
Siemens. Tuo tulevaisuuden kotiisi.

Vähemmän höyryä.
Enemmän vapautta.
Uusi näkökulma ruoanvalmistukseen, joka antaa vapautta yksilölliseen 
keittiösuunniteluun ja varmistaa tehokkaan höyryn ja käryn poiston.

siemens-home.fi
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Uusi näkökulma ruoanvalmistukseen.

Joustavia vaihtoehtoja 
keittiösuunnitteluun.
Työtasoon asennettavan liesituuletinjärjestelmän rakenne 
kertoo sen tarkoituksen: Se integroituu täydellisesti 
työtason pintaan, jotta pinnasta tulee moitteeton. 
Sisäänrakennettu ilmanvaihto tuo vaihtoehtoja keittiö-
suunnitteluun. Saat vapaat kädet suunnitella ilman 
rajoituksia, mikä on käytännöllistä erityisesti keittiöissä.

Säilytystilaa tarpeen mukaan.

Työtasoon asennettava liesituuletinjärjestelmä ei vaadi 
paljoa tilaa työtason alle jäävässä kaapissa, joten siinä voi 
olla laatikoita. Silloin keitto- ja paistoastioille sekä muille 
keittiötyövälineille jää säilytystilaa.
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Yhdistä hyvä parempaan.

Työtasoon asennettava liesituuletin on ylivertainen siksi, 
että se tuo enemmän vapautta keittiösuunnitteluun ja se 
voidaan asentaa jokaiseen keittiöön. Tuuletinjärjestelmä 
voidaan yhdistää sekä Domino-sarjan eri yksiköiden kanssa 
mutta myös muiden induktio- ja keraamisten tasojen 
kanssa. 

Hormi- tai kiertoilmaliitäntä.

Kun liesituuletinjärjestelmä liitetään hormiin, 
ruoanvalmistuksessa syntyvät höyryt ja käryt johdetaan 
ulos ja keittiön ilma pysyy raikkaana.

Kiertoilmatoiminnossa epämiellyttävät hajut neutraloidaan, 
joten jäljelle jää vain raikasta ilmaa. Tämän järjestelmän 
edut ovat ilmeiset: se ei vaadi poistoputkea. Talvella lämpöä 
ei poisteta ulos. Ja kesällä jäähdytetty ilma pysyy siellä 
missä pitääkin: keittiössä.
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Domino-sarja

Induktiotasot

Uusi Siemens liesituuletin LF16VA570 yhdistettä-
vissä Donimotasoihin ja 80 cm induktiotasoihin.

EX375FXB1E flexInduction-keittotaso, 30 cm

ET375FUB1E BBQ Grilli, 30 cm

EX877LYE3E Induktiokeittotaso, 80 cm

EH375FBB1E Induktiokeittotaso, 30 cm

ER326BB70E Kaasukeittotaso, 30 cm

EX877LYC1E Induktiokeittotaso, 80 cm

ET375FFB1E Keraaminen keittotaso, 30 cm
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Ø

Näkymä yläpuolelta OhjausyksikköMoottori

* Ilman ulostulon ja ohjausyksikön 
 paikkoja voidaan vaihtaa. Jos on 
 tarvetta ohjausyksikkö voidaan asentaa 
 kalusteseinään.

Mitat mm

Näkymä sivulta

Ilman ulostulo
Liitosjohto

Ohjausyksikkö

*Ilman ulostulo
Etuosa

Etuosa

Uusi, työtasoon asennettava 
Siemens-liesituuletin LF16VA570.  
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Mahdollisuudet yhdistää työtasoon asennettava 
tuuletin dominokeittotasoihin.

Asennusvaihtoehto 1:
2 Domino-tasoa +
1 työtasotuuletin

30 cm

Leveys

30 cm

Leveys

• Yhdistelmään mahtuu vain yksi erikoiskeittotaso (laavakivigrilli).
• Erikoiskeittotaso täytyy aina asettaa ilmakanavan vastakkaiselle puolelle.
• Jos dominokaasukeittotaso asennetaan ilmanpoisto yläpuolelle, kaasuliitännässä täytyy käyttää 90 asteen kulmalla 
 varustettua kappaletta.
• Kun työtasoon asennettava liesituuletin asennetaan kaasukeittotason viereen on aina käytettävä ilman ohjainta, 
 joka on hankittavissa lisävarusteena LZ58010.

Tärkeää
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Asennusvaihtoehto 2:
3 Domino-tasoa +
2 työtasotuuletinta

30 cm

Leveys

30 cm

Leveys

• Jos yhdistelmään kuuluu 3 dominokeittotasoa ja kaksi työtasoon asennettava liesituuletinta, vain yksi erikoiskeittotaso 
 (laavakivigrilli) voidaan asentaa.
• Erikoiskeittotaso täytyy aina asettaa keskelle.
• Jos dominokaasukeittotaso asennetaan ilmanpoisto yläpuolelle, kaasuliitännässä täytyy käyttää 90 asteen kulmalla 
 varustettua kappaletta.
• Kun työtasoon asennettava liesituuletin asennetaan kaasukeittotason viereen on aina käytettävä ilman ohjainta, 
 joka on hankittavissa lisävarusteena LZ58010.

Tärkeää

30 cm

Leveys



88
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A B DC E

30 / 9 / 30 698 744666 max.
  795*

min.
900

30 / 9 / 30 / 9 / 30 1094 12181062 max.
 1368*

2 x 800

A B DC E

9 / 80 / 9** 1000 988988 1000 1200

A =  Kodinkoneen näkyvä leveys
B =  Asennusaukon mitat
C =  Alakaapin tilavaatimukset
D = Keittotaso- 
 liesituuletinyhdistelmän 
 kokonaisleveys
E =  Suositus alakaapin leveydeksi

Yhdistettynä dominokeittotasoihin.

Yhdistettynä 80 cm induktiotasoihin.

 * Mitat voivat olla pienemmät ohjausyksikön mukaan.
 **  Ohjausyksiköt täytyy asettaa kalusteen seinämään.

Mitat mm

Yhdistelmä Leveys

Domino
taso

Domino
taso

vasen + 
oikea

Domino
taso

Domino
taso

Domino
taso

vasen + 
oikea

Yhdistelmä Leveys

taso vasen + 
oikea

Ilman poisto

Työtasoon asennettavan 
liesituuletinjärjestelmän mitat.

Ilman poisto
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BSH-konserni on Siemens AG:n tavaramerkin käyttöluvan haltija


