Tips och tillbehör
till köksfläktar.
Med en köksfläkt från Siemens kan du skapa ditt personliga kök.
siemens-home.bsh-group.com/se
Framtiden flyttar in.

Siemens Hushållsapparater

Visste du att Siemens nya kolfilter cleanAir Plus
inte bara tar bort över 90 % av matoset? Nu har
fläkten även förvandlats till en luftrenare!

5 tips vid val av fläkt.
Som du redan vet tar cleanAir kolfilter
bort mer än 90 % av matoset. Nu är
Siemens nya fläktar utrustade med
ett nytt cleanAir Plus-filter (för
återcirkulationsläge) som dessutom
filtrerar bort pollen och allergener.

luftsensorn cair™ Sensor hålla koll på
luftkvaliteten. Skulle pollenhalten bli
för hög, kan den automatiskt starta
fläkten via Home Connect.

Köksinredning handlar om
harmoni. Därför är det viktigt
att du tänker efter hur just ditt
kök ser ut när du väljer fläkt.
Olika fläktar passar till olika kök
och planeringar. Och det gäller
både funktion och design.

cair™ Sensor beställer du direkt från
deras hemsida: www.cairsensors.com

cleanAir Plus-filtret absorberar
effektivt mer än 99 % av pollen
och inaktiverar allergener från
inomhusluften. Det betyder att du i
pollentider kan låta köksfläkten jobba
extra som luftrenare.

Siemens fläktar skapar nya
inredningsmöjligheter för
ditt kök – allt från innovativa
bänkfläktar som försvinner
in i bänken, till klassiska
väggmonterade fläktkåpor.

Vill du automatisera detta? Genom
ett partnerskap mellan Home
Connect och NuWave, kan du låta
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Hur fungerar cair™ tillsammans med
en fläkt med Home Connect?
Du kan använda cair™ för att övervaka
luftkvaliteten och automatiskt trigga
Home Connect-fläkten att slå på när
luftkvaliteten blir dålig.

Hur använder jag det?
När du har kopplat in din cair™ och
din Home Connect-fläkt kan du
koppla ihop enheterna via cair™appen. Som standard kommer cair™
och fläkten att fungera tillsammans
och slå på fläkten när luftkvaliteten
blir dålig, men i appen kan du även
slå på/av fläkten manuellt, ändra
känslighetsinställningar samt
hantera inställning för nattläge
och semesterläge för när du är inte
hemma.

Vilken design passar din smak och ditt kök?
Alla kök är olika och vi erbjuder attraktiva köksfläktar som uppfyller
alla behov och ger nya möjligheter till ditt köks interiör. Oavsett
ditt val, har alla våra fläktar moderna motorer och kombinerar
hög uppsugningsförmåga med minimalt buller. Våra filtersystem
avlägsnar os, fett och lukter.
Hur stort är ditt kök?
Ju större kök desto mer kraftfull ska motorn vara (m³/h).
Rekommendation är att luften byts ut i köket minst 6 gånger/timme
(om du lagar lite mat) och som mest 12 gånger/timme (om du lagar
mycket mat).
Beräkna vilken fläktkapacitet du behöver genom att multiplicera
kökets dimensioner i meter (L × B × H) och multiplicera resultatet
med 10, så brukar det passa de flesta behov. Har du öppen
planlösning med exempelvis vardagsrum är det fler faktorer som
spelar in, så som fläktens placering och rummets karaktär. Kontakta
din kökssäljare för mer information.

Luftsensorn cair™ integrerar med
Home Connect-fläktar.
Vad är Home Connect?
Home Connect tillåter dig att få
kontroll på dina produkter anslutna
till Home Connect genom att enkelt
använda en app. Det ger dig inte bara
möjlighet att slå på/av produkter via
appen, utan även att välja program,
justera inställningar och mycket mer.

Vilken bredd behöver du?
Bredden på spishällen avgör bredden på köksfläkten. För optimalt
resultat ska köksfläkten vara minst lika bred som spishällen.
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Frånluft- eller kolfilterdrift – vilken typ är bäst för dig?
Vid frånluftsdrift sugs ånga och os upp direkt från spisen/hällen
och ut genom en imkanal ut i friluft eller genom en skorsten. Vid
kolfilterdrift renas os och ånga av ett kolfilter och den befintliga
luften recirkuleras och stannar i rummet.
Siemens kolfilterlösning cleanAir har en reningsgrad på hela 93 %
och kan effektivt konkurrera med frånluftsystemen. cleanAir Plus
renar även luften från pollen och allergener.

5
Siemens cleanAir – planera och bygg ditt
kök helt utan begränsningar.

Vad är en bra ljudnivå?
Många ser idag köket som en plats att umgås och ljudnivån är då
en viktig faktor. Ljudnivån i Siemens bästa fläktar är 40 dB. Det kan
jämföras med:
• En hårtork har en ljudnivå på cirka 85 dB
• En fågel som sjunger når upp till 75 dB
• Och när du tvättar händerna uppgår ljudnivån till 45 dB
Vill du veta mer, ladda ner vår broschyr och läs mer om alla Siemens
olika fläktlösningar: siemens-home.bsh-group.com/se/broschyrer

Tips för utsugseffekt och montering

Så här monterar du din nya fläkt.

Hur kraftfull ska fläkten vara?

När du köper en ny fläkt kan du välja mellan att
installera den med kolfilterdrift eller frånluftsdrift.

Fläktens prestanda beror på hur stort köket är
och hur du normalt lagar mat.

Kökets volym (m3) =
bredd x längd x höjd

Kökets volym x 6 (gånger per timme)
= fläktens prestanda vid sjudning på 2–3 plattor.
Kökets volym x 12 (gånger per timme)
= fläktens prestanda för tillagning med hög värme i fyra
plattor, som vid stekning.

höjd (m)

Dessa värden är bara riktvärden. Om du monterar fläkten i
frånluftsläge hör de slutgiltiga värdena i hög grad ihop med
kvaliteten hos installationen (stora rördiametrar, antal och
typ av krökar, rörens längd).

x

x

bredd (m)

längd (m)

Kolfilterdrift.

Frånluftsdrift.

Stängt kök.

Med kolfilterdrift stannar luften kvar i köket och
fläkten skapar ett flöde som gör att luften renas
genom filtren.

Med frånluftsdrift leds luften ut genom ett
rörsystem.

1. Beräkna kökets volym i m3
2. Multiplicera med 6 eller 12 beroende på hur
du brukar laga mat (grova rekommendationer
bredvid illustrationen)

Att installera en fläkt med kolfilterdrift är en säker
och enkel lösning. Luften recirkuleras genom fettoch luktfilter och renas effektivt.
Det är också en bekväm lösning som sparar energi
och sänker uppvärmningskostnaderna i hemmet.

Kök

Exempel:
3,5 m (bredd) x 3 m (höjd) x
5 (längd) = 52,5 m3 (kökets
volym) x 6 = 315 m3/h

Öppet kök.
Exempel:
3,5 m (bredd) x 3 m (höjd) x 5 (längd) = 52,5 m3 (kökets
volym) + 17,5 m3 (1/3 kökets volym) x 6 = 420 m3/h

1. Beräkna kökets volym i m3
2. Lägg till 1/3 eller 1/2 av kökets volym beroende
på fläktens placering (se exemplen nedan)
3. Multiplicera med 6 eller med 12 beroende på
hur du brukar laga mat (grova rekommendationer
bredvid illustrationen)

Kök

= Fläktens placering

Kök

+1/3 av
kökets volym

Vardagsrum

Vardagsrum

Kök

+1/2 av
kökets volym
Vardagsrum

Tips för utsugseffekt och montering

Så här väljer du rätt filter.

cleanAir-modul.

När du installerar en fläkt med kolfilterdrift är bra filter allt du
behöver. Fettfilter levereras med fläkten och finns med olika
prestanda. Kolfilter är oftast tillval och finns också med olika
prestanda beroende på filtertyp.

I vårt sortiment har vi två cleanAir-versioner med olika monteringsvarianter:

Du kan välja mellan standardkolfilter (standard) eller cleanAirfilter. Båda filtertyperna (standard och cleanAir) kan även väljas som
Long Life filter. Long Life filter regenererar sig själva i ugnen och
håller i tio år.

1. cleanAir-modul med
ytterram.

Kolfiltrens prestanda och livslängd.

Skorsten upp till innertaket – även lämplig för
köksöar.
• Monteras med ytterram – syns på skorstenen
• 95 % mindre odör
• Aktivt kolfilter

Kolfilter.
Standardkolfilter
Livslängd: 12 månader
Luktreducering: > 80 %
Anti-Fish-behandling

Long Life kolfilter
Livslängd: 10 år
Luktreducering: > 80 %
Regenereringsprocess:
2 tim. i 200 °C ugn – var
4:e månad

cleanAir filter.
cleanAir Plus-filter
Beräknad livslängd:
12 månader
Luktreducering: > 90 %
Anti-Fish-behandling
Anti-Pollen
Pollenreducering: ~ 99%

Läs mer om cleanAir Plus-filter på sida 36.

Long Life
cleanAir-filter
Livslängd: 10 år
Luktreducering: ~ 95 %
Regenereringsprocess:
2 tim. i 200 °C ugn – var
4:e månad

2. Inbyggd cleanAir: En ny
kostnadseffektiv lösning
för förstklassig prestanda.
Minst 25 cm mellanrum behövs mellan överdelen av
skorstenen och innertaket. Endast för väggfläktar –
inte lämplig för köksöar.
• Ny design: Inbyggd montering
• 95 % mindre odör
• Två olika filteralternativ är tillgängliga:
– Aktivt kolfilter med anti fish-behandling
– Long Life aktivt kolfilter
• Ren design
• Lätt att byta filter uppifrån
• Lägre kostnad jämfört med normal
cleanAir-modul

2. Inbyggt cleanAir-filter.
Samma utomordentliga prestanda – två monteringsalternativ.
2a. Monteras med yttre skorsten.

2b. Monteras med yttre och inre skorsten.

Minst 25 cm till
innertaket

Minst 25 cm till
innertaket

• Monteras för användning
med yttre skorsten
på den yttre fläktkåpan

• Modulen sätts fast
med skruvar i väggen

• Modulen sätts fast med en
klämma vid öppningen till
den yttre fläktkåpan

• Modulen och öppningen
till fläktkåpan sätts fast
med ett flexibelt rör (och
två klämmor)

• Behöver inte sättas fast
på väggen

• Möjligt att montera på
olika höjd

inductionAir | Tillbehör

inductionAir Plus.
inductionAir Plus ger största möjliga flexibilitet i köksplanering.
Induktionshällen med integrerad fläkt är enkel att installera,
kräver inte mycket utrymme och fungerar för både recirkulation
och frånluft. Innovativ design och funktion när den är som bäst.
ED811FQ15E, ED851FQ15E,
EH811BE15E

ED711FQ15E, ED731FQ15E

Enkel installation i vanligt brett
bänkskåp, endast översta lådan
försvinner.

inductionAir Plus kan monteras med tre olika recirkulationslösningar och för frånluft.
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Frontvy

70 cm inductionAir kan monteras
i 60 cm breda skåp.

522

812

223
(B)

70

Recirkulation med rör ner
till golvet.

HZ9VRUD0
4 cleanAir filter
Beräknad livsläng: 1 år
Utdragbart, självhäftande anslutningsrör
mellan fläkt och bakvägg.
Rek. ca-pris: 1 729 kr

HZ9VRPD0
4 cleanAir filter
Beräknad livsläng: 1 år
Diffusor som sprider luften.
Innehåller även tätningstejp.
Rek. ca-pris: 1 661 kr

Recirkulation med rör hela
vägen ut till galler i sockeln.

94
144

710

227

223 (B)

A Direktansluten på baksidan

735

539

470

539

470
(D)

≥ 16 (C)
(D)

≥ 16 (C)
≥ 40
(A)

Plug‘n Play – recirkulation med
utblås genom skåpets bakvägg.
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(A)

223 171

522

2

≥ 50

750+2
-0

≥ 50

≥ 40
(A)

560+2
-0

490+2
-0
≥ 50

490

≥ 600

Frontvy – skåpursågning för
kolfilterdrift utan kanal

≥ 600

≥ 50

≥ 600
167

≥ 800

80
144
213

EH611BE15E

I tillägg behövs platta fläktkanaler.

Mått i mm

522

592

223
(B)

70

4

735
470

539

För frånluft.

(D)

≥ 16 (C)

≥ 50

560

≥ 40
(A)

490+2
-0
≥ 50

≥ 600

≥ 600

A: Minimiavstånd från ursågning till vägg
A: Minimiavstånd från ursågning till vägg
B: Inbyggnadsdjup
B:AInbyggnadsdjup
Minimiavstånd från ursågning till vägg
C: Bänkskivan där du ska montera hällen
C:BBänkskivan
där du ska montera hällen
Inbyggnadsdjup
måste tåla ca 60 kg ev. med lämplig
måste tåla ca 60 kg ev. med lämplig
Cunderkonstruktion.
Bänkskivan där du ska montera hällen måste tålaunderkonstruktion.
ca 60 kg ev. med lämplig
D: Det måste finnas ett urtag i bakväggen
underkonstruktion.
D: Det
måste finnas ett urtag i bakväggen
för kablarna.
Exakt och
storlek
och placering
kablarna.
Exakt storlek
ochi bakväggen
placering för kablarna.
DförDet
måsta finnas
ett urtag
Exakt storlek
placering
hittar
hittar du på resp. ritning.
hittar
durespektive
på resp. ritning.
du på
ritning.

Samtliga måttskisser finns på
siemens-home.bsh-group.com/se

HZ9VEDU0
4 akustikfilter för lägre ljudnivå
och bättre effekt.
Innehåller även tätningstejp.
Rek. ca-pris: 761 kr
I tillägg behövs platta fläktkanaler.

Se alltid till att följa lokala
ventilationsföreskrifter.

Slangar och frånluftskanaler | Tillbehör

Alla möjligheter för fläktkanaler i plast.

Alla möjligheter för fläktkanaler i metall.

För inductionAir och glassdraftAir

För inductionAir och glassdraftAir

40

ø 200

HZ9VDSM1
Rak fläktkanal
500 mm
Rek. ca-pris: 346 kr

AD704040
Kanaladapter
Ø 200 mm till 150 mm
Rek. ca-pris: 920 kr

110
40

ø 148

HZ9VDSM2
Rak fläktkanal
1000 mm
Rek. ca-pris: 622 kr

Flexslangar.

Isolerad flexslang används där det finns risk för
kondensbildning. Min. temp. –25 °C – max. temp. 125 °C.

AD858010
Flat flexkanal 1 meter
Rek. ca-pris: 2 000 kr

1000

89

83
222

Q8CNPH0020
Flexslang 1,2 m
Flexslang till fläktar
med 120 mm stos.
1,2 meter, 125 mm Ø samt
2 slangklämmor.
Rek. ca-pris: 208 kr

Q8CNPH0005
Ljudisolerad flexslang 6 m.
Isolerad flexslang till alla
fläktar. 6 meter, 152 mm Ø
samt 2 slangklämmor.
Rek. ca-pris: 1 661 kr

97

216
229

HZ9VDSB1
Horisontell böj 90°
Rek. ca-pris: 485 kr

Q8CNPH0006
Ljudisolerad flexslang 3
m. Isolerad flexslang till alla
fläktar 3 meter, 127 mm Ø
samt 2 slangklämmor.
Rek. ca-pris: 1 246 kr

AD854010
Flatkanal 1 meter
Rek. ca-pris: 1 800 kr

1000

89

83
222

97

216
229

HZ9VDSB2
Vertikal böj 90°
Passar minst 70 cm djup
bänkskiva
Rek. ca-pris: 346 kr
HZ9VDSB3
Smal vertikal böj 90°
Passar minst 65 cm djup
bänkskiva
Rek. ca-pris: 346 kr

89

(A)

209
194

93
222
89

HZ9VDSB4
Vertikal böj 90°
Passar minst 60 cm djup
bänkskiva
Rek. ca-pris: 346 kr

R 40

AD854030
Vertikal böj 90°
Passar minst 70 cm djup
bänkskiva
Rek. ca-pris: 920 kr

128
35

83

163

90
216

276

241

35
83
90

Q8CNPH0022
Flexslang 1,2 m
Flexslang till fläktar
med 150 mm stos.
1,2 meter, 160 mm Ø
samt 2 slangklämmor.
Rek. ca-pris: 277 kr

AD854031
Horisontell böj 90°
Rek. ca-pris: 920 kr

216

50

100

83

90
216

Finns bild?

Q8CNPH0021
Flexslang 1,2 m
Flexslang till fläktar
med 120 mm stos.
1,2 meter, 125 mm Ø samt
2 slangklämmor. Adapter
från 150 mm Ø ned till
125 mm Ø.
Rek. ca-pris: 277 kr

AD854040
Rak koppling flatkanal
hane
Rek. ca-pris: 750 kr

A: 13.5
20

90
223
≤ 230
210 ≥ 140

HZ9VDSS2
Flat flexkanal, anslutning
för fläktkanaler, hona
Rek. ca-pris: 872 kr

90

97
83

216

AD854000
Rak koppling flatkanal
hona
Rek. ca-pris: 1 600 kr

Tillbehör till downdraftAir fläkt.
LD96DAM50

229

240
107

43

HZ9VDSI0
Horisontell övergång
platt/rund Ø 150 mm
Rek. ca-pris: 622 kr

238
ø 148
35
83

AD854041
Horisontell övergång
platt/rund Ø 150 mm
Rek. ca-pris: 860 kr

90
216

81
236

HZ9VDSI1
Vertikal övergång 90°
platt/rund Ø 150 mm
Rek. ca-pris: 622 kr

HZ9VDSS1
Anslutning för att fästa
ihop fläktkanaler och
böjar
Rek. ca-pris: 277 kr

Viktigt!
Notera att plaströren fästs utan tejp.
Alla rördelar är ”hanar”. Använd istället
1 st HZ9VDSS1 (”hona”) för varje
koppling.

35
83

43

90

ø 148

AD854032
Vertikal övergång 90°
platt/rund Ø 150 mm
Rek. ca-pris: 860 kr

216

AD990091
Aluminiumtejp
Rek. ca-pris: 130 kr

Observera att väggenomföring till annat rum eller
genom yttervägg kräver ventilationskanal av metall
enligt svensk branschstandard. Komplettera därför
ovan valda tillbehör med spirorör, kallrasskydd och
ytterväggsgaller/kåpa i metall från en välsorterad
bygghandel. Obeservera att dessa oftast har
160 mm i diameter. I dessa fall behövs en reduktion
150–160 mm i tillägg till ovan.
Se alltid till att följa lokala ventilationsföreskrifter.

LZ29IDP00
Aktivt kolfilter startset –
Long Life
Startset för aktivt kolfilter.
Aktivt kolfilter. Beräknad
livstid: 12 månader.
Osreducering: > 80 %.
Regenereringsprocess:
2 timmar med 200 °C i ugn
var fjärde månad.
Innehåller set om 2 kolfilter,
2 monteringsramar och
fläktrör.
Rek. ca-pris: 2 851 kr

LZ29IDQ00
Aktivt kolfilter – Long Life
Utbytesfilter till startset
LZ29IDP00. Aktivt kolfilter.
Beräknad livstid: 12 månader.
Osreducering: > 80 %.
Regenereringsprocess:
2 timmar med 200 °C i ugn
var fjärde månad.
Innehåller ett set om två
filter.
Rek. ca-pris: 2 422 kr

LZ29IDM00
Set för fjärrinstallation
av motor till
downdraftAir
Monteringsset för
montering av fläktmotorn i
separat skåp eller på annat
sätt borta från fläkten.
Rek. ca-pris: 1 287 kr

Fläktar för montering ovanför köksö | Tillbehör

Fläktar för montering ovanför köksö | Tillbehör

Frihängande fläktar.

Fläkt för montering i taket.

LF97BCP50, LF98BIP50

LR16RBQ20, endast kolfilterdrift

Fläktar för väggmontering | Tillbehör

Väggmonterade fläktar,
vinklade glasmodeller.
LC67KEM60, LC87KEM60

LZ22CXC56
cleanAir Plus-modul, frihängande
fläkt
Startset för kolfilterdrift. För den
första installationen måste du köpa
detta kit som innehåller filterhållare
och cleanAir Plus-filter. Passar
frihängande fläktar. Beräknad livstid:
12 månader.
Luktreducering: ~95 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenreducering: ~99 %.
Innehåller rostfri rak designpanel,
cleanAir Plus-filter, böjbar slang samt
två slangklämmor.
Rek. ca-pris: 4 151 kr

LZ00XXP00
cleanAir-filter – Long Life
cleanAir utbytesfilter för regenerering.
Beräknad livstid: 10 år.
Luktreducering: ~95 %.
Regenereringsprocess: 2 timmar med
200 °C i ugn var fjärde månad.
Rek. ca-pris: 3 875 kr

LZ31XXB16
cleanAir Plus-filter
Utbytesfilter till cleanAir-modul.
Beräknad livslängd: 12 månader.
Luktreducering: ~95 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenreducering: ~99 %.
Innehåller ett cleanAir Plus-filter.
Rek. ca-pris: 830 kr

LZ53850
Aktivt kolfilter startset
Startset för aktivt kolfilter.
Aktivt kolfilter.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: > 80 %.
Innehåller kolfilter, adapter, flexslang,
2 slangklämmor, monteringsmaterial.
Rek. ca-pris: 664 kr

LZ53451
Aktivt kolfilter
Utbytesfilter till startset
LZ53450/LZ53850.
cleanAir-filter.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: > 80 %.
Innehåller ett kolfilter.
Rek. ca-pris: 443 kr

LZ12285
Skorstensförlängning 1,1 meter,
rostfritt stål
Skorstensförlängning 1,1 m till
frihängande fläktar. Höjden kan ökas
med max 520 mm. Kan användas
både för frånluft och kolfilterdrift.
Rek. ca-pris: 2 283 kr

LZ12385
Skorstensförlängning 1,6 meter,
rostfritt stål
Skorstensförlängning 1,1 m till
frihängande fläktar. Höjden kan ökas
med 520–1020 mm. Kan användas
både för frånluft och kolfilterdrift.
Rek. ca-pris: 4 497 kr

LZ12510
Monteringsförlängning 0,5 meter
Monteringsförlängning till frihängade
fläkt. Skorstenens totalhöjd 1100–
1500 mm. Produktens totalhöjd beror
på fläktens design.
Rek. ca-pris: 1 523 kr

LZ12530
Monteringsförlängning 1 meter
Monteringsförlängning till frihängade
fläkt. Skorstenens totalhöjd 1600–
2000 mm. Produktens totalhöjd beror
på fläktens design.
Rek. ca-pris: 2 491 kr

LZ12310
Adapter till frihängande fläkt –
höger/vänster
Adapter till frihängande fläkt.
För montering i snedtak med lutning
höger/vänster. Passar till lutning
20–45°.
Rek. ca-pris: 1 729 kr

LZ12410
Adapter till frihängande fläkt framåt/bakåt
Adapter till frihängande fläkt.
För montering i snedtak med lutning
framåt/bakåt. Passar till lutning
20–45°.
Rek. ca-pris: 1 523 kr

LZ21JXB16
cleanAir Plus utbytesfilter
Första cleanAir Plus-filter ingår vid
leveransen av fläkten.
Beräknad livslängd: 12 månader.
Luktreducering: ~95 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenreducering: ~99 %.
Innehåller tre cleanAir Plus-filter.
Rek. ca-pris: 1 107 kr

Fläktar för montering i taket.
LR97CAQ50, LR97CBS20

LZ00XXP00
cleanAir-filter – Long Life
cleanAir utbytesfilter för regenerering.
Beräknad livstid: 10 år.
Luktreducering: ~95 %.
Regenereringsprocess: 2 timmar med
200 °C i ugn var fjärde månad.
Rek. ca-pris: 3 875 kr

LZ21JCC26 vit
LZ21JCC56 rostfritt stål
cleanAir Plus-modul för takfläktar
cleanAir Plus-filter.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: ~95 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenreducering: ~99 %.
Anslutningsrör fram, sida eller på
toppen. Innehåller modul med panel
och utdragslucka för enkelt filterbyte,
cleanAir Plus-filter, flexibel slang och
2 slangklämmor.
Rek. ca-pris vit: 5 812 kr
Rek. ca-pris stål: 6 228 kr
LZ31XXB16
cleanAir Plus-filter
Utbytesfilter till cleanAir-modul.
Beräknad livslängd: 12 månader.
Luktreducering: ~95%.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenreducering: ~99%.
Innehåller ett cleanAir Plus-filter.
Rek. ca-pris: 830 kr

LZ11FXC56
cleanAir Plus-modul, vägghängd
fläkt
Startset för kolfilterdrift. Passar till
vägghängd fläkt. För den första
installationen måste du köpa ett
kit som innehåller filterhållare och
cleanAir Plus-filter.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: ~95 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenreducering: ~99 %.
Innehåller rostfri rak designpanel,
väggfäste, cleanAir Plus-filter, böjbar
slang samt två slangklämmor.
Rek. ca-pris: 2 768 kr

LZ11DXI16
Integrerat cleanAir Plus-filter
För den första installationen måste
du köpa ett kit som innehåller
filterhållare och cleanAir Plus-filter.
Monteras i skorstenen och syns inte
utifrån. Kan installeras i olika höjder.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: ~95 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenreducering: ~99 %.
Innehåller cleanAir Plus-filter och
filterhållare, flexibel slang, 2 klämmor
och monteringsmaterial.
Rek. ca-pris: 1 357 kr

LZ11EKU11
Aktivt kolfilter startset
Aktivt kolfilter.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: > 80 %.
Innehåller adapter, två kolfilter,
flexslang och två spännband.
Rek. ca-pris: 830 kr

LZ12250
Skorstensförlängning 1 meter,
rostfritt stål
Skorstensförlängning 1 m för
vägghängda fläktar. Höjden kan ökas
med max 420 mm. Kan användas både
för frånluft och kolfilterdrift.
Rek. ca-pris: 1 592 kr

LZ12350
Skorstensförlängning 1,5 meter,
rostfritt stål
Skorstensförlängning 1,5 m för
vägghängda fläktar. Höjden kan ökas
med max 920 mm. Kan användas både
för frånluft och kolfilterdrift.
Rek. ca-pris: 2 214 kr

Fläktar för väggmontering | Tillbehör

Väggmonterade box fläktar 60 + 90 cm serie iQ100/300 och 60 cm breda iQ500.

Väggmonterade box fläktar 90 cm serie iQ500.

iQ100/300, 90 + 60 cm: LC64BBC50, LC67BHM50, LC67QFM50, LC77BHM50, LC94BBC50, LC96BFM50, LC97BHM50, LC97QFM50
iQ500, 60 cm: LC67BIP50

LC97BIP50

Aktivt kolfilter startset
LZ10DXU00 till iQ100/300
LZ53250 till 60/70 cm iQ500
Aktivt kolfilter startset.
Aktivt kolfilter.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: > 80 %.
Innehåller adapter, kolfilter, flexslang
och två spännband.
Rek. ca-pris LZ10DXU00: 637 kr
Rek. ca-pris LZ53250: 485 kr

LZ11FXC56*
cleanAir Plus-modul, vägghängd fläkt
Startset för kolfilterdrift. Passar till
vägghängd fläkt. För den första
installationen måste du köpa ett kit
som innehåller filterhållare och cleanAir
Plus-filter. Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: ~95 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenreducering: ~99 %.
Innehåller rostfri rak designpanel,
väggfäste, cleanAir Plus-filter, böjbar
slang samt två slangklämmor.
Rek. ca-pris: 2 768 kr

Aktivt kolfilter
LZ10DXA00 till iQ100/300
LZ53251 till 60/70 cm iQ500/700
Tillbehör till startset LZ10DXU00/
LZ53250.
Aktivt kolfilter för utbyte.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: > 80 %.
Innehåller ett filter.
Rek. ca-pris LZ10DXA00: 429 kr
Rek. ca-pris LZ53251: 332 kr

LZ00XXP00
cleanAir-filter – Long Life
cleanAir utbytesfilter för regenerering.
Beräknad livstid: 10 år.
Luktreducering: ~95 %.
Regenereringsprocess: 2 timmar med
200 °C i ugn var fjärde månad.
Rek. ca-pris: 3 875 kr

LZ12250
Skorstensförlängning 1 meter,
rostfritt stål
Skorstensförlängning 1 m för
vägghängda fläktar. Höjden kan ökas
med max 420 mm. Kan användas både
för frånluft och kolfilterdrift.
Rek. ca-pris: 1 592 kr

LZ31XXB16
cleanAir Plus-filter*
Utbytesfilter till cleanAir-modul.
Beräknad livslängd: 12 månader.
Innehåller ett cleanAir Plus-filter.
Rek. ca-pris: 830 kr

LZ10FXJ00 till iQ100/300
LZ10FXJ05 till 60 cm iQ500
Integrerat cleanAir-filter – Long Life
För den första installationen måste
du köpa ett kit som innehåller
filterhållare och cleanAir-filter.
Monteras i skorstenen och syns inte
utifrån. Kan installeras i olika höjder.
Beräknad livstid: 10 år.
Luktreducering: ~95 %.
Regenereringsprocess: 2 timmar med
200 °C i ugn var fjärde månad.
Innehåller cleanAir-filter och
filterhållare, flexibel slang, 2 klämmor
och monteringsmaterial.
Rek. ca-pris LZ10FXJ00: 4 636 kr
Rek. ca-pris LZ10FXJ05: 4 705 kr

LZ11DXI16 till iQ100/300
LZ11CXI16 till 60 cm iQ500
Integrerat cleanAir Plus-filter*
För den första installationen måste
du köpa detta kit som innehåller
filterhållare och cleanAir Plus-filter.
Monteras i skorstenen och syns inte
utifrån. Kan installeras i olika höjder.
Beräknad livstid: 12 månader.
Innehåller cleanAir Plus-filter och
filterhållare, flexibel slang, 2 klämmor
och monteringsmaterial.
Rek. ca-pris LZ11DXI16: 1 357 kr
Rek. ca-pris LZ11CXI16: 1 384 kr

LZ12350
Skorstensförlängning 1,5 meter,
rostfritt stål
Skorstensförlängning 1,5 m för
vägghängda fläktar. Höjden kan ökas
med max 920 mm. Kan användas både
för frånluft och kolfilterdrift.
Rek. ca-pris: 2 214 kr

Väggmonterade pyramidefläktar.
LC64PBC20, LC64PBC50

LZ52750 Aktivt kolfilter startset
Startset för aktivt kolfilter.
Aktivt kolfilter.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: > 80 %.
Innehåller 2 kolfilter och adapter.
Rek. ca-pris: 527 kr
00796390 Aktivt kolfilter
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: > 80 %.
Innehåller set om två kolfilter.
Finns endast som reservdel i Siemens
eShop.
Rek. ca-pris: 499 kr

*Alla cleanAir Plus-filter har en luktreducering på > 90 %, Anti-Fish-behandling och Anti-Pollen med pollenreducering på ~99 %.

LZ12CXC56*
cleanAir Plus-modul, vägghängd fläkt
Startset för kolfilterdrift. Passar till
vägghängd fläkt. För den första
installationen måste du köpa ett kit
som innehåller filterhållare och cleanAir
Plus-filter. Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: ~95 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenreducering: ~99 %.
Innehåller rostfri rak designpanel,
väggfäste, cleanAir Plus-filter, böjbar
slang samt två slangklämmor.
Rek. ca-pris: 2 836 kr

LZ00XXP00
cleanAir-filter – Long Life
cleanAir utbytesfilter för regenerering.
Beräknad livstid: 10 år.
Luktreducering: ~95 %.
Regenereringsprocess: 2 timmar med
200 °C i ugn var fjärde månad.
Rek. ca-pris: 3 875 kr

LZ31XXB16
cleanAir Plus-filter*
Utbytesfilter till cleanAir-modul.
Beräknad livslängd: 12 månader.
Innehåller ett cleanAir Plus-filter.
Rek. ca-pris: 830 kr

LZ53450
Aktivt kolfilter startset
Startset för aktivt kolfilter.
Aktivt kolfilter.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: > 80 %.
Innehåller kolfilter, adapter, flexslang,
2 slangklämmor, monteringsmaterial.
Rek. ca-pris: 637 kr

LZ53451
Aktivt kolfilter
Utbytesfilter till startset LZ53450/
LZ53850. cleanAir-filter.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: > 80 %.
Innehåller ett kolfilter.
Rek. ca-pris: 443 kr

LZ12365
Skorstensförlängning 1,5 meter,
rostfritt stål
Skorstensförlängning 1,5 m för
vägghängda fläktar. Höjden kan ökas
med max 920 mm. Kan användas både
för frånluft och kolfilterdrift.
Rek. ca-pris: 3 598 kr

LZ10FXJ05
Integrerat cleanAir-filter – Long Life
Startset för integrerad cleanAir-modul
med Long Life filter. För den första
installationen måste du köpa ett
kit som innehåller filterhållare och
cleanAir-filter. Monteras i skorstenen
och syns inte utifrån. Kan installeras i
olika höjder.
Beräknad livstid: 10 år.
Luktreducering: ~95 %.
Regenereringsprocess: 2 timmar med
200°C i ugn var fjärde månad.
Innehåller cleanAir-filter och
filterhållare, flexibel slang, 2 klämmor
och monteringsmaterial.
Rek. ca-pris: 4 705 kr

LZ11CXI16
Integrerat cleanAir Plus-filter*
Startset för integrerad cleanAirmodul. För den första installationen
måste du köpa detta kit som
innehåller filterhållare och cleanAir
Plus-filter. Monteras i skorstenen och
syns inte utifrån. Kan installeras i olika
höjder.
Beräknad livstid: 12 månader.
Innehåller cleanAir Plus-filter och
filterhållare, flexibel slang, 2 klämmor
och monteringsmaterial.
Rek. ca-pris: 1 384 kr
*Alla cleanAir Plus-filter har en luktreducering på > 90 %, Anti-Fish-behandling och Anti-Pollen med pollenreducering på ~99 %.

Fläktar för väggmontering | Tillbehör

Väggmonterade fläktar, vinklade modeller.

Väggmonterade fläktar, planomodeller.

LC67KHM60, LC67KIM60, LC87KHM60, LC87KIM60, LC91KWV60, LC98KLP20, LC98KLP60, LC98KLV60

LC67FQP60, LC97FLP20, LC97FLP60

LZ11AXC56
cleanAir Plus-modul
Startset för kolfilterdrift. Passar till alla
vinklade och planomodeller. För den
första installationen måste du köpa
ett kit som innehåller filterhållare
och cleanAir Plus-filter.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: ~95 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenreducering: ~99 %.
Innehåller rostfri rak designpanel,
väggfäste, cleanAir Plus-filter, böjbar
slang samt två slangklämmor.
Rek. ca-pris: 3 598 kr

LZ00XXP00
cleanAir-filter – Long Life
cleanAir utbytesfilter för regenerering.
Beräknad livstid: 10 år.
Luktreducering: ~95 %.
Regenereringsprocess: 2 timmar med
200 °C i ugn var fjärde månad.
Rek. ca-pris: 3 875 kr

LZ31XXB16
cleanAir Plus-filter
Utbytesfilter till cleanAir-modul.
Beräknad livslängd: 12 månader.
Luktreducering: ~95 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenreducering: ~99 %.
Innehåller ett cleanAir Plus-filter.
Rek. ca-pris: 830 kr

LZ11AKI16
cleanAir Plus startset
Startset för kolfilterdrift. Passar till
vinklade glasfläktar med skorsten.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: ~90 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenreducering: ~99 %.
Innehåller adapter, två kolfilter,
flexslang och två spännband
Rek. ca-pris: 1 605 kr

LZ10AKR00
Aktivt kolfilter startset – Long Life
Aktivt kolfilter startset. Passar till
vinklade fläktar utan skorsten.
Long Life aktivt kolfilter.
Beräknad livstid: 10 år.
Luktreducering: > 80 %.
Regenereringsprocess: 2 timmar med
200 °C i ugn var fjärde månad.
Innehåller två filter och ett toppgaller.
Rek. ca-pris: 4 649 kr

LZ11AKV16
cleanAir Plus startset
Startset för kolfilterdrift. Passar till
vinklade glasfläktar. Installation utan
skorsten.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: ~90 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenreducering: ~99 %.
Innehåller set om två filter och
toppgaller.
Rek. ca-pris: 1 384 kr

LZ11AKB16
cleanAir Plus-filter
Utbytesfilter till cleanAir Plus startset
LZ11AKI16/LZ11AKV16.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: ~90 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenreducering: ~99 %.
Innehåller ett set om två filter.
Rek. ca-pris: 1 246 kr

LZ11AXE61
Skorsten svartlackerad – ersätter
skorsten i rostfritt stål som ingår
Passar till alla vinklade och
planomodeller. Kan användas både
för frånluft ochkolfilterdrift.
Rek. ca-pris: 2 422 kr

LZ10AXK50
Skorstensförlängning 1 meter,
rostfritt stål
Skorstensförlängning 1 m. Passar till
alla vinklade och planomodeller.
Höjden kan ökas med max 530 mm.
Kan användas både för frånluft och
kolfilterdrift.
Rek. ca-pris: 2 145 kr

LZ10AXL50
Skorstensförlängning 1,5 meter,
rostfritt stål
Skorstensförlängning 1,5 m. Passar till
alla vinklade och planomodeller.
Höjden kan ökas med max 1030 mm.
Kan användas både för frånluft och
kolfilterdrift.
Rek. ca-pris: 2 560 kr

LZ11AXC56
cleanAir Plus-modul
Startset för kolfilterdrift. Passar till alla
vinklade och planomodeller. För den
första installationen måste du köpa
ett kit som innehåller filterhållare
och cleanAir Plus-filter.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: ~95 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenreducering: ~99 %.
Innehåller rostfri rak designpanel,
väggfäste, cleanAir Plus-filter, böjbar
slang samt två slangklämmor.
Rek. ca-pris: 3 598 kr

LZ00XXP00
cleanAir-filter – Long Life
cleanAir utbytesfilter för regenerering.
Beräknad livstid: 10 år.
Luktreducering: ~95 %.
Regenereringsprocess: 2 timmar med
200 °C i ugn var fjärde månad.
Rek. ca-pris: 3 875 kr

LZ31XXB16
cleanAir Plus-filter
Utbytesfilter till cleanAir-modul.
Beräknad livslängd: 12 månader.
Luktreducering: ~95 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenreducering: ~99 %.
Innehåller ett cleanAir Plus-filter.
Rek. ca-pris: 830 kr

LZ11AFI16
cleanAir Plus startset
Startset för kolfilterdrift. Passar till
plano glasfläktar med skorsten.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: ~90 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenreducering: ~99 %.
Innehåller adapter, två kolfilter,
flexslang och två spännband.
Rek. ca-pris: 1 605 kr

LZ10AFR00
Aktivt kolfilter startset – Long Life
Aktivt kolfilter startset. Passar till
planomodeller utan skorsten.
Long Life aktivt kolfilter.
Beräknad livstid: 10 år.
Luktreducering: > 80 %.
Regenereringsprocess: 2 timmar med
200 °C i ugn var fjärde månad.
Innehåller två filter och ett toppgaller.
Rek. ca-pris: 4 940 kr

LZ11AFV16
cleanAir Plus startset
Startset för kolfilterdrift. Passar till
plano glasfläktar. Installation utan
skorsten.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: ~90 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenreducering: ~99 %.
Innehåller set om två filter och
toppgaller.
Rek. ca-pris: 1 107 kr

LZ11AFB16
cleanAir Plus-filter
Utbytesfilter till cleanAir Plus startset
LZ11AFI16/LZ11AFV16.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: ~90 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenreducering: ~99 %.
Innehåller ett set om två filter.
Rek. ca-pris: 969 kr

LZ11AXE61
Skorsten svartlackerad – ersätter
skorsten i rostfritt stål som ingår
Passar till alla vinklade och
planomodeller. Kan användas både
för frånluft ochkolfilterdrift.
Rek. ca-pris: 2 422 kr

LZ10AXK50
Skorstensförlängning 1 meter,
rostfritt stål
Skorstensförlängning 1 m. Passar till
alla vinklade och planomodeller.
Höjden kan ökas med max 530 mm.
Kan användas både för frånluft och
kolfilterdrift.
Rek. ca-pris: 2 145 kr

LZ10AXL50
Skorstensförlängning 1,5 meter,
rostfritt stål
Skorstensförlängning 1,5 m. Passar till
alla vinklade och planomodeller.
Höjden kan ökas med max 1030 mm
Kan användas både för frånluft och
kolfilterdrift.
Rek. ca-pris: 2 560 kr

Utdragsfläktar och inbyggda fläktar | Tillbehör

Utdragsfläktar.

Inbyggda fläktar.

LI64LB531, LI64MA531, LI64MB521, LI67RB531, LI67SA531, LI97RB531

LB55565, LB75565

LZ11IXC16
cleanAir Plus-modul
cleanAir-modul för fläktar inbyggda
i väggskåp.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: ~95 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenreducering: ~ 99%.
Montering högst upp i väggskåp.
Innehåller modul med panel och
utdragslucka för enkelt filterbyte,
cleanAir Plus-filter, flexibel slang och
2 slangklämmor.
Rek. ca-pris: 3 390 kr

LZ10ITP00
cleanAir-filter – Long Life
cleanAir-filter, tillbehör till startset
LZ11IXC16. Long Life cleanAir
utbytesfilter för regenerering.
Beräknad livstid: 10 år.
Luktreducering: ~95 %.
Regenereringsprocess: 2 timmar med
200 °C i ugn var fjärde månad.
Rek. ca-pris: 4 594 kr

LZ11IXB16
cleanAir Plus-filter
Utbytesfilter till startset LZ11IXC16.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: ~95 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenreducering: ~99 %.
Rek. ca-pris: 761 kr

LZ45650
Aktivt kolfilter startset
Startset för aktivt kolfilter.
Aktivt kolfilter.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: > 80 %.
Innehåller kolfilter, adapter, böjbar
slang Ø 150 mm, 800 mm längd med
2 slangklämmor, monteringsmaterial.
Rek. ca-pris: 527 kr

LZ45610
Aktivt kolfilter
Utbytesfilter till startset LZ45650.
Aktivt kolfilter.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: > 80 %.
Innehåller ett kolfilter.
Rek. ca-pris: 387 kr

Grepplister 60 cm
Passar alla 60 cm
utdragsfläktar utan
elektronik i grepplisten.

LZ46521
Grepplist, vit, med Siemens logo.
Rek. ca-pris: 969 kr

LZ73050
Aktivt kolfilter
Aktivt kolfilter till LB55565 och
LB75565. Inget startset krävs.
Rek. ca-pris: 319 kr

LZ46551
Grepplist, rostfritt stål, med Siemens
logo.
Rek. ca-pris: 527 kr

LZ74020
Monteringsset
Extra tillbehör till LB55565 och
LB75565 om slangen inte kan
monteras på fläkten ovanifrån.
Rek. ca-pris: 914 kr

LZ46561
Grepplist, svart, med Siemens logo.
Rek. ca-pris: 969 kr
LZ46850
Grepplist, rostfritt stål/svart glas,
med Siemens logo.
Rek. ca-pris: 1 162 kr

Grepplister 90 cm
Passar alla 90 cm
utdragsfläktar utan
elektronik i grepplisten.

LZ49521
Grepplist, vit, med Siemens logo.
Rek. ca-pris: 1 204 kr
LZ49551
Grepplist, rostfritt stål, med Siemens
logo.
Rek. ca-pris: 637 kr
LZ49561
Grepplist, svart, med Siemens logo.
Rek. ca-pris: 1 204 kr
LZ49850
Grepplist, rostfritt stål/svart glas,
med Siemens logo.
Rek. ca-pris: 1 453 kr

LZ46600
Nedsänkningsram
Passar till 60 cm breda utdragsfläktar
LI67... Med nedsänkningsramen kan
fläkten skjutas uppåt och gömmas
helt i skåpet. Montering direkt på
bakvägg.
Rek. ca-pris: 2 048 kr

LZ49200
Installationset 90 cm
Installationsset för 90 cm utdragbara
fläktar i 90 cm brett väggskåp.
Innehåller två monteringsvinklar.
Rek. ca-pris: 761 kr

Underbyggnadsfläkt.
LU63LCC20

LZ27001
Aktivt kolfilter
Standardkolfilter som avlägsnar
effektivt matos och lukt.
Rek. ca-pris: 319 kr
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