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Комфортът в кухнята е пряко зависим от аспиратора,

който трябва да е възможно най-безшумен, дори и на

максимална степен.

SIL & STILL ТЕХНОЛОГИЯ

Въз основа на изследване на аеродинамичните потоци

вътре в аспиратора и целенасочената звукоизолация,

тази технология на намалява шума приFABER

максимална мощност до едва 52 dB (A).

Активирането на функцията E осигуряваCO

непрекъснат обмен на въздуха в помещението за 24

часа – максимално безшумно и с минимална

консумация - под 40 dB (A), сравнимо със спокойствието

в библиотека.

БЕЗЧЕТКОВ МОТОР

FABER постоянно търси технологични решения, създа-

вайки иновации като този мотор, който да гарантира

най-добрата енергийна ефективност.

ДИСТАНЦИОНЕН

МОТОР

ДИСТАНЦИОНЕН МОТОР

Шумът на аспиратора може да бъде сведен до минимум чрез преместване на

мотора в друго помещение.

ТИШИНАТА СЕ УВЕЛИЧАВА ДО ШЕСТ МЕТРА

С комплекта за дистанционно аспириране, моторът може да бъде преместен

на друго място в къщата, в диапазон до шест метра от аспиратора. По този

начин се постига минимален шум и максимален комфорт, не само в кухнята,

но и в целия дом.

Друга стая Кухня

ИНОВАТИВНИ

ШУМОПОНИЖАВАЩИ СИСТЕМИ – NABER

60% 40%
ОТ ОСТАНАЛИЯ ШУМ

Е ОТ ТРАСЕТО

ОТ ШУМА НА ЕДИН АСПИРАТОР

ЗАВИСИ ОТ РАБОТАТА НА УРЕДА

Неправилното изграждане на трасето, използването на некачествени тръби и връзки може да

компрометира ефективността на уреда и да възпроизведе повече шум и вибрации при работата му.

Натрупаният дългогодишен опит ни даде възможност да предоставим на своите клиенти иновативни и

ефективни решения за елиминиране на проблемите, възникващи при изграждане на въздуховодно

трасе.

COMPAIR FLOW ,е въздуховодна система от ново поколение патентована от немската компания

NABER. Предлага решения в кръгли и плоски форми с размери – Ø Ø125 мм или 150 мм, които

допринасят за по-функционалноиефективно изгражданена въздуховодното трасе.

Технологията на системата е базирана на компютърни симулации, които доказват, че завихрянето на

въдушните потоци в извивките на трасето, прави аспиратора по-шумен и намалява ефективността му.

COMPAIR FLOW дава решение на проблема чрез иновативни крила, поставени в трите различни

извивки – хоризонтална, вертикална и лакътна. Те имат за цел контролирано да направляват

въздушнияпоток, редуцирайки турболенцията и загубата на налягане с до40%.
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SOUND PRO

Предлага се в няколко модела Faber.

*Данните варират в зависимост от модела, в който е монтиран дифузер.

Тъй като кухните се превръщат в места
за срещи и споделяне на моменти у дома,
аспираторите все повече трябва да комбинират висока
производителност с безшумни мотори.
След задълбочени проучвания и обширни изследвания,

успя да разработи решение: Sound PRO технология.Faber

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ДИНАМИКАТА НА ФЛУИДА
Благодарение на иновативния дизайн, новият дифузер
значително намалява турбуленцията и завихрянето
на вътрешния въздушен поток.

Оптимизация на качеството на звука

НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМА И

ОПТИМИЗАЦИЯ НА КАЧЕСТВОТО НА ЗВУКА

При максимална мощност новата технология ограничава

шумовия праг на аспиратора до *, но не спира дотук.-6db
Тя също така оптимизира произведения звук, намалявайки
смущенията, причинени от високите честоти.

ТИХО,

ВРЕМЕ Е ЗА

!ГОТВЕНЕЗА ПО-МАЛКО ШУМ
ТЕХНОЛОГИЯ
SOUND PRO

INKA LUX EVO X INKA LUX EVO BK MATT INKA LUX EVO WH MATT


