 200–001  
Aqua Stop uzatması.
WA 200–003  
Taban sabitleme seti.

Çamaşır makinesi
WM 260

 – Akıllı dozajlama sistemi IDOS ile 
likit deterjan ve yumuşatıcıyı 
otomatik olarak ve gerektiği kadar 
kullanır. 

 – 9 kg yıkama kapasitesi 400/1600 
sıkma devri.

 – Enerji etiketi A+++.
 – A enerji sınıfından 30% daha 

tasarrufludur.
 – WT 260-100 kurutma makinesi ile 

mükemmel şekilde konbine 
edilebilir.

 – Aydınlatmalı büyük tambur.
 – Performansı ve dayanıklılığı artıran 

yeni motor tekniği.
 – Düşük enerji tüketimi ve çok sessiz 

yıkama.
 – Anti leke otomatiği:
 – Leke programları için geliştirilmiş 

leke otomatiği.

Kullanım
• Elektronik kontrol paneli.
• Tek kumanda düğmesi ve

dokunmatik tuşlar.
• LCD fonksiyon göstergesi üzerinde

sembol ve metin ile bilgi akışı.
• Yükleme miktarı ve detarjan dozaj

önerisi.
• 24 saate kadar başlamayı erteleme

fonksiyonu.
• Program bitiş göstergesi.
• Sesli uyarı sistemi

Donanım
• Aqua sensör.
• Garantili Aqua Stop.
• Leke otomatiği.
• Yükleme otomatiği.
• Köpük tanıma sistemi.
• Sıkma devri 400/1600 devir arası

seçilebilir.
• Sıkma iptal.
• Otomatik dengeleme sistemi.
• Kendini temizleyen detarjan 

çekmecesi.
• Kırıştırmama sistemi.
• Çocuk kilidi.

Programlar
• Pamuklu/Renkli Soğuk- 90°C arası.
• Günlük, soğuk 60°C arası.
• Hızlı/Mix 40°C.
• Hassas/‹pek, Soğuk 40°C arası.
• Yünlü/Elde yıkama Soğuk 30°C 

arası.
• Hızlı 15dk.
• Özel koyu renkli yıkama programı.
• Kumaş koruma sistemi.
• Gömlek ve buluz yıkama.
• Hafıza özelliği.
• Durulama, sıkma, su boşaltma.

Özellikler
• 180°C açılabilen tambur kapağı.
• Kumaş koruyan Vario Soft tambur

iç yüzeyi.
• Tambur içi aydınlatma.
• 8 kg yükleme kapasitesi.
• Sıvı detaran yükleme kabı.

Tüketim Değerleri
• Enerji etiketi A+++.
• A enerji sınıfından 30% daha

tasarruf.
•Su tüketimi 11220 l /yıl.
•Elektrik Tüketimi 152 kws / yıl.

Planlama notları
• Sol menteşe.
• Yükseltilebilir ayaklar.
• Tezgah altına montaj imkanı.

(üst kapak sökülebilir).
• Kurutma makinesi ile üst üste

kombine edilebilir. (WA2-00 
gereklidir).

Bağlantı Değeri
• Toplam bağlantı değeri 2.3 kw.
• 3/4 inç su bağlantısı.
• Fişli kablo uzunluğu 1,75cm.
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LAYOUT: 2
HEADLINE:Condenser dryer
SLOTID: d_3

WT 260 100  
Solo yada Tezgah altı
Genişlik: 60 cm
YüksekliK: 84,2cm

Cihaz�fiyatına�dahil
1�Yünlü�kıyafet�veya�ayakkabı�
konumlandırma�rafı.

Opsiyonel aksesuar
WA 032 001 
Çekmece birleştirme seti.

Kurutma makinesi
WT 260

 – 8 kg kurutma kapasitesi.
 – Enerji etiketi A++.
 – A enerji sınıfından 60% daha 

tasarrufludur.
 – WM 260-162 kurutma makinesi ile 

mükemmel şekilde konbine edilebilir.
 – Aydınlatmalı büyük tambur.
 – Heat pump tekniği:
 – Kendini temizleğen ısı değiştiricisi.
 – Yüksek konfor seviyesi ve sürekli en 

az enerji tüketimi.
 – Cam kapak tambur gözü.

Kullanım
• Elektronik kontrol paneli.
• Tek kumanda düğmesi ve

dokunmatik tuşlar.
• LCD fonksiyon göstergesi üzerinde

sembollü anlatım.
• Program akışı ve geri kalan zaman

göstergesi.
• 24 saate kadar başlamayı erteleme

fonksiyonu.
• Program bitiş göstergesi.

Donanım
• Nem ayarlı veya zaman ayarlı

programlar.
• Heat pump tekniği.
• Kendini temizleğen ısı değiştiricisi.
• Program sonunda kırışıklılık önleyici.
• Çocuk kilidi

Programlar
• Pamuklu/Renkli.
• Günlük.
• MiX.
• Gömlek ve buluz yıkama.
• Spor kıyafeti.
• Yünlü.
• Soğuk 30 dk.
• Sıcak 30 dk.
• Sıcak 60 dk.
• Hızlı 40 dk.
• Kumaş koruma sistemi.
• Gömlek ve bluz yıkama.
• Battaniye.
• Havlu.
• Ayakkabı sepeti.
• Yünlüler sepeti.

WD 260 WN 260 üzerine WA 032 001 ile birleştirilebilir ve üst üste kullanılabilir

Özellikler
• 180°C açılabilen tambur kapağı.
• Kumaş koruyan SoftDry

paslanmaz çelik tambur iç yüzeyi.
• Tambur içi aydınlatma.
• 8 kg yükleme kapasitesi.

Tüketim Değerleri
• Enerji etiketi A++
• A enerji sınıfından 60% daha

tasarruf.

Planlama notları
• Sağ menteşe.
• Yükseltilebilir ayaklar.
• 84.2 cm ile tezgah altına montaj 

imkanı.
• Çamaşır makinesinin üzerine

kombine edilebilir.  (WA032-001 
gereklidir)

Bağlantı Değeri
• Toplam bağlantı değeri 1.0 kw.
• Fişli kablo uzunluğu 1,45cm.

Side view of WD 260 above WM 260 with connection kit WA 032 001
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Cihaz tipi Çamaşır makinesı
Beyaz WM 260 162
Ölçüler / Kapasite
Genişlik (cm) 60
Cihaz ölçüleri G x Y x D (mm) 598 x 848 x 632
Tezgah altı için min yükseklik (mm) 848
Kapı yönü / Kapı açılma açısı (°) Left / 180°
Kapasite (kg) 9
Tüketim değerleri / ses seviyesi
Enerji sınıfı A+++
Sıkma verimlilik sınıfı A
Yıllık enerji tüketimi (220 kullanım)* (kWh) 189
Yıllık su tüketimi (220 kullanım)* (l) 10500
Bekleme modundaki enerji tüketimi (W) 0.5
Test programı 1 Pamuklular 60 °C
Test programı 2 Pamuklular 40 °C

Enerji tüketimi test programı 1 tam yük / yarım yük / 
test programı 2 yarım yük (kWh)

0.99/0.81/0.69

Sıkma hızı test programı 1 (rpm) 400 – 1600

Çalışma süresi test programı 1 tam yük / yarım yük / 
test programı 2 yarım yük (min)

205/170/170

Ses seviyesi yıkama / sıkma test programı 1 (dB) 49/72
Programlar
Yıkama programları Pamuklular/renkliler, 90 °C soğuk

Kolay bakım, 60 °C soğuk
Hızlı/Mix 40 °C
Hassas/ipek, 40 °C soğuk
Yün, 40 °C soğuk
İç çamaşırı
Gömlek/Bluz
Kadın İç Çamaşırı
Kumaş Koruma
Super 15
Koyu renkliler
Hafıza

Özel programlar Outdoor, Durulama, Sıkma, Hassas Sıkma, Su Boşaltma
Opsiyonlar Eco Perfect

Ön Yıkama
Otomati kırışık önleme
Speed Perfect
Extra durulama, kolay ütüleme, durulama stop, Su ilave, Sessiz yıkama

Temizleme ısıları (°C) Soğuk/30/40/60/90
Özellikler
Elektronik kontrol •
Renkli gösterge ve kolay algılanan semboller •
Yükleme indikatörü •
Akıllı dozaj asistanı IDOS •
Program akış göstergesi •
Kalan zaman göstergesi •
Erteliyebilme fonksiyonu (s) 24
Program bitiş indikatörü Gösterge, sesli
Aqua sensor /Su takip sensor •/•
Sürekli yük kontrolü ve uyarla sistemi / Otomatik titreşim kontrolü •/•
Garantili Aquastop •
Kırışıklığı önle sistemi •
Çocuk kilidi •
Aşırı deterjan tanıma ve durulama sistemi •
Geniş varioSoft tambur sistemi •
İç aydınlatma •
Likit deterjan •
Bağlantılar
Toplam bağlantı gücü (kW) 2,3
Kablo uzunluğu sol taraf / sağ taraf (cm) 130/100
Su girişi bağlantı uzunluğu sol taraf / sağ taraf (cm) 135/100
Su çıkışı bağlantı uzunluğu sol taraf / sağ taraf (cm) 95/140
Maximum drenaj yüksekliği (cm) 100

• Standard.

Çamaşır makinesi
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Cihaz tipi Kurutma makinesi

Beyaz WT 260 100
Ölçüler / Kapasite

Genişlik (cm) 60
Cihaz ölçüleri G x Y x D (mm) 597 x 842 x 634
Tezgah altı için min yükseklik (mm) 842
Kapı yönü / Kapı açılma açısı (°) Right, reversible / 180°
Kapasite (kg) 8
Tüketim değerleri / ses seviyesi

Enerji sınıfı A
Enerji verimlilik sınıfı A -60%
Test programı Pamuklular/Renkliler dolap kuruluğu
Ses seviyesi (dB) 64
Programlar

Programlar Pamuklular/Renkliler
Kolay bakım
Mix
İç çamaşırı
Yünlü
Soğuk 30 dk.
Sıcak 30 dk.
Sıcak 60 dk.
Gömlek/Bluz
Kadın iç çamaşırı
Outdoor
Super 40
Battaniye
Havlu

Opsiyonlar Eco Perfect
Hafıza 1 ve 2
Speed Perfect
Sıkma hızı, kurulama hedefi, hassa kurulama

Features

Elektronik kontrol •
Renkli gösterge ve kolay algılanan semboller •
Program akış göstergesi •
Kalan zaman göstergesi •
Erteliyebilme fonksiyonu (s) 24
Program bitiş indikatörü Gösterge / Sesli
Heat pump tekniği •
Kendi kendini temizleyen kondanser •
Program sonunda anti yağlanma foksiyonu •
Çocuk kilidi •
Çelik tambur softDry •
Cam tambur gözü •
İç aydınlatma •
Bağlantılar

Toplam bağlantı gücü (kW) 1.0
Bağlantı Kablosu uzunluğu cm 145

• Standard.

Kurutma makinesi
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Tutma kolları 282

Tu
tm

a 
ko

lla
rı

.



2 Parça Tutma Kolları

GH 020 010            
Tutma kolu paslanmaz çelik
Uzunluk: 20 cm
Delik mesafesi 177 mm

GH 020 030            
Tutma kolu aluminyum
Uzunluk: 20 cm
Delik mesafesi 177 mm

GH 025 010            
Tutma kolu paslanmaz çelik
Uzunluk: 25 cm
Delik mesafesi 277 mm

GH 025 030            
Tutma kolu aluminyum
Uzunluk: 25 cm
Delik mesafesi 277 mm

GH 030 010            
Tutma kolu paslanmaz çelik
Uzunluk: 30 cm
Delik mesafesi 277 mm

GH 030 030            
Tutma kolu aluminyum
Uzunluk: 30 cm
Delik mesafesi 277 mm

GH 035 010            
Tutma kolu paslanmaz çelik
Uzunluk: 35 cm
Delik mesafesi 327 mm

GH 035 030            
Tutma kolu aluminyum
Uzunluk: 35 cm
Delik mesafesi 327 mm

GH 040 010            
Tutma kolu paslanmaz çelik
Uzunluk: 40 cm
Delik mesafesi 377 mm

GH 040 030            
Tutma kolu aluminyum
Uzunluk: 40 cm
Delik mesafesi 377 mm

GH 045 010            
Tutma kolu paslanmaz çelik
Uzunluk: 45 cm
Delik mesafesi 427 mm

GH 045 030            
Tutma kolu aluminyum
Uzunluk: 45 cm
Delik mesafesi 427 mm

GH 050 010            
Tutma kolu paslanmaz çelik
Uzunluk: 50 cm
Delik mesafesi 477 mm

GH 050 030            
Tutma kolu aluminyum
Uzunluk: 50 cm
Delik mesafesi 477 mm

GH 060 010            
Tutma kolu paslanmaz çelik

Uzunluk: 60 cm
Delik mesafesi 577 mm

GH 060 030            
Tutma kolu aluminyum
Uzunluk: 60 cm
Delik mesafesi 577 mm

GH 070 010            
Tutma kolu paslanmaz çelik
Uzunluk: 70 cm
Delik mesafesi 677 mm

GH 070 030            
Tutma kolu aluminyum
Uzunluk: 70 cm
Delik mesafesi 677 mm

GH 080 010            
Tutma kolu paslanmaz çelik
Uzunluk: 80 cm
Delik mesafesi 777 mm

GH 080 030            
Tutma kolu aluminyum
Uzunluk: 80 cm
Delik mesafesi 777 mm

GH 090 010            
Tutma kolu paslanmaz çelik
Uzunluk: 90 cm
Delik mesafesi 877 mm

GH 090 030            
Tutma kolu aluminyum
Uzunluk: 90 cm
Delik mesafesi 877 mm

3 Parça Tutma Kolları

GH 110 010            
Tutma kolu paslanmaz çelik
Uzunluk: 110 cm
Delik mesafesi 558.5 mm

GH 110 030            
Tutma kolu aluminyum
Uzunluk: 110 cm
Delik mesafesi 538.5 mm

GH 120 010            
Tutma kolu paslanmaz çelik
Uzunluk: 120 cm
Delik mesafesi 588.5 mm

GH 120 030            
Tutma kolu aluminyum
Uzunluk: 120 cm
Delik mesafesi 588.5 mm

GH 140 010            
Tutma kolu paslanmaz çelik
Uzunluk: 140 cm
Delik mesafesi 688.5 mm

GH 140 030            
Tutma kolu aluminyum
Uzunluk: 140 cm
Delik mesafesi 688.5 mm

GH 160 010            
Tutma kolu paslanmaz çelik
Uzunluk: 160 cm
Delik mesafesi 788.5 mm

GH 160 030            
Tutma kolu aluminyum
Uzunluk: 160 cm
Delik mesafesi 788.5 mm

GH 180 010            
Tutma kolu paslanmaz çelik
Uzunluk: 180 cm
Delik mesafesi 888.5 mm

GH 180 030            
Tutma kolu aluminyum
Uzunluk: 180 cm
Delik mesafesi 888.5 mm

GH 200 010            
Tutma kolu paslanmaz çelik
Uzunluk: 200 cm
Delik mesafesi 988.5 mm

GH 200 030            
Tutma kolu aluminyum
Uzunluk: 200 cm
Delik mesafesi 988.5 mm

Tasarladığınız özel dekorasyon yüzeyleriniz için Gaggenau cihazları ile birebir uyumlu olan tutma kollarını da sizlere sunar. 
Uzunluğa bağlı olarak 2 yada 3 parçalı tutma kolları aşağıdaki gibidir.

Tutma kolları
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