
Siemens Hvitevarer

Designet for å 

forsvinne.

Nye Siemens glassdraftAir kombinerer enestående design med 
materialer av høy kvalitet og utmerket ytelse slik at du får det 
ultimate kjøkkenet med åpen løsning. siemens-home.bsh-
group.com/no

Fremtiden f l ytter inn.
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LD88WMM66 glassdraftAir  
comfortDesign, 80 cm 

LD88WMM65 glassdraftAir  
planoDesign, 80 cm 

ED877FSF5X, 80 cm 
4 induksjonssoner, hvorav 1 combiZone 

+ 

EX877FEG5X, 80 cm 
4 induksjonssoner, hvorav 1 flexZone

+ 

EX877LVV5E, 80 cm 
5 induksjonssoner, hvorav 1 flexZone 

+ 

EX807LVV5E, 80 cm 
5 induksjonssoner, hvorav 1 flexZone 

+ 

EX807LYV5E, 80 cm 
4 induksjonssoner, hvorav 2 flexZoner 

+ 

EX877LYV5E, 80 cm 
4 induksjonssoner, hvorav 2 flexZoner 

+ 

EX878LYV5E, 80 cm 
4 induksjonssoner, hvorav 2 flexZoner 

+ 

EX877KYX5E, 80 cm 
4 induksjonssoner, hvorav 2 flexZoner 

+

LD98WMM66 glassdraftAir  
comfortDesign, 90 cm 

LD98WMM65 glassdraftAir  
planoDesign, 90 cm 

EZ977KZY1E, 90 cm 
freeInduction Plus 

+ 

EX977LXV5E, 90 cm 
5 induksjonssoner, hvorav 3 flexZoner 

+ 

EX977LVV5E, 90 cm 
5 induksjonssoner, hvorav 2 flexZoner 

+ 

EX907LXV5E , 90 cm 
5 induksjonssoner, hvorav 3 flexZoner 

+

Kombinasjonsmuligheter, 80 og 90 cm
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LZ21WWI16, 80 cm 

LZ21WWI17, 90 cm 
cleanAir Plus kullfiltersett 

• Kullfiltersett med cleanAir Plus filter.

• Renser effektivt luften for matos, fukt og pollen.

• Mer enn 90% luktredusering. cleanAir Plus filteret 
har en levetid p¬ ca. 12-18 m¬neder.

• Anti-pollen filteret samler opp luftb¬ren pollen og 
nßytraliserer allergene som finnes igjen i filteret.

• cleanAir Plus kullfiltersettet best¬r av 2 stk 
kunststoffkassetter, 8 stk cleanAir Plus filter, 1 stk 
fleksibel aluminiumslange og 1 stk slangeklemme.

LZ21WWM11, 80 + 90 cm

Monteringssett for avtagbar motor 

•  Inneholder deler for å montere motoren opptil 3 m fra
ventilatoren. (Ventilasjonskanaler kjøpes separat etter
behov)

LZ28WWY12, 80 cm

LZ29WWY12, 90 cm
Til montering av platetopp og 
ventilator i ett.

•  Når ventilator og platetopp skal monteres med
glidende overgang, skal dette monterings-
settet brukes.

Kullfiltersett Monteringssett 

LZ21WWB16, 

80 + 90 cm
cleanAir Plus utskiftningsfilter

• Renser luften effektivt fra matos, damp og pollen.

•  Mer enn 90% luktredusering.

•  cleanAir Plus filteret har en levetid på ca. 12-18 måneder.

•  Anti-pollen filteret samler opp luftbåren pollen og
nøytraliserer allergener som finnes i filteret.

•  Består av 8 stk utskiftningsfilter til cleanAir Plus.

Utskiftningsfilter

Tilbehør til glassdraftAir.

Monteringssett 
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Skann QR-koden for 
monterings- og 

planleggingsvideo
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Tips: 
Det er ikke mulig å kombinere glassdraftAir med gassplatetopper.
For å unngå tap av yteevnen for ventilatoren, må det ikke monteres overskap over ventilatoren. Sørg for å overholde følgende avstand - Minst 
50 cm til venstre og høyre for ventilatoren til en vegg eller et tilstøtende høyskap og minst 5 cm fra enhetens ramme til en vegg, minst 2 cm fra 
innsugingsområdet med Guided Air til en møbelvegg.

A – Overheng på benkeplaten
B – 5,5 mm
C – Detaljert utsnitt
D – Motorenheten kan monteres foran, bak eller flyttes vekk fra ventilatoren (krever spesielt tilbehør) 
E – 9,5 mm
 F – Inkl. 2 mm silikonfuge rundt

Alle mål er i mm

Målskisser til montering av glassDraftAir ventilatorene, 80 cm med ramme - comfortDesign

LZ28WWY12

900/1000/1200

Monteringssett til montering av platetopp og ventilator i ett.

glassdraftAir - Utskjæringsmål til montering med glidende 
overgang (med monteringssettet LZ28WWY12)

LD88WMM66

glassdraftAir - Mål sett fra siden ved separat 
montering av ventilator og platetopp 

glassdraftAir - Produktmål

LD88WMM66

(B)
C6

140

812 352

779

359

420

658
C

703

0-347

(B)

(D)250

glassdraftAir - Mål sett fra siden ved separat 
montering av ventilator og platetopp 

glassdraftAir - Utskjæringsmål ved separat montering av 
platetopp og ventilator.

≥ 800

780

≥	900

≥	50

125
≥	50

LD88WMM66

780

900/1000/1200

≥ 750

780

≥	900

643

≥ 750

40 (A)

A:  Minst 2 cm fra 
Guided Air 
utsugingsområdet til 
en vegg

B:		≥ Sokkel 60 mm 
ved resirkulasjon ≥  
Sokkel 100 mm ved 
avtrekk og kanaler i 
sokkelen 

LD88WMM66

B:  Minst 2 cm fra 
Guided Air 
utsugingsområdet til 
en vegg

C:		≥ Sokkel 60 mm 
ved resirkulasjon ≥  
Sokkel 100 mm ved 
avtrekk og kanaler i 
sokkelen 
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Skann QR-koden for 
monterings- og 

planleggingsvideo

LD88WMM66

Alle mål er i mm
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Målskisser til montering av glassDraftAir ventilatorene, 80 cm uten ramme - planoDesign

Kombinasjon med platetopp, glidende overgang, 
planlimt

LD88WMM65

Kombinasjon med platetopp, glidende overgang, 
planlimt

glassdraftAir - Utskjæringsmål til montering med 
glidende overgang (med monteringssettet LZ28WWY12)

LD88WMM65

LD88WMM65
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glassdraftAir - Produktmål

LD88WMM65
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(D)250

glassDraftAir (Uten ramme - planoDesign) utskjæringsmål til 
innbygging i stein og granittbenkeplater. 

(B)
(B)
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144 (F)
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LD88WMM65

8
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40
780+2

796±1 639+2
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B: Minst 2 cm fra
Guided Air
utsugingsområdet 
til en vegg

C: ≥ Sokkel 60 mm
ved resirkulasjon ≥
Sokkel 100 mm ved
avtrekk og kanaler i
sokkelen
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Tips: 
Det er ikke mulig å kombinere glassdraftAir med gassplatetopper.
For å unngå tap av yteevnen for ventilatoren, må det ikke monteres overskap over ventilatoren. Sørg for å overholde følgende avstand - Minst 
50 cm til venstre og høyre for ventilatoren til en vegg eller et tilstøtende høyskap og minst 5 cm fra enhetens ramme til en vegg, minst 2 cm fra 
innsugingsområdet med Guided Air til en møbelvegg.

A – Overheng på benkeplaten
B – 5,5 mm
C – Detaljert utsnitt
D – Motorenheten kan monteres foran, bak eller flyttes vekk fra ventilatoren (krever spesielt tilbehør) 
E – 9,5 mm
 F – Inkl. 2 mm silikonfuge rundt

glassdraftAir - Mål sett fra siden ved separat 
montering av ventilator og platetopp 

glassdraftAir - Mål sett fra siden ved separat 
montering av ventilator og platetopp 

glassdraftAir - Utskjæringsmål ved separat montering av 
platetopp og ventilator.

LD88WMM65

A: Minst 2 cm fra
Guided Air
utsugingsområdet 
til en vegg

B: ≥ Sokkel 60 mm
ved resirkulasjon ≥
Sokkel 100 mm ved
avtrekk og kanaler i
sokkelen

Alle mål er i mmAlle mål er i mm



LZ29WWY12

900/1000/1200

LD98WMM66

LD98WMM66

80

900/1000/1200
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8
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643
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40 (A)

8

LD98WMM66
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Tips: 
Det er ikke mulig å kombinere glassdraftAir med gassplatetopper.
For å unngå tap av yteevnen for ventilatoren, må det ikke monteres overskap over ventilatoren. Sørg for å overholde følgende avstand - Minst 
50 cm til venstre og høyre for ventilatoren til en vegg eller et tilstøtende høyskap og minst 5 cm fra enhetens ramme til en vegg, minst 2 cm fra 
innsugingsområdet med Guided Air til en møbelvegg.

A – Overheng på benkeplaten
B – 5,5 mm
C – Detaljert utsnitt
D – Motorenheten kan monteres foran, bak eller flyttes vekk fra ventilatoren (krever spesielt tilbehør) 
E – 9,5 mm
 F – Inkl. 2 mm silikonfuge rundt

Målskisser til montering av glassDraftAir ventilatorene, 90 cm med ramme - comfortDesign

Monteringssett til montering av platetopp og ventilator i ett.

glassdraftAir - Utskjæringsmål til montering med glidende 
overgang (med monteringssettet LZ29WWY12)

glassdraftAir - Mål sett fra siden ved separat 
montering av ventilator og platetopp 

glassdraftAir - Mål sett fra siden ved separat 
montering av ventilator og platetopp 

glassdraftAir - Utskjæringsmål ved separat montering av 
platetopp og ventilator.

A:  Minst 2 cm fra 
Guided Air 
utsugingsområdet til 
en vegg

B:		≥ Sokkel 60 mm 
ved resirkulasjon ≥  
Sokkel 100 mm ved 
avtrekk og kanaler i 
sokkelen 

LD88WMM66

B:  Minst 2 cm fra 
Guided Air 
utsugingsområdet til 
en vegg

C:		≥ Sokkel 60 mm 
ved resirkulasjon ≥  
Sokkel 100 mm ved 
avtrekk og kanaler i 
sokkelen 

glassdraftAir - Produktmål

Alle mål er i mmAlle mål er i mm

Skann QR-koden for 
monterings- og 

planleggingsvideo
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Målskisser til montering av glassDraftAir ventilatorene, 90 cm uten ramme - planoDesign

Kombinasjon med platetopp, glidende overgang, 
planlimt

Kombinasjon med platetopp, glidende overgang, 
planlimt

glassdraftAir - Utskjæringsmål til montering med 
glidende overgang (med monteringssettet LZ29WWY12)

glassdraftAir - Produktmål

glassDraftAir (Uten ramme - planoDesign) utskjæringsmål til 
innbygging i stein og granittbenkeplater. 

Tips: 
Det er ikke mulig å kombinere glassdraftAir med gassplatetopper.
For å unngå tap av yteevnen for ventilatoren, må det ikke monteres overskap over ventilatoren. Sørg for å overholde følgende avstand - Minst 
50 cm til venstre og høyre for ventilatoren til en vegg eller et tilstøtende høyskap og minst 5 cm fra enhetens ramme til en vegg, minst 2 cm fra 
innsugingsområdet med Guided Air til en møbelvegg.

A – Overheng på benkeplaten
B – 5,5 mm
C – Detaljert utsnitt
D – Motorenheten kan monteres foran, bak eller flyttes vekk fra ventilatoren (krever spesielt tilbehør) 
E – 9,5 mm
 F – Inkl. 2 mm silikonfuge rundt

glassdraftAir - Mål sett fra siden ved separat 
montering av ventilator og platetopp 

glassdraftAir - Mål sett fra siden ved separat 
montering av ventilator og platetopp 

glassdraftAir - Utskjæringsmål ved separat montering av 
platetopp og ventilator.

B: Minst 2 cm fra
Guided Air
utsugingsområdet 
til en vegg

C: ≥ Sokkel 60 mm
ved resirkulasjon ≥
Sokkel 100 mm ved
avtrekk og kanaler i
sokkelen

A: Minst 2 cm fra
Guided Air
utsugingsområdet 
til en vegg

B: ≥ Sokkel 60 mm
ved resirkulasjon ≥
Sokkel 100 mm ved
avtrekk og kanaler i
sokkelen

LD98WMM65 LD98WMM65

Alle mål er i mmAlle mål er i mm



Ventilator med beslag sett fra siden 
ved montering av glidende overgang

Ventilator med beslag sett fra siden ved 
separat montering av ventilator og platetopp

Motordel med fleksibel dekkplate Ventilasjonsdel med fleksibel dekkplate 

Installasjonssett til fjernstarting av motor

352ø150

133
121

336

360

404232

221

92

53
88

A: Minst 2 cm fra Guided Air 
utsugingsområdet til en vegg 

˜ 80
16-45

123

ø150

ø180

(A)

233

51

A: Overheng på benkeplaten
B: Minst 2 cm fra Guided Air 
utsugingsområdet til en vegg

˜ 75

643
40

(A)

(B)

16-45

123

ø150

ø180

233

51

Motoren kan maksimalt monteres tre meter fra ventilatoren

Eksempler på montering

395

222/259

162/200

779/854

(A)

367

A: Dekkplaten skal monteres på 
ventilatoren etter endt installasjon.

Dekkplaten kan monteres både på 
fremsiden og baksiden av 
ventilatoren.
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Alle mål er i mmAlle mål er i mm

Skann QR-koden for 
monterings- og 

planleggingsvideo



Tilbehør kanalsystemer*

* Elementet oppfyller flammetesten (i henhold til IEC 60695-5-11), brennbarhetsklasse V2 (i henhold til UL94) og byggemateriale klasse B1 (DIN 4102-1). 

HZ9VDSM1
Flatkanal rett, 500 mm

HZ9VDSB1
90° horisontal bend flatkanal 

HZ9VDSM2 
Flatkanal rett, 1000 mm  

HZ9VDSB2 
Large - 90° vertikal bend 

•  Til kanaler bak skapets bakvegg (Min. 70 cm
benkeplatedybde).

89

222
500

89

222293

89

222
1000

89

222

161
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* Elementet oppfyller flammetesten (i henhold til IEC 60695-5-11), brennbarhetsklasse V2 (i henhold til UL94) og byggemateriale klasse B1 (DIN 4102-1). 

Viktig! 
Alle kanaldeler festes uten teip. Alle rørdeler er "hann". Bruk i stedet 1 stk HZ9VDSS1 (”hunn”) for hver kobling. Alle 
deler er aeordynamisk optimert til minimalt trykktap og maksimal gjennomstrømningshastighet. Det er enkelt å koble 
sammen alle kanaldeler, men den smarte klikk-mekanismen. 

Alle mål er i mmAlle mål er i mm



Tilbehør kanalsystemer*

HZ9VDSI0
Overgang flat/rund  Ø 150 mm

HZ9VDSS1
Hunn-skjøtedel for sammenkobling av 
Hann-rørelementer

•  Skjøtedel til flate kanaler
•  Lufttett med integrerte tetning uten behov for teip.

HZ9VDSI1 
Overgang flat/rund via 90º bend - 
Hann 

A: ø 152.5

222

206

157

(A) 89

A: ø 152.5

222

123

209

(A)

89

71

99

223249

90
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* Elementet oppfyller flammetesten (i henhold til IEC 60695-5-11), brennbarhetsklasse V2 (i henhold til UL94) og byggemateriale klasse B1 (DIN 4102-1). * Elementet oppfyller flammetesten (i henhold til IEC 60695-5-11), brennbarhetsklasse V2 (i henhold til UL94) og byggemateriale klasse B1 (DIN 4102-1). 

Viktig! 
Alle kanaldeler festes uten teip. Alle rørdeler er "hann". Bruk i stedet 1 stk HZ9VDSS1 (”hunn”) for hver kobling. Alle 
deler er aeordynamisk optimert til minimalt trykktap og maksimal gjennomstrømningshastighet. Det er enkelt å koble 
sammen alle kanaldeler, men den smarte klikk-mekanismen. 

HZ9VDSS2
Fleksibel kanal for tilkobling av 
kanalkomponenter - Hunn - Fra mai 2021

Alle mål er i mmAlle mål er i mm
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Ventilatoren kan installeres på en 
fleksibel måte, for å gi optimal bruk av 
plassen under platetoppen.

Vil du vite mer om glassdraftAir 
installasjon? Se planlegging- og 
installasjonsvideoen, som viser deg 
hvilke muligheter som finnes for den nye 
glassdraftAir ventilatoren.

Motor plassert foran

Plassbesparende installasjon

Fjerninstallering av motor

Motor plassert bak

Skann QR-koden for 
monterings- og 

planleggingsvideo
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