MAXX COZINHA

Descrição e Aplicação
Descripción y Aplicaciones / Description and Applications

O exaustor Maxx Cozinha é a evolução da renovação de ar em cozinhas residênciais. Seu princípio de
funcionamento, é baseado na discreta grade de captação do ar, deixando a cozinha com mais espaço livre e ainda
utiliza o conceito split, altamente conhecido nos sistemas de ar condicionado, deixando a motorização longe do
fogão, propiciando um grande conforto auditivo para o usuário.
O Sicflux Maxx Cozinha pode ser utilizado em cozinhas de casas, apartamentos e pequenas áreas comuns de
edifícios e conta com filtro para a maior vida útil do motor.
El extractor para cocinas Maxx Cozinha es la evolución del intercambio de aire en cocinas residenciales. Su principio de funcionamiento se
basa en la entrada de aire de tamaño pequeño, dejando la cocina libre y todavía usa el concepto de split, muy conocido hoy en día se utiliza
en el sistema de aire acondicionado, la cocina Maxx también deja el motor lejos de la estufa, proporcionando un gran confort de escucha
para el usuario. El Sicflux Maxx Cozinha, puede ser utilizado en las cocinas de casas, apartamentos y pequeñas zonas de los edificios.
The exhaust fan Maxx Cozinha is the evolution of air exchange in residential kitchens. Its working principle is based on small air inlet, leaving
the free kitchen and still uses the concept split, highly known today used in air conditioning system, the Maxx kitchen also leaves the engine
away from the stove, providing a great listening comfort for the user. The Maxx Sicflux kitchen, can be used in kitchens of houses,
apartments and small commom kitchens of buildings.

Características e Certificações
Características y Certificaciones / Features and Certifications

Portaria 371/2009 do INMETRO

Certificación de INMETRO - Portaria 371/2009
Certification of INMETRO - Portaria 371/2009

Acesso ao motor sem necessidade
de
desconectar o duto
Acess a motor y sin conductos de desmontaje
Acess to motor without ducts dismounting

Ultra
compacto
Ultra compacta / Ultra compact
Protetor
Térmico
Protector Térmico / Thermal Protector

IP
44
IP 44 / IP 44
Classe
II
Classe II / Classe II

01 ano de garantia

OCP 003

Plástico com UV, permitindo o motor ficar no tempo

1 año garantía / 1 year guarantee

Plástico con UV, permitiendo que el motor está en el tiempo
UV plastic, possible allowing the engine outside

Dimensões e Característica técnicas
Dimensiones e Técnico / Dimensions and Specifications
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Vazão Máxima
Caudal Máximo

Pressão Máxima
Presión Máxima
Max Air Pressure, mmca
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* Dimensional D, representa o aparelho com a caixa de
fiação virada de lado, oferecendo uma menor altura ao
exaustor.

Potência Motor
Potencia
Power, W

440

Extract Capacity, m3/h

Tensão
Tensíon
Voltage, V

25

127 / 220

Duto
Conducto
Duct Diameter, Pol

28

Peso
Peso
Weight, Kg

Frequência

m³/h

45

2,99

Frecuencia
Frequence, Hz

Exemplos de Aplicação
Ejemplos de aplicación / Application Examples
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Motor Instalado ao longo da tubulação
de saída do ar, propiciando conforto
auditivo na cozinha.

Mo
t
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Grade de captação instalada no
armário. Acabamento discreto e mais
espaço para armários em cima do
fogão.

Instalação
em casa
Instalación em casa / Home installation

Instalação
em apartamento
Instalación en el apartamento / Installation in apartment
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