
Ny standard indenfor 
køkkenventilation!

Climecon emhætter til professionelle køkkener
Climecons emhætte løsninger er baseret på moderne teknologi  
og sikre en effektiv og optimal ventilation. 

Højeffektiv 
4-trins fedt-

filtrering



Ventilationsløsninger til professionelt køkkener
Climecon ś køkkenløsninger passer til ethvert professionelt køkken. Alle modeller kan leveres som væg, 
køkkenø eller emhætte-loft. 

CleanMaster® emhætter
Leveres med den nyeste, 4-Trins fedtfiltrering. Modellerne er tilgænge-
lig som udsugningsemhætte, eller som kombination med erstatnings-
luft og styrestråler. Integreret styringer er standard.

CleanMaster® emhætterne er ideelle til køkkeninstallationer med høj 
generering af fedt, såsom friture, kipsteger og grill. (dog ikke kulgrill)  

Cleanmaster® minimerer, via den NOx frie genererede ozon, servicein-
tervallerne for nødvendige kanalrensning.

StandardPlus emhætter
Leveres med erstatningsluft og styrestråler, eller som udsugningsem-
hætte. På StandardPlus emhætterne kan der eftermonteres CleanMa-
ster® teknologi (4-Trins fedtfiltrering), via Climecon ś Retrofit koncept.

StandardPlus emhætterne er ideelle til køkkeninstallationer der produ-
cerer mindre fedtpartikler, såsom ovne og trykkogere.

StandardPlus kondensemhætter
Kondensemhætterne til opvaskemaskiner og andre køkkeninstallatio-
ner der producerer damp.

Standard emhætter
Kan let tilpasses til alle køkkeninstallationer eller spise/anretter områ-
der, hvor der produceres mindre mængder af damp og fedt. 

Standard emhætterne er ligeledes ideelle til køkkenudstyr der skal 
tilsluttes direkte til afkast, som f.eks. kulgrill.

Tillægs optioner:

• OptiLumo LED belysning
• CRO udsugnings enhed (125-315mm)  
 med vaskbar fedtfilter i rustfri stål.

Emhætte-loft
Climecon’s emhættelofter kan leveres med: CleanMaster® teknologi 
(4-Trins fedtfiltrering), erstatningsluft, styrestråler, udsugning og luft-
tæpper. Lufttæpper modvirker spredning af forurenet luft til områder 
udenfor emhætten. 

Loftsløsningerne kan leveres med lyddæmpning der effektivt dæmper 
rumstøj og dermed forbedre det akustiske arbejdsklima.

Emhætterne i moduler 
Emhætteløsningerne er nemme at kombinerer, og giver dermed den 
fuldendte løsning, der opfylder præcis dine krav. Emhætterne kan 
designes i moduler uden sektionsplader, dette giver køkkenin-
stallationen et æstetisk helheds udtryk.
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4-Trins fedtfiltrering

OptiLumo
Den optimale belysning til professionelle køkkener. Luminansen fra 
lyset er fordelt gennem højkvalitets optiske linser med livstids - garanti 
på lyskilderne, som giver et optimalt og behageligt arbejdslys under 
emhætten. Kompatibel med DALI, KNX. 

Mekanisk fedt filtrering         
En effektiv filtrering af  
de større fedt partikler

Vacuum UV  
Højeffektiv nedbryd-
ning af fedtpartikler

Konventionel UV-C     
Desinfektion og  
nedbrydning af  
mindre fedtpartikler

Ozon-behandling  
Neutraliserer dårlig lugt  
og ozonolyse holder  
kanalerne rene

EasyClean
Alle dele er udført i rustfri stål (AISI 304) og er nemme at rengøre – uden brug af værktøj.  
Fedtfiltre og erstatningsluftmoduler kan vaskes i en opvaskemaskine.

Brandsikkerhed
Alle Climecon ś emhætter kan leveres med ANSUL brandsluknings 
system, der sammen med de flammesikre filtre giver den ultimative 
brandsikkerhed. De flammesikre fedtfiltre overholder kravene i DIN 
18869-5.

Brandsikker konstruktion, med brandhindring. Planforsænket lysarma-
tur er separeret fra opfangningskammeret med temperatur resistent 
glas (IP56) 

Ventilation af køkken og restaurant
AIR2TRUST tilbyder flere produkter til ventilation af køkkener og restauranter.

UltraCarbon
Kemisk luftrenser til de professionelle køkkener, restauranter og føde-
vareindustrien. UltraCarbon rengør for partikler og fjerner evt. lugtge-
ner.

CRO
Udsugningsarma-
tur med vaskbart 
fedtfilter

CTO
Indblæsningsarmatur

DINO-T
Fortrængnings-
armatur med lav 
indblæsningshas 
tighed

Fordele ved CleanMaster® 
Højeffektiv mekanisk fedtrensning kombineret med 2. generation 
vacuum UV og ozon, fjerner op til 99% af den totale fedt masse der 
produceret i madlavning.

Alle overflader kan nemt aftørres, og fedt kammeret er let tilgængeligt for rengøring. Enkel demontering af erstatningsluftmoduler,  
som let kan vaskes i opvaskemaskine.

Climecon CleanMaster® Fedtfiltrerings effektivitet
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Udsugning

AirBoost 

Indblæsning/
erstatningsluft

AIR2TRUST ApS  
Langhøjvej 1A, 1. Sal, DK-8381 Tilst, Danmark 

Tel +45 8647 5252

climecon.fi/en

Effektiv varmegenvinding
Climecon ś emhætter kan anvendes sammen med varmegenvindings-
aggregater, for at opnå den egergieffektive totalløsning. Ved brug af 
CleanMaster® teknologi (4-Trins fedtfiltrering) kan den nødvendige 
service af installationen minimeres væsentligt.

Data integration
Opkobling til BMS systemer og lokal monitorering, med et brugerven-
ligt interface. Luftmængder samt andet data som: Serviceintervaller, 
levetid på lyskilder ol. Information for BMS via ModBus RTU, ModBus 
TCP og fysiske kontakter (Voltsignal og/eller potentialfri). 

Climecon ś AirBoost styrestråler er nemme at justerer, for effektivt at 
lede fedtet til fedtfiltrene.

AirBoost teknik
Med AirBoost styrestråleteknologien, retningsbestemmes forure-
ningen direkte mod fedtfiltrene. Op til 30% mere effektiv ydelse, selv 
under de mest krævende forhold.

AIR2TRUST`s service
Vi tilbyder gratis rådgivning omkring følgende:

• Valg af emhætteløsning

• Dimensioner og tegninger (3D, IFC, DXF)

• Luftmængde og tryktabs data.

• Lydtryks værdier

• Belysningsdesign

Op til 40% hurtigere, nemmere, og mere pålidelig funktion, 
med Climecon MagiCAD plugin

Til dimensionsring af emhætter og ventilationslofter i det professionelle køkken, med tilhørende beregning af luftmængde.

Det bæredygtige valg
• 100% NOx neutral

• UV-lysarmatur med lang levetid (op til 16.000h)

• Minimeret plastforbrug

• 100% genanvendeligt rustfrit stål AISI304

• ROHS and WEEE certificeret

Climecon er en finsk virksomhed der udvikler, designer og producerer højtkvalitets ventilationsløsninger.  
Climecon ś produktportefølje inkluderer luftarmaturer, emhætter til den professionelle køkkenindustri, samt kemisk  

luftrensningssystemer som leveres til bl.a. lejlighedskomplekser, skoler, kommercielle faciliteter og industrielle formål. 

 Indblæsning og styrestråle funktionen er CFD simuleret for at sikre det 
perfekte laminære flow.

• Baseret på reelle målte ydelser og CFD anlægssimulationer

• Udviklet i samarbejde med Progman

• 3D objekt med studse og tilslutningspunkter

• Data: Luftmængde, tryktab og lydtryk i MagiCAD.

• Til AutoCAD og Revit

© Climecon4


