
  

  

Informacje o produkcie zgodne z przepisami komisji (UE) nr 65/2014

Marka
HOTPOINT/ARI

STON

Model
HHBS 9.5 F AM

X

Roczne zuycie energii - AEChood [kWh/r] 1) 102.5

Klasa wydajnoci energetycznej C

Wydajno dynamiki pynów - FDEhood [%] 2) 20.2

Klasa wydajnoci dynamiki pynów C

Wydajno owietlenia - LEhood [luks/wat] 3) 5.0

Klasa wydajnoci owietlenia F

Wydajno filtrowania tuszczu - GFEhood [%] 4) 76.0

Klasa wydajnoci filtrowania tuszczu C

Minimalny przepyw powietrza przy normalnym uyciu [m3/h] 240

Maksymalny przepyw powietrza przy normalnym uyciu (wyczajc intensywne/boost) [m3/h] 581

Przepyw powietrza przy ustawieniu intensywnym/boost - [m3/h] 0

Poziom mocy dwiku przy prdkoci minimalnej dostpny przy normalnym uyciu - [dB(A) re 1pW] 47

Poziom mocy dwiku przy prdkoci maksymalnej dostpny przy normalnym uyciu - [dB(A) re 1pW] 68

Poziom mocy dwiku przy ustawieniu intensywnym/boost - [dB(A) re 1pW] 0

Zuycie energii w trybie wyczonym - Po [W] 0.00

Zuycie energii w trybie oczekiwania - Ps [W] 0.00

1) Obliczenie oparte jest na standardowym codziennym uytkowaniu w zalenoci od efektywnoci okapu. Najduszy dzienny okres
uytkowania dla najmniej wydajnego typu okapu wynosi 2 godziny. Warto ta obejmuje zuycie prdu przez korzystanie z owietlenia
przez 2 godziny. Efektywne zuycie zaley od tego, jak urzdzenie jest wykorzystywane i jak jest zainstalowane.

2) Efektywno okapu w warunkach pracy oceniana jest w Punkcie Najwyszej Efektywnoci. Efektywna wydajno zaley od
wykorzystania urzdzenia i jego instalacji.

3) Stosunek przecitnego owietlenia powierzchni gotowania przez system owietleniowy na zuycie energii w watach.

4) Test tuszczu polega na nalewaniu oleju i wody na powierzchni pustej patelni podgrzanej do 250°C. Efektywno filtrowania tuszczu
jest stosunkiem iloci oleju osadzonego na filtrze tuszczu do oleju pozostaego w caym systemie okapu.

Informacje o produkcie zgodne z przepisami komisji (UE) nr 66/2014

Symbol Warto
Jedn
ostka

Identyfikacja modelu
HHBS 9.5 F

AM X

Roczne zuycie energii AECokap 102.5 kWh/a

Wspóczynnik przyrostu czasu f 1.3

Klasa efektywnoci dynamicznej pynu FDEokap 20.2

Index efektywnoci energetycznej EEIokap 83.8

Zmierzona prdko przepywu powietrza w punkcie najwikszej efektywnoci. QBEP 336.0 m^3/h

Zmierzone cinienie powietrza w punkcie najwikszej efektywnoci PBEP 334 Pa

Maksymalny przepyw powietrza Qmax 581.0 m^3/h

Zmierzony pobór mocy w punkcie najwikszej efektywnoci WBEP 154.5 W

Nominalna moc systemu owietleniowego WL 40.0 W

Przecitne owietlenie powierzchni gotowania przez system owietleniowy Erodek 200 lux

Zmierzony pobór mocy w trybie oczekiwania Ps 0.00 W

Zmierzony pobór mocy przy wyczonym urzdzeniu Po 0.00 W

Poziom gonoci LWA 68 dB


