
LC 67BE532 rostfritt stål 6190 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift
Miljöavgift ingår med 5 kr (exklusive moms)

Produktegenskaper

Användning / Effekt
k Energiklass: A+
k Kapacitet enligt EN 61591: normal 430 m3/h, intensiv

680 m3/h
k Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid

högsta normalläge, frånluft: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A)
re 20 µPa ljudtryck)

k 3 hastigheter och intensivläge
k Elektronisk styrning

Design
k För väggmontering
k Belysning: 2 x LED 3 W

Komfort
k Easy Mounting System - förenklar monteringen av fläkten

Miljö och säkerhet
k iQdrive kolborstfri högprestandamotor med dubbla

fläkthjul

Installation och tillbehör
k För frånluft eller kolfilterdrift
k Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller

ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)
k Kallrasskydd ingår

Extra tillbehör / Passar till
LZ 12250 Rostfritt stål. Skorstensförlängning, 1 m 1590 kr
LZ 12350 Rostfritt stål. Skorstensförlängning, 1.5 m 2090 kr
LZ 53250 Kolfiltersats 445 kr
LZ 56200 cleanAir kolfilter 890 kr
LZ 57000 cleanAir Modul kolfiltersats, vägghängd 2490 kr
Q 8CNPH0020 Trumsats enkel, Ø 125 mm 175 kr
Q 8CNPH0022 Trumsats enkel, Ø 150/160 mm 175 kr

EAN-kod
4242003650011
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Basfakta
Anslutningseffekt (W): 136
Mått i mm (H x B x D) (mm):
642-954/642-1064 x 600 x 500
Anslutningskabelns längd (cm): 130
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Piktogramförklaringar

cleanAir kompatibel

Fläkten kan extrautrustas med cleanAir -
Siemens revolutionerande kolfilterlösning.
Modulen fästs i fläktens överkant. Den ger en
klart lägre ljudnivå, jämfört med
standardkolfilter, och förbättrad osupptagning
på upp till 93 %. Kan placeras var som helst och
spar både energi och värme. Dessutom är den
försedd med ett snyggt designhölje.

iQdrive

iQdrive är en kolborstfri motor som drivs av en
permanentmagnet, vilket minimerar friktion
och slitage och gör den bättre än
konventionella motorer ifråga om prestanda
och hållbarhet. Kolborstfri magnetdrift ger även
låg ljudnivå och låg energiförbrukning.

Easy Mounting System

Majoriteten av Siemens fläktar är utrustade med
Easy Mounting System. Det förenklar
monteringen och gör att fläkten kan justeras rak
med en smidig handvridning.

LED-belysning

Siemens har fläktar med LED-belysning,
halogen eller lysrör. LED-lampor har lång
livslängd då de är extremt energisnåla. Halogen
ger ett extra behagligt och effektivt ljus. Lysrör
är också mycket energisnåla och erbjuder
samtidigt ett bra arbetsljus.

Siemens Special edition

Produkten säljs av speciellt utvalda Siemens
återförsäljare. Kontakta Siemens Kundtjänst tfn
08/734 1200 för närmare information!

eco PLUS

Siemens har satsat mycket stora resurser på att
spara resurser. Och det är ett forskningsarbete
som betalat sig. Idag har Siemens en lång rad
produkter som ligger i topp vad gäller
energieffektivitet. Det är produkter som inte
bara sparar dyrbar energi, utan också pengar till
dig som användare, och väljer du någon av våra
eco PLUS-produkter gör du inte bara miljön en
tjänst, du sparar också pengar – med gott
samvete.
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