DA 2900

Instructies voor het installeren
DA 2900 D met luchtafvoersysteem
Om een flexibele inbouwmogelijkheid te garanderen, is het motorblok van de plafondunit draaibaar geconstrueerd. Daardoor is
met een aansluitstuk van 150 mm diameter een geleiding van de luchtafvoer mogelijk naar boven, maar ook naar voren, achteren
en naar de beide zijkanten. De opbouwhoogte van het apparaat is hier 310 mm.
Om de opbouwhoogte verder te verminderen, kan het motorblok van de plafondunit worden verwijderd en tot 1,85 meter van de
romp van de unit worden verplaatst.
Wordt de plafondunit vlak bij de muur gemonteerd
gemonteerd, dan moet een afstand van 50 mm tot de muur worden aangehouden
aangehouden.

DA 2900 D als luchtcirculatiesysteem met afzonderlijke luchtcirculatiebox
Voor de uitvoering van de DA 2900 D met luchtcirculatiesysteem wordt een externe luchtcirculatiebox gebruikt die op een
willekeurige plaats kan worden aangebracht.
DA 2900 D met externe motor
Moet een grotere afstand worden overbrugd, dan kan voor de externe uitvoering van de plafondunit worden gekozen. De
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Alle externe motoren van Miele (AWG 102, ABLG 202, MG 100 en DDG 102) kunnen gebruikt worden bij de externe uitvoering
van de DA 2900 D. Door deze externe motor wordt het geluidsniveau in de keuken verminderd. Daarbij wordt wel geadviseerd de
externe motor vanaf een afstand van vijf meter te installeren. Bij kortere afstanden is het aanbrengen van de geluidsdemper
DASD 150 aan te bevelen
bevelen.
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Aanzuiging
Motor draaibaar, afvoer boven of aan zijkanten te
monteren.
Motor kan los gemonteerd worden. Max. afstand
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Hoogte zonder motor

Hoogte met motor

DA 2900 ook geschikt voor circulatie
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DA 2900 extern

DA 2900 extern
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 AWG 102 € 679, ABLG 202 € 629, MG 100 € 679, DDG 102 € 999,-

