
Facet
kjøkkenhetter og -vifter

Nyhet!
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Facet er en ny serie med kjøkkenhetter (E/F/S) og kjøkkenvifter (M). 
I tillegg til et slankere design har serien en rekke oppgraderinger. Den leveres i ulike varianter for tilkobling 
til aggregat eller fellesanlegg, for sentralavtrekk eller med integrert motor/vifte. 
I tillegg er noen av modellene tilgjengelig med integrert komfyrvakt.

Serien har flere fordeler: 
•  Kun 60 mm høyde gir diskre installasjon
•  Elektronisk styring og regulering
•  LED-belysning
•  Fettfilter i metall som kan rengjøres i oppvaskmaskin
•  Elektronisk skyvespjeld i sink for E/F/S modellene
•  Kjøkkenviften (M) har tilbakeslagsspjeld i metall
•  Enklere montering og bedre tilgang for renhold
•  Mindre andel plast

Facet - ny serie kjøkkenhetter og kjøkkenvifter

Modeller

Art.nr. Navn Modell Farge

118689 Kjøkkenhette Facet-E/F HV Aggregat/fellesanlegg Hvit

118690 Kjøkkenhette Facet-E/F RF Aggregat/fellesanlegg Rustfritt stål

118691 Kjøkkenhette Facet-S HV Ekstern avtrekksvifte Hvit

118692 Kjøkkenhette Facet-S RF Ekstern avtrekksvifte Rustfritt stål

118693 Kjøkkenvifte Facet-M HV Integrert motor/vifte Hvit

118694 Kjøkkenvifte Facet-M RF Integrert motor/vifte Rustfritt stål

118695 Kjøkkenhette Facet-E/F KV HV Aggregat/fellesanlegg + komfyrvakt Hvit

118696 Kjøkkenhette Facet-E/F KV RF Aggregat/fellesanlegg + komfyrvakt Rustfritt stål

118697 Strømbryterenhet KV230V 1x25A For kjøkkenhette med komfyrvakt
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Kjøkkenhette Facet E/F er beregnet for montering under overskap 

og tilkobling til et ventilasjonsaggregat, til felles avtrekksvifte 

(E/F) eller ekstern avtrekksvifte (S). Kjøkkenhetten gir et meget 

godt osoppfang. Utstyrt med fettfilter i metall som kan vaskes i 

vaskemaskin. Elektronisk skyvespjeld i metall med enkel innstilling 

av forsert luftmengde og grunnventilasjon. Elektronisk betjening 

og god LED-belysning med meget lang levetid. Leveres med 230V 

jordet kabel med støpsel. E/F-modeller leveres med ledning for 

styrestrøm til ventilasjonsaggregat. S-modeller leveres med ledning 

med spesialkontakt for styrestrøm til avtrekksvifte. Hetten er enkel å 

installere og vedlikeholde. Det kreves min. 44 cm monteringshøyde 

mellom elektrisk ovn og underkant kjøkkenhette. For gassovn må 

avstanden økes til min. 65 cm. Kan også leveres som E/F-modell med 

integrert komfyrvakt (art.nr. 118695, 118696). 

• Elektronisk skyvespjeld i metall

• Vaskbart fettfilter i metall

• LED-belysning

• Enkel installasjon og innregulering

• Enkel rengjøring

• Meget godt osoppfang

Kjøkkenvifte Facet-M er beregnet for montering under overskap 

og gir et meget godt osoppfang. Utstyrt med fettfilter i metall som 

kan vaskes i vaskemaskin. Viften har tilbakeslagsspjeld i metall, 

elektronisk betjening og god LED-belysning med meget lang 

levetid. Leveres med 230V jordet kabel med støpsel. Viften er enkel 

å installere og har et ”easy-clean”-prinsipp som gjør den enkel å 

vedlikeholde. Nødvendige deler kan enkelt tas ut og rengjøres. Det 

kreves minimum 44 cm monteringshøyde mellom elektrisk ovn og 

underkant kjøkkenvifte. For gassovn må avstanden økes til min. 65 

cm. 

• Meget godt osoppfang

• Vaskbart fettfilter i metall

• LED-belysning

• Elektronisk bryterpanel

• Energieffektiv EC-motor

Facet - E/F/S Facet - M

Tekniske data
Høyde 60 mm

Høyde med volumdel 130 mm

Bredde 598 mm

Lengde 543 mm

Filter Metall

Kanaltilkobling Ø125 mm

Min. monteringshøyde (komfyr/gassovn) 44/65 cm

Belysning LED 6,5W

Lysstyrke 684 lux

Effekt 7 W

Spenning/frekvens 230 V / 50 Hz

Osoppfang* 75% v/ 180 m³/h

Støpsel EU

Spjeld Elektronisk 
skyvespjeld i sink

Betjening Elektronisk

Tekniske data
Høyde 60 mm

Bredde 598 mm

Lengde 543 mm

Filter Metall

Kanaltilkobling Ø125 mm

Min. monteringshøyde (komfyr/gassovn) 44/65 cm

Belysning LED 6,5 W

Lysstyrke 684 lux

Hastigheter 5

Luftmengde frittblåsende 29 - 92 l/s

Lydtrykk 38 - 64 dB(A)

Lydeffekt 42 - 68 dB(A)

Spenning/frekvens 230 V / 50 Hz

Effekt 80 W

Motor EC

Osoppfang* 98%

Energiklasse A+

Støpsel EU

Spjeld Tilbakeslagsspjeld stål

Betjening Elektronisk

* Osoppfang iht. EN 13141-3:2017.
Testet ved installasjonshøyde 60 cm over komfyr. 

* Osoppfang iht. EN IEC 61591 

 A+



Telefon 69 81 00 00 
post@flexit.no

Kontaktinformasjon

Flexit er leverandør av løsninger for et bedre inneklima. Flexit er markedsleder innenfor boligventilasjon og 
sentralstøvsuger og har levert ren og frisk luft til boliger i Norge siden 1974. Flexit er et norskeid firma.  
Alle produkter er utviklet og testet spesielt for nordisk klima. Det gir trygghet for deg!

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.
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Følg oss på


