
Spiskåpa Orion
Enkel och effektiv



Spiskåpa Orion är avsedd för kök där man vill ha 
en enkel, lättmonterad och effektiv kåpa utan krav 
på valbar MDF-lucka. Orion har stor kåpvolym 
och osuppfångning som spiskåpa Pandora, 
men finns endast i vitlackerad plåt. Vi har skapat 

en enklare konstruktion med lägre vikt; med 
släta, lättåtkomliga ytor invändigt som är ännu 
lättare att rengöra och med ett lättåtkomligt filter 
som diskas i maskin. Ett prisvärt alternativ som 
passar utmärkt i de flesta kök.

Professionella principer 
för lägenheter

"Ännu enklare montering och rengöring 
men fortfarande lika bra osuppfångning 
som spiskåpa Pandora Green Flow."



Vitlackerad plåtfront
Du kan få den i vilken färg du vill så länge den är 
vit, skulle Henry Ford ha sagt. Ett (1) utförande 
gör logistik och pris vänligare. Dessutom har det 
möjliggjort en lättare konstruktion som tillåter 
både enklare upphängning och större öppnings-
vinkel av fronten. 

Konstant luftflöde
Ett konstant luftflöde gör injustering och kontroll 
enklare. Ingen spjällstyrning eller tryckstyrning krävs. 
Vi rekommenderar ett luftflöde på minst 15 l/s.

Spiskåpa Orion 
– egenskaper och fördelar

Geometrisk forcering 

När luckan dras ut förändras geometrin, och 
därmed volymen inuti kåpan. Volymen och 
osuppfångningsförmågan ökar, men luftflödet är 
konstant. Osuppfångningen "forceras" till 85 % 
vid luftflöde på15 l/s. Fronten kan dras ut helt, 
men även ställas i valfritt öppningsläge.

Enkel rengöring och 
effektivt fettfilter

Fronten kan öppnas helt, ungefär som bakluckan 
på en kombibil. Det gör att det är enkelt att 
komma åt och städa hela kåpan invändigt. Utan 
MDF-lucka hålls vikten låg. Frontens låga vikt 
medger konstruktion med bl.a. friktionsgångjärn 
och har gjort det möjligt att hålla kåpväggarna 
helt släta på insidan. Släta väggar underlättar 
väsentligt rengöring av kåpan. Fettfiltret är ett 
stickat aluminiumfilter från Camfil. Det är högt 
placerat för att erhålla stor volym inuti kåpan men 
är ändå lättåtkomligt och lätt att ta ut för att diska 
i maskin.

Enkelt montage 

I och med den låga vikten monteras kåpan enkelt 
av en (1) montör. Först monteras en väggkonsol 
(gärna samtidigt som överskåpen), därefter kan 
målning och kakling ske. Själva spiskåpan hängs 
på väggkonsolen och säkras med 4 muttrar. 



Spiskåpa
Orion
– enkel och effektiv

Tekniska data:

 Vikt  

 19 kg exklusive väggkonsol.

 Luftflöde vid normal installation 

 Konstant luftflöde, rek. minst 15 l/s.

 Kulör  

 Spiskåpan är lackerad i vit kulör RAL9010.

 Osuppfångningsförmåga 

 96 % enl. SS-EN 61:591 vid 30 l/s
 95 % enl. SS-EN 61:591 vid 20 l/s
 85 % enl. SS-EN 61:591 vid 15 l/s
 Obs! Mätningen är gjord av SP enl. mätstandard 60 cm   
 över spisen. Ett vanligare mått är 50 cm, vilket ger ännu 
 bättre resultat.

 Egenljudalstring 

 < 25 dB(A) vid 20 l/s och max 90 Pa 
 undertryck.

 Belysning  

 Lågvoltsbelysning, LED 2 x 3 W. Färg-
 temperatur 3000 K. Ljusstyrka 296 Lumen 
 per styck.

 Anslutning 

 230 V/50 Hz

 Garanti  

 2 årFranska vägen 3B, 393 56 Kalmar. Tel. 0480-156 61 
Solkraftsvägen 25, 135 70 Stockholm. Tel. 08-744 04 25
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Behov av valbar lucka och forcering?
Om du behöver kåpa med valbar lucka och fläkt-
forcering, välj Spiskåpa Pandora Green Flow. 
Den är konstruerad för att klara en tung MDF-lucka.

Elinstallation
Kåpan ansluts till eluttag med stickpropp och tillhörande trans-
formator, som ger 12 V till spiskåpan. Ingen risk för stötar. 

LED-belysning
LED-belysningen på 2 x 3 W tänds automatiskt när fronten 
dras ut. Färgtemperaturen är 3 000 Kelvin och styrkan hela 
296 Lumen per styck.

Specifikation:
· Mycket hög osuppfångningsförmåga

· Låg ljudnivå

· Enkel rengöring av kåpa och filter

· Inbyggd lågenergibelysning

· Konstant luftflöde

· Vitlackerad front

· Enkel montering m. väggkonsol

· Svensktillverkad
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