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KÜPPERSBUSCH
AFZUIGKAPPEN
Vaarwel kookgeuren! Onze afzuigkappen zorgen
voor een goed klimaat na het koken, voorkomen
vervuiling en vochtschade.
En ze zien er ook nog eens goed uit.

Individueel + efficiënt
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Afzuigkappen

ADEMBENEMEND KRACHTIG
EN EFFICIËNT

Küppersbusch afzuigkappen overtuigen door hun stille werking en hoge prestaties
en zijn daarnaast ook nog uiterst efficiënt.

A

Zij onderscheiden zich door een bijzonder laag energieverbruik, bij vele modellen tot energie-efficiëntieklasse A++. Ook de goede waarden van de ventilator-, vetfilter- en verlichtingsefficiëntie maken indruk.

ENERGY

Bepaalde Küppersbusch afzuigkappen beschikken over een borstelloze motor. De motor zorgt voor minder energieverbruik bij gelijkblijvende prestaties in vergelijking met conventionele motoren. Zelfs op de
hoogste stand stil. Een ander argument is de slijtvastheid, wat de waarde en lange levensduur van deze
motor onderstreept.
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INDRUKWEKKEND
VEELZIJDIG
Voor elke keukensituatie het passende model: het Küppersbusch assortiment biedt
een veelvoud aan modellen, designversies
alsook de meest uiteenlopende functies.
Küppersbusch heeft voor elke ruimte en
persoonlijke voorkeur een geschikte afzuigkap.
Voor open woonkeukens en gesloten keukens.
Van wand-, eiland, hoofdvrij, plafondventilatoren
tot inbouwafzuigkap vindt u bij Küppersbusch
een grote keuze aan afzuigkappen voor afzonderlijke inbouwsituaties.

Afzuigkappen

Afhankelijk van de ruimtelijke situatie kunt u afhankelijk van het model kiezen uit afvoerlucht en
recirculatie.

Küppersbusch Individual:
Nog meer varianten!
Het Küppersbusch Individual concept biedt u de mogelijkheid om
onze apparatuur aan uw persoonINDIVIDUAL
lijke smaak aan te passen. Dit
geldt ook voor bepaalde afzuigkappen die u met
de oven overeenkomstige designkit kunt uitvoeren. Zij overtuigen zowel afzonderlijk alsook in
combinatie door hun afgestemde ontwerp en
hoge kwaliteit.
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PLAFOND UNITS MET RECIRCULATIEBOX:
HET ALTERNATIEF VOOR LUCHTAFVOER
Küppersbusch plafond units met de recirculatiebox Acc. Nr. 9015 bieden een eenvoudige conversie-optie met hoge prestaties.
Met betrekking tot de steeds belangrijker wordende energiebesparingen in de woningbouw en renovatie is een recirculatiebox in combinatie met een plafond unit een optimaal alternatief voor luchtafvoer. Boorgaten voor afvoerluchtopeningen
behoren tot het verleden omdat de box in verlaagde keukenplafonds (gips) wordt geïntegreerd en met de motor van de
afzuigkap wordt verbonden. Zo worden de bij het koken ontstane dampen opgevangen en de nog warme, maar gezuiverde lucht wordt weer in de ruimte teruggevoerd.

EFFICIËNTE
RANDAFZUIGING
Bij een afzuigkap met randafzuiging zijn de vetfilters onzichtbaar achter een uitklapbare roestvrij stalen afdekking verborgen. Het aanzuigoppervlak wordt hierdoor kunstmatig kleiner
en de lucht wordt duidelijk sneller en krachtiger afgezogen
dan bij een normale afzuigkap. Dit leidt tot meer efficiëntie
bij de afzuiging.
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INTUÏTIEVE BEDIENING ...
Of het nu gaat om de klassieke bediening via hoogwaardige aluminium draaiknoppen, of om de bediening met een vingertop via
aanraaksensoren of drukknoppen, de bedieningselementen van de
Küppersbusch afzuigkappen bieden comfortabele en intuïtieve bedieningsconcepten. Sommige modellen worden aangevuld met een
afstandsbediening.

Bediening via aluminium draaiknop
De afzuigkap is te bedienen door middel van hoogwaardige aluminium draaiknoppen. Afhankelijk van
het model kunnen verdere functies via aanraaksensoren worden ingeschakeld.

Bediening via verlichte drukknoppen
Verlichte drukknoppen die in een duidelijk zichtbare
positie op de voorkant van de afzuigkap zijn gemonteerd, bieden een eenvoudige en duidelijke bediening.

Zijdelingse bediening via drukknoppen
In het geval van vlakschermkappen wordt de bedieningseenheid zichtbaar aan de zijrand na het
uittrekken van de vlakscherm.
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Bediening via aanraaksensoren
Bij bediening via aanraaksensoren kunnen alle functies direct worden geselecteerd door het betreffende
symbool op de voorkant van de afzuigkap aan te
raken.

KOOKPLAAT EN
AFZUIGKAP IN ÉÉN:
DE KOOKPLAAT MET WERKBLAD AFZUIGING

De inductie Kookplaat met werkblad afzuiging is een
kookplaat en een afzuigkap in één! Doordat vet en dampen
direct bij de kookplaat worden afgezogen, bewegen deze
niet zo ver door de ruimte, wat voor een aangenaam binnenklimaat zorgt. Een perfecte oplossing voor open keukens.
Geen aparte afzuigkap betekent tevens meer vrijheid bij de
keukenplanning. Zelfs de inbouw onder een raam of eiland
uitvoering wordt hiermee mogelijk. De montage is niet alleen
flexibeler, maar ook eenvoudiger omdat alleen een kookplaat
en afzuigunit hoeft te worden geïnstalleerd.
Het afzuigsysteem verdwijnt onopvallend in de plint. Dit heeft
het voordeel dat storende geluiden tot een minimum worden
beperkt.

>>> Meer informatie over de Küppersbusch kookplaat
afzuigsystemen vindt u in het hoofdstuk Kookplaten op
pagina 92.
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Adembenemende functies

Individual
Het Küppersbusch Individual concept biedt de mogelijkheid om sommige modellen door aanvullende design
INDIVIDUAL
kits naar persoonlijke smaak aan te passen. Met afzonderlijke, als
accessoire verkrijgbare, designelementen wordt de geheel individuele uitstraling voltooid.
Vol vermogen, dat nauwelijks te horen is: De ventilatortechniek
Modernste ventilatortechniek die uiterst krachtig werkt, garandeert een optimale zuigkracht. Daarbij zijn de systemen zelfs
bij hogere belasting uitzonderlijk stil.

Draaiknop
Dit product is ideaal voor wie liever conventionele bediening heeft. De bediening geschiedt door middel van
een draaiknop.
Sensorbediening
Een vingertikje is voldoende en de functies van de
sensorknoppen worden geactiveerd.
Afstandsbediening
Dankzij de afstandsbediening van de afzuigkap heeft
u meer bewegingsvrijheid, en is de afzuigkap eenvoudig te bedienen.
60
cm
APPLIANCE

60
cm
NICHE

Schoon werken: Het metalen vetfilter
In alle Küppersbusch afzuigkappen absorbeert een hoogwaardig metalen vetﬁlter de aangezogen kookdampen en ﬁltert de
daarin aanwezige vetten. In de recirculatie-modus is een aanvullende actieve koolstofﬁlter veranwoordelijk voor de verwijdering van geuren. Het ﬁlter kan gemakkelijk worden uitgenomen
en vervolgens eenvoudig in de vaatwasser worden gereinigd.
Overigens: Het juiste tijdstip van het wisselen van het ﬁlter geven de afzuigkappen met de ﬁlterverzadigingsindicator geheel
automatisch aan.
Intensiefstand
De intensiefstand kan voor korte tijd gekozen worden als er
sterkere stoomvorming optreedt. Afhankelijk van het model
schakelt het apparaat na een vooraf ingestelde tijd automatisch
naar de normale stand terug.
Automatische naloop
De automatische naloop reinigt de lucht ook na het koken en
schakelt na een bepaalde tijd automatisch uit.
Verlichting
Of u nu voor de standaard-, de halogeen- of de nieuwe LED-verlichting kiest, er is altijd gezorgd voor optimale verlichting op de
werkplek.
Verlichte tiptoetsen
De verlichte tiptoetsen zijn bijzonder gemakkelijk aﬂeesbaar en gemakkelijk schoon te houden.
Quickmontage
Quickmontage is het nieuwe comfort bij de montage
van de inbouw afzuigkappen.

Breedte van het apparaat
Dit symbool geeft de apparaat-breedte aan in cm.

30 cm

Openingsbreedte
Dit symbool toont de noodzakelijke nis- of openingsbreedte in cm.
Nisdiepte
Dit symbool geeft de inbouw-diepte aan.

NICHE

Efficiëntie klassen:
Energie
De energie-efﬁciëntie klasse wordt uit het jaarlijkse
ENERGY
energieverbruik van de apparatuur en een standaardenergieverbruik berekend. Daarbij worden een dagelijkse gemiddelde werktijd van 60 minuten alsook een dagelijkse verlichtingstijd van 120 minuten verondersteld.

A

Ventilatorefficiëntie (vloeistofdynamische
efficiëntie)
FAN
De ventilatorefﬁciëntie is een maatstaf voor het gebruik van elektrische energie tijdens de luchtafvoer.

A
A

Verlichtingsefficiëntie
De verlichtingsefﬁciëntie geeft naast het stroomverbruik ook informatie over de levensduur van de lamp.

A

Vetafscheidingsgraad
De vetafscheidingsgraad is het percentage vet dat in
het vetﬁlter van een afzuigkap wordt opgenomen.

58
db

Geluidsniveau
De aanduiding van het geluidsniveau is volgens de
EU-Norm EN 60704-2-13.

LIGHT

FILTER

LED
LED Deze afzuigkappen zijn met LED verlichting uitgevoerd.

Faciliteiten voor gehandicapten
Dankzij de afstandsbediening is de bediening van de
afzuigkappen ook voor gehandicapten zeer eenvoudig mogelijk.
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Recirculatielucht of luchtafvoer?
De afzuigkappen van Küppersbusch brengen een frisse lucht
in uw keuken. Bij circulatielucht wordt de vervuilde lucht bij de
kookplaat aangezogen, geﬁlterd en gezuiverd. De zuivere lucht
wordt dan terug in de ruimte geleid. Met de luchtafvoer daarentegen, worden de vette dampen via de afvoerkanalen naar
buiten geleid.

AFZUIGKAPPEN. DOWNDRAFT.
K-SERIES.8

DD 9840.0
90 cm. Sensorbediening. 5 vermogensstanden. LED verlichting.

90
cm
APPLIANCE

60
db

LED

A A A D

ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

Uitvoering:
- 5 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 430 m³/h, Intensiefstand 700 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- LED aanduiding voor vermogensstanden
- Digitale aanduiding
- Afzuigunit komt uit het werkblad omhoog
- Randafzuiging met zwart glaspaneel
- Naloop ventilatie
- Verzadigingsaanduiding van de ﬁlters
- Metalen vetﬁlters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
- Afmetingen van het toestel
880 x 657-1.063 x 370 mm
- Afmetingen van de uitsparing
- Aansluiting voor luchtafvoer

277 W
b x h x d ca.

b x d ca. 812 x 110 mm
Ø 150 mm,
motor in verschillende richtingen
te positioneren
- LED kleurtemperatuur
4000 Kelvin
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:
- Koolstofﬁlter
Acc. nr. ZD 1013
- PlasmaMade ﬁlter
Acc. nr. ZD 8001
(zie pagina 158/159)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk
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AFZUIGKAPPEN. PLAFONDUNIT.
K-SERIES.8

DDL 9830.0* NIEUW

EDL 9750.1*

90 cm. Naloop ventilatie. LED verlichting.

90 cm. Randafzuiging. Naloop ventilatie.

67
db

90
cm

LED

APPLIANCE

FAN

LIGHT

LED

A A A F

A A A C

ENERGY

60
db

ENERGY

FILTER

Uitvoering:
- 6 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 634 m³/h, , Intensiefstand 808 m³/h
- Elektronische regeling met afstandsbediening
- Inclusief afstandsbediening met LED aanduiding
- Randafzuiging met glaspaneel
- Opklapbaar glaspaneel
- Verzadigingsaanduiding van de ﬁlte
- Dimbare LED-verlichting
- Metalen vetﬁlters
- FreshAir functie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
- Afmetingen van het toestel
- Afmetingen van de uitsparing
- Aansluiting voor luchtafvoer

227 W
b x h x d ca. 900 x 216 x 600 mm
b x d ca. 580 x 880 mm
Ø 150 mm,
in 4 richtingen monteerbaar
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

FAN

LIGHT

FILTER

Uitvoering:
- 8 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 631 m³/h, Intensiefstand 807 m³/h
- Elektronische regeling met afstandsbediening
- Inclusief afstandsbediening met LED aanduiding
- Verzadigingsaanduiding van de ﬁlters
- Metalen vetﬁlters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
- Afmetingen van het toestel
- Afmetingen van de uitsparing
- Aansluiting voor luchtafvoer

292 W
b x h x d ca. 900 x 310 x 600 mm
b x d ca. 880 x 580 mm
Ø 150 mm,
in 5 richtingen monteerbaar
- LED kleurtemperatuur
3.500 Kelvin
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:
Acc. nr. ZD 1014
- Koolstofﬁlter
Acc. nr. ZD 1015
- Keramisch ﬁlter
Acc. nr. ZD 8001
- PlasmaMade ﬁlter
(zie pagina 158/159)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

Accessoires:
- Recirculatieset incl.
Acc. nr. 9015
koolstofﬁlter (zie bladzijde 156/157)
- Vervangingskoolstofﬁlter
Acc. nr. 9021
voor recirculatieset
- PlasmaMade ﬁlter
Acc. nr. ZD 8000
(zie pagina 158/159)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

*Leverbaar vanaf ca. Q4/2021

*zolang de voorraad strekt
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90
cm
APPLIANCE

AFZUIGKAPPEN. EILANDKAPPEN.
K-SERIES.8

INDIVIDUAL

35
cm
APPLIANCE

72
db

LED

A A A A

ENERGY

Zwart, zonder design strip

Wit, zonder design strip

FAN

LIGHT

FILTER

Grijs, zonder design strip

DI 3800.0
35 cm. Kubus-Design. Naloop ventilatie.

DI 3800.0 S Zwart glas, huis RVS
DI 3800.0 W Wit glas, huis RVS
DI 3800.0 G Grijs glas, huis RVS

min. 150 max. 1700

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
286 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
350 x 600-2.150 x 350 mm
- LED kleurtemperatuur
3.500 Kelvin
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:
- Vervangingskoolstofﬁlter
(2 stuks noodzakelijk)Acc. nr. 881
- Design-Kits (2 stuks noodzakelijk):
Design strip RVS
Acc. nr. DK 3801
Design strip Black Chrome Acc. nr. DK 3802
Design strip Silver Chrome Acc. nr. DK 3803
Design strip Gold
Acc. nr. DK 3804
Design strip Black Velvet
Acc. nr. DK 3805
Design strip Copper
Acc. nr. DK 3807
Design strip Hot Chili
Acc. nr. DK 3808
Design strip Shade of Grey Acc. nr. DK 3809
(De design strips aan de voor- en achterkant monteren)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

450

Boor sjabloon

350

144

350
260

350
260

Uitvoering:
- 8 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 525 m³/h, Intensiefstand 771 m³/h
- Elektronische regeling met afstandsbediening
- Inclusief afstandsbediening met LED aanduiding
- Verzadigingsaanduiding van de ﬁlters
- Metalen vetﬁlters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door staaldraden
- Voor en achterzijde van glas, behuizing van RVS
- RVS plafond afdekplaat
- Recirculatie (koolstofﬁlter x Acc. nr. 881 meegeleverd)

350

AFZUIGKAPPEN. EILANDKAPPEN.
K-SERIES.3
DI 9340.0
90 cm. Box-Design. 4 vermogensstanden.
Uitvoering:
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 580 m³/h, Intensiefstand 700 m³/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Metalen vetﬁlters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
- Afmetingen van het toestel

Afzuigkappen

Accessoires:
- Koolstofﬁlter
Acc. nr. 870
- PlasmaMade ﬁlter
Acc. nr. ZD 8000
(zie pagina 158/159)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk
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FAN
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A A A C

ENERGY
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LED
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600

90
cm
APPLIANCE

274 W
b x h x d ca.
900 x 940-1.260 x 600 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur
3.000 Kelvin
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

900

600
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AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN. CONCEPT HOOFDVRIJ.
K-SERIES.8
DW 9800.0
INDIVIDUAL

90 cm. Randafzuiging. Naloop ventilatie.
Uitvoering:
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 626 m³/h, Intensiefstand 815 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Verzadigingsaanduiding van de ﬁlters
- Opklapbaar glaspaneel
- Metalen vetﬁlters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Zwart

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
172 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
900 x 625-955 x 455 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur
4.000 - 4.500 Kelvin
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Accessoires:
- PlasmaMade ﬁlter
Acc. nr. ZD 8000
(zie pagina 158/159)
- Koolstofﬁlter
Acc. nr. ZD 1000
- Design-Kit:
Design RVS
Acc. nr. DK 9011
Design Black Chrome Acc. nr. DK 9012
Design Silver Chrome Acc. nr. DK 9013
Design Gold
Acc. nr. DK 9014
Design Copper
Acc. nr. DK 9017
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

58
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LED

A A A C

ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

DW 9800.1 met freshAir functie leverbaar vanaf ca. 12/21

DW 9800.0 S
DW 9800.0 G

Zwart glas
Grijs glas

Houd in de
recirculatiemodus
voldoende afstand
tot aangrenzende
oppervlakken om
luchtturbulentie te
voorkomen.
390

330

270

455

min. 625 max. 955

90
cm
APPLIANCE

376

Grijs

900

Afstand van de onderzijde van de kap tot aan de bovenzijde van de
aansluitmof X = 430 mm
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AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN. CONCEPT HOOFDVRIJ.
K-SERIES.5
DW 8500.0
80 cm. Randafzuiging. Naloop ventilatie.
Uitvoering:
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 580 m³/h, Intensiefstand 720 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Opklapbaar glaspaneel
- Metalen vetﬁlters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)

FAN

LIGHT

FILTER

Accessoires:
- Koolstofﬁlter
Acc. nr. 603
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk
Afzuigkappen

A A A B

ENERGY

DW 8500.0 S

Glas met RVS
300

200

126

Houd in de
recirculatiemodus
voldoende afstand
tot aangrenzende
oppervlakken om
luchtturbulentie te
voorkomen.

60 450

378

382

LED

min. 450 - max. 650

67
db

330

80
cm
APPLIANCE

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
272 W
b x h x d ca.
- Afmetingen van het toestel
(zonder schacht)
798 x 832-1032 x 378 mm
Ø 150 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer
- LED kleurtemperatuur
3.000 Kelvin
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

798

440

Afstand van de onderzijde van de kap tot aan
de bovenzijde van de
aansluitmof 480 mm.

174
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AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN. CONCEPT HOOFDVRIJ.
K-SERIES.5
DW 8540.0
80 cm. Randafzuiging. LED verlichting.
Uitvoering:
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 400 m³/h, Intensiefstand 570 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Randafzuiging met zwart glaspaneel
- Naloop ventilatie
- Verzadingsaanduiding van de ﬁlters
- Metalen vetﬁlters
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)

80
cm
APPLIANCE

67
db

LED

A A B D
FAN

FAN

LIGHT

FILTER

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
127 W
- Afmetingen van het toestel
b x h x d ca.
(zonder schacht)
800 x 450 x 225 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer
Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur
4.000 Kelvin
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

450

Accessoires:
- Koolstofﬁlter
Acc. nr. ZD 1012
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

800

Zwart

450

450

DW 8540.0 S

800
800
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AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN.
K-SERIES.5
DW 9500.0
INDIVIDUAL

90 cm. Slim-Design. Naloop ventilatie.
Uitvoering:
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 650 m³/h, Intensiefstand 764 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Verzadigingsaanduiding van de ﬁlters
- Metalen vetﬁlters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
- Afmetingen van het toestel

90
cm
APPLIANCE

59
db

LED

A A A A

ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

172 W
b x h x d ca.
900 x 625-955 x 480 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur
4.000 - 4.500 Kelvin
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:
- Koolstofﬁlter
Acc. nr. ZD 1001
Acc. nr. ZD 8000
- PlasmaMade ﬁlter
(zie pagina 158/159)
- Design-Kit:
Design RVS
Acc. nr. DK 9011
Design Black Chrome
Acc. nr. DK 9012
Design Silver Chrome
Acc. nr. DK 9013
Design Gold
Acc. nr. DK 9014
Design Copper
Acc. nr. DK 9017
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

DW 9500.0 S

Afzuigkappen

Afbeelding met Design-Kit
Acc. nr. 9011

Zwart
330

Houd in de recirculatiemodus voldoende
afstand tot aangrenzende
oppervlakken om luchtturbulentie te voorkomen.

270

min. 670max. 1000

480

45
900

Afstand van de
onderzijde van de
kap tot aan de
bovenzijde van de
aansluitmof
X = 290 mm

149

AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN.
K-SERIES.3

DW 9350.0
90 cm. knobControl. Naloop ventilatie.
Uitvoering:
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 586 m³/h, Intensiefstand 740 m³/h
- Elektronische bediening met knop van hoogwaardig vol
aluminium
- Digitale aanduiding
- Metalen vetﬁlters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
90
cm
APPLIANCE

68
db

LED

A A A A

ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
280 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
900 x 625-955 x 480 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur
4.000 - 4.500 Kelvin
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Accessoires:
Acc. nr. ZD 1001
- Koolstofﬁlter
(2 stuks noodzakelijk)
- PlasmaMade ﬁlter
Acc. nr. ZD 8000
(zie pagina 158/159)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

DW 9350.0 E

RVS
330

Houd in de recirculatiemodus voldoende
afstand tot aangrenzende
oppervlakken om luchtturbulentie te voorkomen.

270

min. 670max. 1000

480

45
900

150

Afstand van de
onderzijde van de
kap tot aan de
bovenzijde van de
aansluitmof
X = 290 mm

AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN.
K-SERIES.3

K-SERIES.3

DW 9340.0

DW 6340.0

90 cm. Box-Design. 4 vermogensstanden.

60 cm. Box-Design. 4 vermogensstanden.

66
db

A A A C

LED

ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

60
cm
APPLIANCE

65
db

LED

A A A C

ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

Uitvoering:
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 580 m³/h, Intensiefstand 700 m³/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Metalen vetﬁlters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door
telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Uitvoering:
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 580 m³/h, Intensiefstand 700 m³/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Metalen vetﬁlters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door
telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
- Afmetingen van het toestel

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
- Afmetingen van het toestel

Accessoires:
- Koolstofﬁlter
Acc. nr. 870
- PlasmaMade ﬁlter
Acc. nr. ZD 8000
(zie pagina 158/159)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

Accessoires:
- Koolstofﬁlter
Acc. nr. 870
- PlasmaMade ﬁlter
Acc. nr. ZD 8000
(zie pagina 158/159)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

DW 9340.0 E

DW 6340.0 E

60

253

898

460

Afstand van de
onderzijde van de
kap tot aan de
bovenzijde van de
aansluitmof
X = 300 mm

63

300
150
120

,5

107

540

1

126

260

min. 730 - max. 1000

5
07,

540

150
120

min. 730 - max. 1000

81

300

Houd in de
recirculatiemodus
voldoende afstand
tot aangrenzende
oppervlakken om
luchtturbulentie te
voorkomen.

60

41

63

253

126

260

RVS

41

RVS

272 W
b x h x d ca.
600 x 730-1.000 x 460 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur
3.000 Kelvin
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

81

272 W
b x h x d ca.
900 x 730-1.000 x 460 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer
Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur
3.000 Kelvin
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Afzuigkappen

90
cm
APPLIANCE

598

460

Houd in de recirculatiemodus voldoende
afstand tot aangrenzende oppervlakken
om luchtturbulentie te
voorkomen.
Afstand van de
onderzijde van de
kap tot aan de
bovenzijde van de
aansluitmof
X = 300 mm
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AFZUIGKAPPEN. VLAKSCHERMKAPPEN.
K-SERIES.5

K-SERIES.5

DEF 9550.0

DEF 6550.0

90 cm. Vlakscherm. Naloop ventilatie.

60 cm. Vlakscherm. Naloop ventilatie.

90
cm

30 cm

90
cm

APPLIANCE

NICHE

NICHE

63
db

A A E D

ENERGY

FAN

LIGHT

60
cm

30 cm

60
cm

APPLIANCE

NICHE

NICHE

LED

63
db

LED

A A E D

FILTER

ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

Uitvoering:
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 537 m³/h, Intensiefstand 647 m³/h
- Elektronische regeling met druktoetsen
- LED aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Verzadingsaanduiding van de ﬁlters
- Metalen vetﬁlters
- Uitschuifbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Recirculatie mogelijk (zie accessoiries)
- RVS greeplijst (wisselbar)

Uitvoering:
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 537 m³/h, Intensiefstand 647 m³/h
- Elektronische regeling met druktoetsen
- LED aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Verzadingsaanduiding van de ﬁlters
- Metalen vetﬁlters
- Uitschuifbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Recirculatie mogelijk (zie accessoiries)
- RVS greeplijst (wisselbar)

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
- Afmetingen van het toestel

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
- Afmetingen van het toestel

-

-

-

273 W
b x h x d ca.
898 x 396 x 300-455 mm
Afmetingen van de uitsparing b x h x d
ca. 900 x 450 x300 mm
Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
LED kleurtemperatuur
2.700 Kelvin
Voor meer informatie zie Technische gegevens

-

272 W
b x h x d ca.
698 x 396 x 300-455 mm
Afmetingen van de uitsparing b x h x d
ca. 600 x 450 x300 mm
Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
LED kleurtemperatuur
2.700 Kelvin
Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:
- Koolstofﬁlter
Acc. nr. ZD 1011
- PlasmaMade ﬁlter
(zie pagina 158/159)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

Accessoires:
- Koolstofﬁlter
Acc. nr. ZD 1011
- PlasmaMade ﬁlter
(zie pagina 158/159)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

DEF 9550.0 E

DEF 6550.0 E

RVS

RVS

190

190

552

552

150

396

356

396

8

89

280
43
5

20

152

150

356

8

59

280
43
5

20

AFZUIGKAPPEN. VLAKSCHERMKAPPEN.
K-SERIES.3

DEF 6300.0
60 cm. Vlakscherm.
60
cm

30 cm

60
cm

APPLIANCE

NICHE

NICHE

64
db

LED

A B E D

ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

Afzuigkappen

Uitvoering:
- 3 vermogensstanden
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 385 m³/h
- Elektronische regeling met druktoetsen
- LED aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Metalen vetﬁlters
- Uitschuifbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbaar)
Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
- Afmetingen van het toestel
-

113 W
b x h x d ca.
600 x 184 x 300-490 mm
Afmetingen van de uitsparing b x h x d
ca. 600 x 450 x 300 mm
Aansluiting voor luchtafvoer Ø 125 mm
LED kleurtemperatuur
4.000-4.500 Kelvin
Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:
- Koolstofﬁlter
Acc. nr. ZD 1006
(2 stuks noodzakelijk)
- PlasmaMade ﬁlter
(zie pagina 158/159)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

DEF 6300.0 E

RVS

153

AFZUIGKAPPEN. INBOUWUNITS.
K-SERIES.8

K-SERIES.8

LB 8650.1

LB 6650.1

70 cm. Randafzuiging. Naloop ventilatie.

53 cm. Randafzuiging. Naloop ventilatie.

70
cm
APPLIANCE

70
db

53
cm

LED

APPLIANCE

A A A B

ENERGY

FAN

LIGHT

70
db

LED

A A A B

FILTER

ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

Uitvoering:
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 598 m³/h, Intensiefstand 786 m³/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Metalen vetﬁlters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Uitvoering:
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 598 m³/h, Intensiefstand 786 m³/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Metalen vetﬁlters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
- Afmetingen van het toestel

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
- Afmetingen van het toestel

-

-

286 W
b x h x d ca.
712 x 370 x 284 mm
Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 678 x 260 mm
Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
LED kleurtemperatuur
3.500 Kelvin
Voor meer informatie zie Technische gegevens

286 W
b x h x d ca.
532 x 370 x 284 mm
Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 498 x 260 mm
Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
LED kleurtemperatuur
3.500 Kelvin
Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:
- Koolstofﬁlter
Acc. nr. 9019
- PlasmaMade ﬁlter
(zie pagina 158/159)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

Accessoires:
- Koolstofﬁlter
Acc. nr. 9019
- PlasmaMade ﬁlter
(zie pagina 158/159)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

LB 8650.1 E

LB 6650.1 E

RVS

16

260

370

678

712

7
284

154

498

370

16

260

RVS

532

7
284

AFZUIGKAPPEN. INBOUWUNITS.
K-SERIES.1

DEL 5100.0
55 cm. LED verlichting.
55
cm
APPLIANCE

67
db

LED

D E C C

ENERGY

FAN

FILTER

LIGHT

Afzuigkappen

Uitvoering:
- 3 vermogensstanden
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 303 m³/h
- Regeling met druktoetsen
- Metalen vetﬁlters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
- Afmetingen van het toestel
-

180 W
b x h x d ca.
550 x 179 x 310 mm
Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 515 x 275 mm
Aansluiting voor luchtafvoer Ø 125 mm
LED kleurtemperatuur
4.000-4.500 Kelvin
Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:
- Koolstofﬁlter
Acc. nr. ZD 1007
(2 stuks noodzakelijk)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

DEL 5100.0 S

Zwart glas
16

275

275

210

515

515
360

ø 125
75

180

550

87

175
4

310
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Design-kit RVS Acc. nr. DK 9011

Design-strip RVS Acc. nr. DK 3801
156

Recirculatiebox Acc. nr. 9015

ACCESSOIRES. AFZUIGKAPPEN.
Recirculatie starterssets*

Acc. nr.

Recirculatie set inclusief rooster, slang en klemmen

voor DEF...…

565

Koolstoffilter
Koolstoffilter

voor DDL 9830

ZD 1014

Keramisch filter

voor DDL 9830

ZD 1015

Koolstoffilter

voor DI 9340, DW 9340, DW 6340

870

Koolstoffilter

voor LB 8650, LB 6650

9019

Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk)

voor DI 3800, KD 9570

881

Koolstoffilter

voor DEF 9550, DEF 6550

Koolstoffilter

voor DW 8500

603

Koolstoffilter

voor Recirculatiebox Acc. nr. 9015

9021

Koolstoffilter

voor DW 9800

ZD 1000

Koolstoffilter

voor DW 9500, DW 9350, DW 9100

ZD 1001

Koolstoffilter

voor DD 9840

ZD 1013

Koolstoffilter

voor DW 8540

ZD 1012

Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk)

voor DEF 6300

ZD 1006

ZD 1011

* Alleen bij eerste bestelling nodig.
Recirculatiebox, incl. koolstoffilter
voor EDL (zie pagina 143)

9015

257

270

487

Afzuigkappen

500

Küppersbusch Individual

Design

Afzuigkappen

DI 3800

DW 9800 / DW 9500

Acc. nr.

Acc. nr.

DK 3801
(2 stuks noodzakelijk)

DK 9011

Black
Chrome

DK 3802
(2 stuks noodzakelijk)

DK 9012

Silver
Chrome

DK 3803
(2 stuks noodzakelijk)

DK 9013

Gold

DK 3804
(2 stuks noodzakelijk)

DK 9014

Black Velvet

DK 3805
(2 stuks noodzakelijk)

Copper

DK 3807
(2 stuks noodzakelijk)

Hot Chili

DK 3808
(2 stuks noodzakelijk)

Edelstahl

DK 9017

157

PLASMA MADE
IDEAAL KLIMAAT

Vervuilde lucht

Techniek 1

Techniek 2

Techniek 4

Schone lucht

Techniek 3

De combinatie van 4 technologieën:

OVERTUIGENDE
ARGUMENTEN
• Eenvoudig en achteraf op bijna alle

recirculatiegeschikte Küppersbusch
afzuigkappen te installeren.

• Zelfreinigend en extreem onderhoudsarm.
• Hoogste werkingsgraad
• Hoorbaar verlaagd geluidsniveau.
• Zuinig in gebruik.
• Lange levensduur. Een zelfreinigend ﬁlter,

dat tot 15 jaar meegaat.

• 100% natuurlijk, zet alle soorten

luchtvervuiling om in schone lucht.

• Gecertificeerde technologie.

ZD 8000
158

ZD 8001

1. PlasmaMade Airfilter Plasmatechnologie:
De PlasmaMade Plasmagenerator scheidt
geïoniseerde Plasmacomponenten (O3)
en O2-componenten. H2O wordt in twee
bestanddelen ontleed, namelijk positieve
waterstoﬁonen en negatieve zuurstoﬁonen.
Dit wordt ionisatie genoemd.
2. Glasfaser Nanofilter elektronisch
geladen:
Met behulp van een glasvezelmat worden grove verontreinigingen over de nano
glasvezelﬁlter geleid, waar zij op bezinken.
Deze wordt elektrostatisch geladen door een
elektrostatisch ﬁlter.
3. Een elektrostatisch filter bestaat uit
2 metalen kernen:
De twee elektrostatische kernen elimineren de op de nano glasvezelmat bezonken
verontreinigingen door middel van elektrostatische ontlading (ESD).
4. Actief koolfilter:
Het actieve koolﬁlter ﬁltert onopgelost,
overtollig O3 (Ozon), waardoor alleen O2
(zuurstof), CO2 (koolstof) en H2O (water)
overblijven. Die OH-groepen onttrekken het
waterstofmolecuul (H) uit de beschermingslaag van de bacterie. Daardoor worden
dampen, schimmels, bacteriën, virussen enz.
gedeactiveerd.

min. 400 mm

PLASMAMADE-FILTER INSTALLATIE BIJ VERSCHILLENDE AFZUIGKAPPEN

DownDraft systeem
Filter ZD 8001 wordt onder de kast in de
plint gemonteerd.

Werkbladafzuiging
Filter ZD 8001 wordt onder de kast in de
plint gemonteerd

Plafond inbouw unit
Filter ZD 8000 wordt direct aan de motor
van de kap gemonteerd.

Inbouw afzuigkap
Filter ZD 8001 wordt op de kast geplaatst
en op de afzuigkap aangesloten.

Inbouw Afzuigkap
Filter ZD 8000 wordt direct aan de motor
bevestigd.
Afzuigkappen

Eiland en wandkap
Filter ZD 8000 wordt direct in de
schacht gemonteerd.

PlasmaMade filter
230

Acc. nr.
ZD 8000
ZD 8001

Prijs in Euro
849,949,-

96

300

371,5

150

snoerlengte
1500
mmmm
Kabellänge
1500

330

300

373

Ø 210

80

240 – 12 V

32
Ø 150

341
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