iCombi Pro / iCombi Classic

UltraVent ja
poistohuuvat
Paremman työympäristön
puolesta.

UltraVent ja poistohuuvat.

Vähemmän höyryjä ja tuoksuja keittiössä.

UltraVent ja poistohuuvat
takaavat miellyttävän
työympäristön. Ne varmistavat
standardien ja määräysten
noudattamisen, ongelmattoman
toiminnan ja miellyttävän
käyttökokemuksen. Erityisesti
tiloissa, joissa höyryt ja
hajut ovat häiritseviä, Metos
iCombi -mallisto tarjoaa
ihanteellisen ratkaisun sopivalla
poistohuuvalla. Huuvat on
tarkoitettu käytettäväksi
tilanteessa, joissa uunin
sijoitus on sellainen, ettei
olemassaolevan ilmastoinnin
kapasiteetti riitä ilmanvaihtoon
tai kun halutaan sijoittaa uuni
esimerkiksi asiakastiloihin.

➊ Poistohuuva
Uunin höyryt ohjataan
suoraan ulkopuolelle ilman
kondensoitumista. Kapasiteettia
säädetään tilanteen mukaan,
esimerkiksi avattaessa uunin
ovea. Asennus on helppoa
ja järjestelmä voidaan myös
jälkiasentaa myöhemmin.
Poistoilmahormi ulos tarvitaan.
Huomio:
›› Pöytämalleissa 6-1 / 1 ja 6-2
/ 1 suosittelemme asennusta
jalustalle II tai III
›› Poistohuuva ei ole saatavana
XS 6-2 / 3-malleihin eikä
lattiamalleihin 20-1 / 1 ja 20-2 / 1.
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➋ UltraVent
UltraVent imee höyryt ja
kondensoi ne. UltraVentia ei
tarvitse kytkeä poistoilmahormiin.
Asennus on helppoa ja
järjestelmä voidaan myös
jälkiasentaa myöhemmin
Huomio:
›› Pöytämalleissa 6-1 / 1 ja 6-2
/ 1 suosittelemme asennusta
jalustalle II tai III
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➌ UltraVent Plus
UltraVentin kondensaatiotekniikan
lisäksi UltraVent Plus on varustettu
erityisellä suodattimella. Tämä suotatin
absorboi ja kondensoi höyryjä mutta
myös vähentää voimakkaita hajuja
esimerkiksi grillattaessa ja paistettaessa.
iCombi-mallit voidaan siten asentaa myös
asiakstiloihin, esim. fronttiin. Asennus
on helppoa ja järjestelmä voidaan myös
jälkiasentaa myöhemmin, ei tarvitse
hormiliitosta.

➍ Kaikkiin mallit:
›› Ajaton ja moderni muotoilu
›› Helposti puhdistettava etuosa
irrotettavalla etulevyllä
›› Imukapasiteetti tilanteen mukaan,
esim. ovea avattaessa puhallin säätyy
automaattisesti
Huomio:
›› iCombi-huuvien asentaminen
vasenkätisiin uuneihin voi vähentää
imutehoa oven alueella.

Huomio:
›› Käryn ja hajujen minimointi
suodatintekniikalla, esisuodatin + HEPApääsuodatin
›› Pöytämalleissa 6-1 / 1 ja 6-2 / 1
suosittelemme asennusta jalustalle II tai III
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UltraVent-huuva ei kokonaan korvaa ilmastoinnin tarvetta
koskaan, mutta sillä voidaan leikata yleisilmastoinnin tarvetta karkeasti 70%. Huuvat on varustettu automatiikalla joka
lisää imutehoa kun uunin ovea avataan.

UltraVent:
Itsenäisesti uunin tai uunitornin päälle asennettava huuva.
UltraVent Plus:
Lisäksi erikoissuodatin paistohajujen poistoon, suositeltava
sijoitettaessa uuni esim. asiakastilojen puolelle.

Metos UltraVent

Koodi

UltraVent iCombi 6-1/1E,10-1/1E
UltraVentPlus iCombi 6-1/1E,10-1/1E

4352642
4352658

UltraVent iCombi 6-1/1E,10-1/1E CombiDuo
UltraVentPlus iCombi6-1/1E,10-1/1ECombiD

4352752
4352760

UltraVent iCombi 20-1/1 E

4352646

UltraVent Plus XS 6 2/3 E
UltraVent Plus XS 6 2/3 E Combi-Duo
Sovitesarja UltraVent Plus XS 6 2/3

4342366
4342368
4342370

UltraVent sovitesarja SCC,CMP 61/101
UltraVent sovitesarja SCC,CMP 201
UltraVent sovitesarja SCC,CMP,CombiDuo

4352666
4352670
4352667
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