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Motorloze wasemkap
WK

Belangrijke kenmerken
• Randafzuiging

• Hoge vangcapaciteit

• Zeer laag geluidsniveau

• Energiezuinig

• Onderhoudsvriendelijk

Algemeen
De WK 600 is specifiek ontwikkeld als

motorloze wasemkap in een centraal

afzuigsysteem. Een grote

vangcapaciteit bij een beperkte

luchtverplaatsing en een laag

geluidsniveau zijn hierbij belangrijke

uitgangspunten geweest. Alsmede een

stijlvol ontwerp geschikt voor elk

interieur.

Behuizing
De WK 600 heeft een plaatstalen

behuizing van gecoate plaat en een

kunststof front. De aerodynamische

onderplaat is van RVS. De

aanzuigmond van hoogwaardige

kunststof is uitgevoerd met een

instroomdüse en een klep. De

onderplaat is zodanig geconstrueerd

dat deze makkelijk uitneembaar is,

zodat de gehele kap eenvoudig

gereinigd kan worden. De WK 600 is

uitgevoerd met sfeerverlichting en

voldoet aan hoge

brandveiligheidseisen.

De wasemkap heeft aan de bovenzijde

een luchtkanaalaansluiting Ø 125 mm.

Ergonomische ontwerp
Er is veel aandacht besteed aan de

toegepaste materialen. De gehele kap,

dus ook de RVS onderplaat, heeft in

het geheel geen scherpe randen. De

knopbediening is in het midden op het

front geplaatst zodat zowel links- als

rechtshandigen de wasemkap

makkelijk kunnen bedienen.

Sublieme randafzuiging
De WK 600 zorgt voor een hoge

vangcapaciteit bij een relatief geringe

luchtverplaatsing. Dit wordt bereikt

door de randafzuiging en de

uitgekiende vormgeving van de

onderplaat aan de voorzijde en de

beide zijkanten.

Vetopvang
Door de speciaal gevormde onderplaat

en de positionering van de

aanzuigmond ontstaat een

labyrintwerking met opmerkelijke

prestaties bij het opvangen van vet. De

vetafzetting vindt plaats in de kap aan

de bovenkant van de omkasting en op

de onderplaat. Deze is gemakkelijk te

verwijderen. Toepassing van een filter is

hierdoor geheel overbodig.
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Motorloze wasemkap
WK

Voor elk systeem de juiste
oplossing
WK 600-1 

• Voor gestapeld woningen die zijn

aangesloten op een collectief

kanaal.

• Voor eengezinswoningen met een

centrale afzuigventilator die reeds is

aangesloten op een

bedieningsschakelaar (in de

keuken).

WK 600-2 

• Voor eengezinswoningen met een

centrale afzuiging die in 2 standen

kan worden geschakeld.

WK 600-3 

• Voor eengezinswoningen met

centrale afzuiging die in 3 standen

kan worden geschakeld. De

standaard voor eengezinswoningen.

Elk type wasemkap is uitgevoerd met

een lichtschakelaar.

Elektrische aansluiting
De wasemkap is uitgevoerd met een

kabel zonder stekker, vrijhangende

lengte 1,6 meter.

Instellingen
zie afbeelding 0.1.

Afbeelding 0.1


