
OKAP 
WYSPOWY

KCH 0140 W 
ISLAND

Model okapu Kernau wykonany ze stali nierdzewnej w kolorze białym to nowoczesny okap 
wyspowy wyposażony w  elektroniczny system sterowania typu Soft Touch oraz oświetlenie 
LED. Urządzenie może pracować w dwóch kluczowych trybach: jako wyciąg i jako pochłaniacz. 
W  opcji wyciągu następuje zasysanie powietrza z  zanieczyszczeniami i  usunięcie osadów, 
zapachów na zewnątrz. Mowa tu o  tak zwanym obiegu otwartym. W  przypadku pracy 
w charakterze pochłaniacza powietrze jest oczyszczane z tłuszczy, a potem przy wykorzystaniu 
węglowego filtra następuje usunięcie dymu, nieprzyjemnych zapachów. Tutaj ma miejsce 
ponowne wydmuchanie powietrza do kuchni. Jest to obieg zamknięty. W  podstawowym 
wyposażeniu okapu znajduje się filtr aluminiowy, natomiast filtr węglowy pochłaniający 
zapachy należy do akcesoriów dodatkowych. 

WZORNICTWO
KOLOR BIAŁY

WYKONANIE STAL NIERDZEWNA

FUNKCJONALNOŚĆ
MOŻLIWOŚĆ PRACY JAKO 

POCHŁANIACZ LUB WYCIĄG TAK

STEROWANIE PRZYCISKAMI SOFT TOUCH TAK
OŚWIETLENIE LED

SZCZELINOWY SYSTEM ZASYSANIA 
OPARÓW TAK

BARWA OŚWIETLENIA 4000 K
STOPNIE PRACY WENTYLATORA 4

FILTRY ALUMINIOWE TAK

INSTALACJA
220 – 240 V, 50/60 HZ TAK

AKCESORIA
FILTR WĘGLOWY TYP 6 X 1 SZT.

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (W X S X G) 958 – 1188 x 380 x 380 MM

WYDAJNOŚĆ MIN – MAX 292 – 538 M3/H
WYDAJNOŚĆ TURBO 767 M3/H

GŁOŚNOŚĆ MIN – MAX 46 – 60 dB
GŁOŚNOŚĆ TURBO 66 dB

KLASA ENERGETYCZNA B
TYP WYSPOWY

TECHNOLOGIE: 
PRACA JAKO WYCIĄG LUB POCHŁANIACZ: Wszystkie okapy KERNAU mają 
możliwość pracy w trybie odprowadzania oparów do komina lub w trybie 
recyrkulacji. Dzięki tej ważnej zalecie każdy z naszych okapów możemy 
zainstalować w sposób zgodny z warunkami technicznymi naszej kuchni.

OŚWIETLENIE LED: Żarówki LED cechują się bardzo niskim zużyciem energii, 
które ma pozytywny wpływ na nasz budżet domowy oraz środowisko naturalne.

OKAP WYSPOWY: Montowany do sufitu najczęściej pośrodku kuchni tuż nad 
wyspą, na której znajduje się płyta grzewcza. Okap wyspowy to juz nie tylko 
potrzebne urządzenie ale również fantastyczny element wystroju wnętrza.

SZCZELINOWY SYSTEM ZASYSANIA: Aluminiowe elementy filtracyjne okapów, 
estetycznie ukryte pod dekoracyjną pokrywą. Na powierzchni okapu tworzy się 
dzięki nim szczelina, poprzez którą opary zasysane są w miejsca gwarantujące 
ich skuteczne usuwanie.

STEROWANIE PRZYCISKAMI SOFT TOUCH: Okapy Kernau zostały wyposażone 
w miękkie i eleganckie przyciski, za pomocą których możemy wybrać dowolną 
funkcję okapu lub ustawić jego stopień intensywności. Przyciski są wrażliwe na 
nacisk, dlatego zwiększenie lub zmniejszenie intensywności pracy okapu jest 
bardzo skuteczne i wygodne.  

WYDAJNOŚĆ: Okapy KERNAU wyposażone zostały w silniki o zróżnicowanej 
mocy, dzięki temu jest możliwość doboru właściwego produktu do preferencji 
danego klienta.
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