
ÈÇÁÅÐÅÒÅ ÏÐÀÂÈËÍÈß ÀÑÏÈÐÀÒÎÐ

Независимо дали предпочитате декоративен, островен или традиционен тип аспиратор, домът Ви се нуждае от мощен уред, който да попречи 

на разпространението на миризмите и парите. Ето защо от първостепенно значение за оптималното пречистване на въздуха е да изберете 

аспиратор, чийто капацитет съответства на кубатурата на кухнята. За целта е необходимо да използвате следната формула:

Èñòèíñêèòå åêñïåðòè ñïîäåëÿò ÎÏÈÒÀ È ÇÍÀÍÈßÒÀ ÑÈ

Площта

на кухнята 

Височината

на кухнята 

10 пречиствания

на въздуха 

Необходимия капацитет 

за 10 пречиствания на въздуха за 1 час 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
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Капацитетът отговаря 

на резултата от формулата.

Внимание: Изборът на аспиратор трябва да се съобрази и с условието, че при постоянно отворена връзка с 

друго помещение, определяща е общата квадратура.

Вторият основен принцип за правилен избор на аспиратор гласи, че повърхността на готварския плот не 

трябва да бъде по-широка от тази на аспиратора. Например, ако готварският плот е широк 60 см, е 

препоръчително да изберете 90-сантиметров аспиратор, като подходящи са и 60-сантиметровите модели.

ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÎÍÍÈßÒ ÎÒÂÎÐ ÈÌÀ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀ×ÅÍÈÅ

- Един отвор за обогатяване на зоната с кислород, който да е направен в долната част на 

стената на помещението и да е свързан с външната среда.

За да функционира оптимално Вашия аспиратор, Faber и Eurolux by Faber препоръчват в 

кухненското помещение да бъдат предвидени:

Внимание! Аспиратори с голям капацитет могат да бъдат поставяни в малки помещения само при наличие на компенсационен отвор. 

Благодарение на компенсационния отвор се осигурява приток на чист въздух в кухнята, който предотвратява създаването на ниско налягане в 

помещението и подпомага ефективното функциониране на аспиратора.

- Един отвор за извеждане на изпаренията, който да е направен в горната част на стената и да е свързан директно с 

външната среда (или в комин, предвиден изключително за тази употреба). В случай, че аспираторът е монтиран в 

аспириращ режим на работа, изходящият отвор може да се използва като терминален въздуховод, който отвежда 

въздуха навън.

Пример: Кухня с площ 20 m² и височина 2.6 m се нуждае от аспиратор с 

капацитет около 520 m³/h, тъй като 20 m² х 2.6 m х 10 пречиствания на 

въздуха за 1 час = 520 m³/h капацитет.

Сега направете справка в таблицата с техническите характеристики на 

аспираторите Faber и Eurolux by Faber, която ще намерите в сайта. 

Аспираторът е ефективен, ако в една от колоните на скоростите 

намерите същата или по-висока стойност на капацитета.

ЗОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ



През последните години всички ние сме свидетели на нелоялни практики, с които фирми предоставят на потребителите неясна и 

заблуждаваща информация за предлаганите от тях домакински електроуреди. В противовес с неетичното информиране на потребителите, 

характеристиките на аспираторите Eurolux by Faber и Lino се декларират в съответствие с новия Кодекс за поведение, подписан от Faber, 

най-квалифицираните Европейски производители, членове на CECED (Европейски комитет на производителите на домашно оборудване) - 

един стриктен Кодекс за прозрачност, който установява ясни и общовалидни правила за всички производители на аспиратори относно 

методиката за измерване на капацитета и нивото на шума на кухненските аспиратори. Съгласно тези международни правила, капацитетът 

на аспираторите Eurolux by Faber и Lino се измерва изцяло в съответствие с Европейския стандарт EN 61591. Той е единствена по Faber, 

рода си международна спецификация за изследване на реалното количество кубически метри въздух, които даден аспиратор може да изведе 

в монтирано състояние за 1 час през стандартно въздуховодно трасе с Ø120 и разстояние 1 м вертикална тръба + 90° извивка + 1 м 

хоризонтална тръба. 

ÊÀÏÀÖÈÒÅÒ ÑÚÃËÀÑÍÎ EN 61591

Èñòèíñêèòå åêñïåðòè èçìåðâàò ÊÀÏÀÖÈÒÅÒÀ ÍÀ ÀÑÏÈÐÀÖÈß ñïîðåä

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÈß ÑÒÀÍÄÀÐÒ

Вниманиe! Faber и Eurolux by Faber призовават: При избора на аспиратор, сравненията между различните модели и марки винаги трябва да се 

правят на базата на реалния капацитет на аспирация, измерен съгласно стандарта на Европейския съюз - EN 61591 и новия Кодекс за поведение 

* НОВ МЕТОД НА ИЗМЕРВАНЕ ПО EN 61591:

В края на въздуховодното трасе

при вече монтиран аспиратор          

* СТАР МЕТОД НА ИЗМЕРВАНЕ:

При изхода на дифузера, 

без монтирано въздуховодно трасе                                           

Революционният трифазен безчетков мотор, с който са снабдени част от аспираторите Faber и 

Eurolux by Faber няма аналог на пазара и постига изключителна енергийна икономия, съчетана 

с най-висока ефективност на екстракцията:

BRUSHLESS ÌÎÒÎÐ 

Âèñîêà åôåêòèâíîñò ïðè ìèíèìàëíà êîíñóìàöèÿ íà åë. åíåðãèÿ

Âèñîê êàïàöèòåò äî 1000m³/h

Íàé-áåçøóìíèÿò ìîòîð, ñúçäàâàí äî ñåãà - áåç åëåêòðîíåí øóì 

Ñòàáèëíè õàðàêòåðèñòèêè, íåçàâèñèìè îò ìîùíîñòòà

85% ïî-íèñêà åíåðãèéíà êîíñóìàöèÿ (kW/h) ïðè ñðåäíèòå ñêîðîñòè 

 35% ïî-íèñêà åíåðãèéíà êîíñóìàöèÿ (kW/h) ïðè âèñîêèòå ñêîðîñòè

Тези подобрени характеристики се обясняват със значително пониженото количество на 

отделен в атмосферата въглероден двуокис, което се равнява на количеството CO2, отделено 

при стандартен автомобилен пробег от 1,150 км.

Със своите четири обезшумяващи блока, безчетковият мотор е най-тихият мотор в света, като 

неговите характеристики остават стабилни при всякакви експлоатационни условия.

EG6 EG8 EG10

410 590 725 890

500 620 800 1000СТАР МЕТОД НА ИЗМЕРВАНЕ

НОВ МЕТОД НА ИЗМЕРВАНЕ 

МОТОРИ

За да отговорят на новите изисквания за екодизайн на аспиратори съгласно Директива 2009/125/ЕС, аспираторите Eurolux by Faber Faber и 

внедряват ново поколение дифузерни групи с мощност до 280 W, гарантиращи на потребителите оптимална ефективност при минимално 

потребление на електричество.



ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ

ПРИ ВИСОКИ СКОРОСТИ

НА МОТОРА

ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ

ПРИ НИСКИ И СРЕДНИ

СКОРОСТИ НА МОТОРА
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СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ BRUSHLESS И СТАНДАРТНИ МОТОРИ

ÊÀÏÀÖÈÒÅÒ

Brushless

Standard

ENERGY ÌÎÒÎÐÍÀ ÃÐÓÏÀ 

Каква е тайната на революционните резултати?!

Три единствени по рода си иновативни мотора, съчетаващи по безапелационен начин мощност и 

енергийна ефективност за качествено и природосъобразно пречистване на въздуха във всеки дом от 

аспираторите Eurolux by Faber. Faber и 

Извод: Колкото по-високо е въздушното налягане и намалена електрическата мощност, толкова по-

голямо е полезното действие и енергийната ефективност на дифузера. 

EEI@FL = 
Q* x P*

W

Êîåôèöèåíò íà 

åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò

ïðè ïúëíî íàòîâàðâàíå

Q* 
P*  
W   

- Âúçäóøåí ïîòîê

Âúçäóøíî íàëÿãàíå- 
Ìîùíîñò íà ìîòîðà- 

• ENERGY  EG6 - дифузер, пречистващ ефективно въздуха в пространства до 20 кв.м.

• ENERGY  EG10 - идеалното решение за любителите на големи обединени пространства над 35 кв.м.

• ENERGY EG8 - подходящ за оптимално пречистване на въздуха в кухни с площ над 25 кв. м.

В зависимост от големината на помещението, семейството на ENERGY моторите предлага три оптимални 

решения за нуждите на всяко домакинство:

ÌÀÊÑÈÌÀËÍÀ ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ ÏÐÈ ÌÈÍÈÌÀËÍÀ ÊÎÍÑÓÌÀÖÈ� ÍÀ ÅËÅÊÒÐÎÅÍÅÐÃÈ�

ÎÏÒÈÌÀËÍÀ ÍÀÄÅÆÄÍÎÑÒ ÍÀ ÌÎÒÎÐÀ È ÂÈÑÎÊ ÊÀÏÀÖÈÒÅÒ ÍÀ ÀÑÏÈÐÀÖÈ� ÄÎÐÈ ÏÐÈ ÍÀËÈ÷ÈÅ

ÍÀ ÏÎ-ÄÚËÃÎ ÂÚÇÄÓÕÎÂÎÄÍÎ ÒÐÀÑÅ

ÏÎ-ÂÈÑÎÊÎ ÍÀË�ÃÀÍÅ, ÄÎÏÐÈÍÀÑ�ÙÎ ÇÀ ÏÎ-ËÅÑÍÎÒÎ, ÁÚÐÇÎ È ÁÅÇØÓÌÍÎ ÎÒÂÅÆÄÀÍÅ 

ÍÀ ÂÚÇÄÓØÍÈ� ÏÎÒÎÊ

ÏÎ-ÍÈÑÊÎ ÍÈÂÎ ÍÀ ØÓÌÀ Ñ ÄÎ 3 DB(A), ÁËÀÃÎÄÀÐÅÍÈÅ ÍÀ ÑÏÅÖÈÀËÍÎ  ÊÎÍÑÒÐÓÈÐÀÍÀÒÀ ÒÓÐÁÈÍÀ,

ÊÎ�ÒÎ ÓËÅÑÍ�ÂÀ ÏÐÅÌÈÍÀÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÂÚÇÄÓÕÀ ÏÐÅÇ ÂÚÇÄÓÕÎÂÎÄÍÀÒÀ ÑÈÑÒÅÌÀ

ENERGY ìîòîð - ÈÊÎÍÎÌÈß È ÌÎÙÍÎÑÒ 

Â ÈÌÅÒÎ ÍÀ ÈÑÒÈÍÑÊÈ ×ÈÑÒÈß ÂÚÇÄÓÕ

EG6 EG8 EG10

590 725 890



Èñòèíñêèòå åêñïåðòè ñúçäàâàò "ÇÅËÅÍÀ" ÑÂÅÒËÈÍÀ ñïîðåä

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÒÅ ÄÈÐÅÊÒÈÂÈ

Съгласно Директива 2005/32/ЕС на Европейския парламент и Съвета на Европа, в частта относно изискванията за екодизайн и отпадането на 

крушките с нажежаеми жички Е14 220-240V 50/60 Hz 40 Watt, всички аспиратори Eurolux by Faber и Lino се произвеждат в пълно Faber, 

съответствие с новите международни изисквания и гарантират по-ниска консумация на електроенергия с усъвършенствано халогенно или Led 

ÄÈÐÅÊÒÈÂÀ ÇÀ ÎÒÏÀÄÀÍÅ ÍÀ ÊÐÓØÊÈÒÅ Ñ ÍÀÆÅÆÀÅÌÈ ÆÈ×ÊÈ

Знаете ли, че осветлението формира около 10% от месечните Ви сметки за електричество? С отпадането 

на крушките 40 W с нажежаеми жички, аспираторите Eurolux by Faber и Lino предлагат нова Faber, 

енергийно-ефективна алтернатива за комфортно осветление в кухнята. Всички модели на марката 

гарантират реална икономия на електричество с нови халогенни крушки със стандартен цокъл Е14 и 

оптимизирана мощност, която не надвишава 28 W.

ÍÎÂÎ ÕÀËÎÃÅÍÍÎ ÎÑÂÅÒËÅÍÈÅ

Светлината, която осигурява модерното LED осветление е неутрално бяла с цветова температура 4100 K, 

което е най-доброто съчетание между ефективност и качество на светлината и оставя усещане за уют, 

топлина и мекота в интериора. Специално разработени в лабораториите на FABER и PHILIPS, LED 

лампите консумират едва 3 W електроенергия и гарантират висока надеждност, по-продуктивна 

светлинна среда и дълъг експлоатационен срок. Иновативно проектирани, те са оптимизирани за 

използване при работни условия с високи температури и влажност, което ги прави особено подходящи за 

осветяване на зоната над готварския плот.

LED LIGHT

ENERGY�
SAVING

3W

Èñòèíñêèòå åêñïåðòè êàçâàò ìíîãî ñ ÒÈØÈÍÀÒÀ

ñïîðåä ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈß ÑÒÀÍÄÀÐÒ

ÍÈÂÎ ÍÀ ØÓÌ ÑÚÃËÀÑÍÎ EN 60704-3

Ефективният кухненски аспиратор осигурява комфорт, когато осъществява 10 промени на въздуха за един час при ниво на шум не повече от 55 

dB(A), което ще Ви позволи да се наслаждавате на любимия Ви музикален канал.
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Нивото на шум, което кухненските аспиратори реално пораждат, е различно при всяка отделна степен на аспирация и се измерва в децибели 

/dB(A)/, по скала „А“, която е най-близо до човешкото възприятие. За да отговаря на действителността, то трябва да бъде измерено според 

международния стандарт EN 60704-3 при стандартен начин на свързване на аспиратора, в полу-безехова камера при наличието на 6 микрофона. 

Звуковата мощност на всички аспиратори Eurolux by Faber се измерва в съответствие със стандарта EN 60704-3 в лабораториите на Faber и 

Faber, които са акредитирани от основните институции за сертификати за Европейско качество. Изключително предимство на аспираторите 

Faber и Eurolux by Faber е, че реалните нива на шум при различните модели могат да бъдат понижени благодарение на иновативните 

звукопоглъщащи технологии, които лидерът при аспираторите и експертът в уредите за вграждане предлагат. 

REMOTE BLOWER 

Използването на този функционален комплект позволява моторът на аспиратора да бъде преместен на отдалечена позиция в дома, намалявайки 

максимално нивото на шума. Корпусът за дистанционния мотор може да се позиционира по три различни начина:

Тишината, която комплектът за дистанционен мотор осигурява, е не просто уникална, но и 

напълно достъпна за домакинствата. Само за сравнение, най-безшумният аспиратор в света - 

Reflex Act, който е снабден с революционната шумопонижаваща технология SilK Act на Faber, 

впечатлява със забележително ниско ниво на шум от едва 45 dB(A) на втора степен при капацитет 

от 460 m³/h. Съоръжен с комплекта за дистанционен мотор, новият аспиратор Look на Eurolux by 

Faber постига същия изключителен резултат, при това - на два пъти по-ниска стойност. Сега, 

тишината в модерната кухня е постижима за всеки.

Внимание: Дистанционният мотор трябва да бъде свързан към аспиратора и към външния 

изходящ отвор с тръби с Ø150 мм.

SILENT KIT

Иновативната звукопонижаваща система SILENT KIT е разработена с цел значително намаляване 

на шума, възприеман от човешкото ухо. Системата понижава нивото на шума с 25%, благодарение 

на една цилиндрична част и двойка правоъгълни възглавници от шумопоглъщащ материал, 

разположени от двете страни на носача EASY CUBE. Звукоизолиращият комплект може да бъде 

монтиран бързо и лесно във всички модели аспиратори Eurolux by Faber с EASY CUBE Faber и 

монтаж на мотора. Шумопоглъщащите възглавници подлежат на периодично измиване, което 

гарантира лесната поддръжка на системата. SILENT KIT се предлага на изключително атрактивна 

цена и трябва да се монтира едновременно с инсталирането на аспиратора. 

®COMPAIR flow 150  - Òèøèíàòà â êóõíÿòà âå÷å å ðåàëíîñò

Патентована от немската компания NABER, COMPАIR FLOW 150 е първата по рода си 

интелигентна въздуховодна система, благодарение на която моторите на всички 

аспиратори Eurolux by Faber и Lino работят по-ефективно, с много по-малко шум и Faber, 

при значително по-ниска консумация на електричество. Благодарение на своята 

революционна технология и усъвършенствани плоски елементи с насочващи крила, 

COMPАIR FLOW 150 предлага на домакинствата значителни предимства пред 

обикновените системи:

Ïîñòèãàíå íà ïî-íèñêà êîíñóìàöèÿ íà åëåêòðîåíåðãèÿ è îòëè÷íè ïîêàçàòåëè

íà ïðåäñòàâÿíåòî äîðè è ïðè íàé-ìîùíèòå àñïèðàòîðè

 Ðåäóöèðàíà çàãóáà íà íàëÿãàíå, ãàðàíòèðàùà îïòèìàëåí âúçäóøåí ïîòîê è çíà÷èòåëíî

íàìàëÿâàíå íà íèâîòî íà øóì

 Ìàêñèìàëíà åôåêòèâíîñò äîðè è ïðè ïî-äúëãè âúçäóõîâîäíè òðàñåòà

 Îáëåê÷àâàíå ðàáîòàòà íà ìîòîðà íà àñïèðàòîðà è äîïðèíàñÿíå çà ïî-äúëãèÿ ìó æèâîò

 Äîêàçàíî ïî-ìàëêà òóðáîëåíöèÿ è èäåàëíà óñòîé÷èâîñò íà öÿëàòà ñèñòåìa

 Êîìïàêòíè ðàçìåðè, íèñêà ìîíòàæíà âèñî÷èíà è ïî-äîáðà åñòåòè÷åñêà âèçèÿ



Системата се състои от микрофон, който улавя шума, електронна система, способна да генерира обратна звукова вълна и 

високоговорител, който излъчва обратната звукова вълна.

Тази технология позволява получаването на отличен и удвоен резултат: намаляване на шума с 13 dB(A), съчетано с промяна на 

звуковата честота към ниските тонове, което прави възприемания шум по-малко безпокоящ.

FABER е първата компания в отрасъла, която внедрява система за активно намаляване на шума в своите уреди, а именно система, 

която е в състояние да запише генерира-ния шум и в последствие да създаде обратна звукова вълна, която неутрализира 

оригиналната звукова вълна, отстранявайки по този начин шума.

Oткрийте Silence Key и други технологии

SIL-K ACT, СИСТЕМА ЗА АКТИВНО НАМАЛЕНИЕ НА ШУМА

Микрофон: улавя шума

Високоговорител: 
излъчва обратната вълна

АКТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМА: КАК РАБОТИ?

СЕНЗОР

ВХОД ИЗХОД

ЗВУКОВ СИГНАЛ ОТ 
ИЗТОЧНИКА НА ШУМА 

ПРОТИВОЗВУКОВ СИГНАЛ 
В ОБРАТНА ФАЗА

ИЗТОЧНИК НА ШУМ

АНТИШУМ

КОНТРОЛЕР

НАМАЛЕН ШУМ

Sil-K sm: Ключът към тишината – Това е компактната версия на Sil-K. Гарантира намаляването на шума със 7dB(A) и може да се 

монтира в комин със стандартни размери.

Ламинарен въдушен поток 
без турбулентност

Шумопоглъщащите клинове, благодарение
на тяхната специфична форма, понижават
шума без компромис с ефективността.   



Èñòèíñêèòå åêñïåðòè äúðæàò íà ÊÀ×ÅÑÒÂÎÒÎ È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÒÀ

Високото качество, надеждност, сигурност и икономичност на аспираторите Faber и Eurolux by Faber са от основополагащо 

значение за техните създатели. Благодарение на въведената автоматизирана система за контрол на качеството в 

заводите на италианската компания Faber, те са безупречно съчетание на иновативна външност и безопасна вътрешна 

среда. 

- Системата за качество на FABER е първата в сектора на кухненските аспиратори, получила сертификат ISO 9001. 

- Компанията получава и сертификата за постижения на SGS под номер 001 -  абсолютно първа в света.  

* SGS съблюдава стриктно нормите на ISO 9001:2000, OHSAS 18001 и ISO 14001.

Аспираторите Faber и Eurolux by Faber са проектирани за напълно безопасна експлоатация. Гладките им вътрешни ръбове 

и закаленото стъкло предотвратяват риска от порязване и гарантират удобство и сигурност, когато аспираторът се 

почиства отвътре. Термично защитените мотори и висококачествените негорими материали спомагат да се предотврати 

риска от пожар. Електронният контрол, кабелите и свръзките на аспираторите са напълно обезопасени, предотвратявайки 

опасността от електрически удар или опасно искрене.

Èñòèíñêèòå åêñïåðòè íå ïîäöåíÿâàò çíà÷åíèåòî 

íà ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÈÒÅ ÏÐÅÄÈÌÑÒÂÀ

TOUCH CONTROL

Високият клас аспиратори Faber, Eurolux by Faber и Lino    

впечатляват с интелигентно сензорно управление, което позволява 

прецизен контрол на скоростите и функционалните предимства на 

аспиратора само с едно докосване. 

ÈÍÎÊÑÎÂÈ ÊÀÑÅÒÚ×ÍÈ ÔÈËÒÐÈ

С цел осигуряване на оптимално пречистване на въздуха, някои от 

аспираторите Faber и  Eurolux by Faber са снабдени с нови луксозни 

иноксови касетъчни филтри. Висококачественото иноксово 

покритие на филтрите допринася както за прецизното улавяне на 

замърсяванията и ефективната защита на мотора, така и за новата 

по-модерна и завършена визия на аспираторите.

Усъвършенстваните филтри се почистват значително по-лесно, а 

практичната им ръкохватка осигурява удобна поддръжка и се 

съчетава перфектно с цялостния дизайн.

DIGITAL ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

Комфортно и лесно управление, при което всяка зададена скорост 

е с различна светлинна индикация. Позволява избор между три 

различни скорости на всмукване, както и активиране на функцията 

интензивна аспирация.

ÂÈÑÎÊÎÅÔÅÊÒÈÂÅÍ ÔÈËÒÚÐ 

Ñ ÀÊÒÈÂÅÍ ÂÚÃËÅÍ

Структурата на новия високоефективен филтър с активен въглен 

представлява силно концентрирани въглеродни микрогранули, 

които гарантират повече от 80% филтриращ капацитет на 

аспирираните изпарения и миризми. Филтърът се отличава и с 

подобрена дълготрайност  до шест месеца, което е двойно повече 

от тази на стандартния филтър с активен въглен и допринася за 

значителни финансови икономии.

HIGH PERF
FILTER

LONG LASTING FILTERS 

Ексклузивно, част от аспираторите Faber и Eurolux by Faber могат 

да бъдат снабдени с ново поколение филтър с активен въглен с 

удължен живот до 3 години, който улавя мазнините, парите и 

миризмите бързо и безпроблемно дори при многократна употреба. 

В зависимост от вида на мотора на различните модели аспиратори, 

Long Lasting филтрите са два основни вида, които гарантират 

увеличено полезно действие, благодарение на специалната си 

многослойна технология: първият слой се използва за 

предварителна филтрация на най-големите частици, а вторият - за 

окончателно улавяне на микро замърсяванията и постигане на 

оптимална чистота на въздуха. За перфектни резултати, 

дълготрайните филтри трябва да се измиват в съдомиялна машина 

на всеки 3-4 месеца и да се изсушават на стайна температура или 

във фурна при 50°С. 

FILTER
LONG LASTING

 
HFH гарантира намаляване на шума с около 3 db(A) в сравнение с традиционните филтри активен въглен.

HFH е високо ефективна, изключителна филтрираща система с филтър активен въглен на FABER. Когато сравняваме 

спрямо традиционните филтри с „плоска“ форма, цилиндричният филтър позволява по-голяма повърхност за 

увеличаване на затруднението на проникването на въздушния поток: по този начин, мирисните частици остават в 

контакт с частиците активен въглен за по-дълго време и се улавят с по-голяма лекота. 

Едновременно с това, филтриращият материал е с изключителна концепция, тъй като се състои от два панела с 

различна пориозност и концентрация на активен въглен. Първият слой улавя по-големите частици и улеснява задачата 

на втория панел, който задържа по-малките частици. Поддръжката е изключително улеснена: цилиндричната форма 

позволява лесното изваждане на филтриращия материал, който може да бъде измит в съдомиялна машина.



С простото натискане на един бутон, осветлението на аспиратора 

може да бъде намалено наполовина. Благодарение на ниското 

ниво на енергийна консумация, осветлението може да бъде 

оставено за дълъг период, като указваща точка в кухнята - без да се 

налага да включвате основната светлина всеки път. 

ÊÎÌÔÎÐÒÍÀ ÑÂÅÒËÈÍÀ

ÊÎÌÔÎÐÒ 24 ×ÀÑÀ

Изключително удобен режим, който позволява аспираторът да 

остане включен за непрекъснато обновяване на въздуха 24 часа на 

ден, при недоловимо ниво на шум.

ÎÒËÎÆÅÍÎ ÈÇÊËÞ×ÂÀÍÅ 

Тази функция позволява отлагане на изключването на аспиратора 

до 30 минути, което гарантира, че остатъчните миризми са изцяло 

елиминирани.

EASY CUBE

Иновативна система, улесняваща монтажа и демонтажа на част от 

моделите Faber и Eurolux by Faber. 

ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 

Електронният контрол при част от аспираторите Faber и Eurolux by 

Faber е проектиран така, че може да бъде използван с 

дистанционно - особено полезен аксесоар, позволяващ 

управление на аспиратора от разстояние. 

Èñòèíñêèòå åêñïåðòè âèíàãè ñà íàñðåùà ñ ÏÎËÅÇÍÈ ÑÚÂÅÒÈ

ÀÑÏÈÐÀÒÎÐ ÈËÈ ÀÁÑÎÐÁÀÒÎÐ ÂÈ Å ÍÅÎÁÕÎÄÈÌ?

ÀÑÏÈÐÈÐÀÙ ÐÅÆÈÌ

При работата в режим на аспирация парите и неприятните 

миризми се извеждат към комина, вентилационната шахта на 

сградата или директно към атмосферата. В този случай уредът 

се нарича аспиратор.

Въздуховодна система 
(извежда въздуха навън)

Дифузерна група 
(засмуква въздуха)

Външно тяло

Филтър за мазнини
(защитава мотора

от попадане на мазнини в него 
и последващо увреждане)

Филтър активен въглен
(пречиства въздуха от миризми -
само при аспиратори, монтирани 
за филтриращ режим на работа)

Дифузерна група 
(засмуква въздуха)

Външно тяло

Филтър за мазнини 
(защитава мотора 

от попадане на мазнини в него 
и последващо увреждане)

ÀÁÑÎÐÁÈÐÀÙ ÐÅÆÈÌ

При работа в режим на абсорбация (филтрираща версия) 

обикновено няма възможност за извеждане на миризмите и 

парите от помещението и за това се прибягва до поставяне в 

аспиратора на филтри от активен въглен, които пречистват 

въздуха. Вече рециклиран, въздухът се връща обратно в 

помещението. Почти всички модели аспиратори Faber, Еurolux 

by Faber и Lino могат да бъдат окомплектовани с филтри от 

активен въглен.

От двата режима на работа препоръчителен е първият (аспириращата версия), защото при него аспираторът постига пълния си 

капацитет. Това е по-ефикасната, сигурна и икономична версия. При работа с активен въглен капацитетът на уреда намалява до 25%. 

Освен това филтърът от активен въглен е консуматив, който в зависимост от вида си и интензитета на готвене трябва да бъде 

подменян през определен период от време.

ÈÍÄÈÊÀÖÈß ÇÀ ÇÀÌÚÐÑÅÍÈ ÔÈËÒÐÈ

Предупредителната лампа показва кога филтърът за мазнини се 

нуждае от почистване или кога филтърът с активен въглен трябва 

да бъде сменен.

ÈÍÒÅÍÇÈÂÍÀ ÀÑÏÈÐÀÖÈß

С помощта само на един бутон се постига максимална аспирация в 

рамките на 10 минути, за да се удовлетворят специфичните за 

момента изисквания. 

Anti Touch - Специална стомана срещу пръстови отпечатъци за 

перфектно чист аспиратор и иноксова повърхност без всякакви 

следи върху нея.

ANTI TOUCH



- Проверявайте целостта на продукта при разопаковането му.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÍÅ ÎÒÑÒÐÀÍ�ÂÀÉÒÅ ÇÀÙÈÒÍÎÒÎ ÔÎËÈÎ ÏÐÅÄÈ ÀÑÏÈÐÀÒÎÐÚÒ ÄÀ ÁÚÄÅ ÌÎÍÒÈÐÀÍ.

- Уверете се, че аспираторът е в добро състояние и не е повреден по време на транспорта.

- Аспираторът трябва да бъде доставен с гаранционна карта и книжка с инструкции за употреба. 

ÍÅ ÏÐÅÍÅÁÐÅÃÂÀÉÒÅ ÖÅËÎÑÒÒÀ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ!

ÎÁÚÐÍÅÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÍÀ ÌÎÍÒÀÆÀ! 

Внимание: Необходимо е минималното разстояние за монтаж на аспиратора да се спазва, за да се предпазят 

филтрите за мазнини от запалване, което води до повреждане на дифузерната група, осветлението и др. От 

друга страна, ако аспираторът е монтиран по-високо от необходимото, той няма да пречиства миризмите и 

парите достатъчно ефективно.

Аспираторите Faber, Eurolux by Faber и Lino  трябва да бъдат монтирани на минимално разстояние 60 - 65 см от 

електрическия плот. При наличие на газови котлони, височината между тях и аспиратора трябва да бъде не по-

малко от 70 см. и да не надвишава 75 см. 

ÍÅ ÇÀÁÐÀÂ�ÉÒÅ, ÷Å ÏÚÐÂÎÒÎ ÏÎ÷ÈÑÒÂÀÍÅ Å ÂÀÆÍÎ!

- Забършете с навлажнена тъкан.

- Почистете с навлажнена гъба и малко количество неутрален сапун.

- Можете да придадете красив блясък на аспираторите от инокс с кърпичките на Faber Clin & Clin.

- Отстранете защитното фолио.

- Подсушете с мека кърпа. Ако аспираторът е от инокс, следвайте финиша на стоманата.

ÎÑÈÃÓÐÅÒÅ ÄÚËÚÃ ÆÈÂÎÒ ÍÀ ÀÑÏÈÐÀÒÎÐÀ Ñ ÏÐÀÂÈËÍÀ ÓÏÎÒÐÅÁÀ È ÏÎÄÄÐÚÆÊÀ!

Внимание: Мазнината, отложена върху филтрите е запалима. Единствено редовната поддръжка на 

филтрите гарантира ефективното функциониране на аспиратора.

Препоръчително е работата на аспиратора да продължи поне 5 минути след края на готвенето. По този 

начин се премахват остатъчните миризми от помещението; изсушава се вътрешността на аспиратора 

и въздуховодите; не се допуска образуването на конденз в режим на филтриране и се подсушава 

филтърът от активен въглен (когато има такъв). 

Включете аспиратора 1 минута преди да започне готвенето, за създаване на въздушен поток, който да 

насочи изпаренията и миризмите към аспириращите повърхности. Обикновено по-ниските скорости 

са достатъчни в случай на готвене, при което се отделят по-малко миризми и изпарения (напр.: 

приготвяне на паста и сосове). По-високите скорости са необходими при готвене, при което силните 

миризми и изпарения са по-интензивни (напр.: приготвяне на пържени или печени храни или при 

едновременно готвене на няколко различни ястия.)

Измивайте металните филтри за мазнини ръчно или в съдомиялна машина на всеки два месеца (този 

интервал се отнася за редовно използване на аспиратора, приблизително 3 часа на ден). Вече 

почистени, филтрите за мазнини трябва да се поставят отново на аспиратора, след като са напълно 

подсушени. При редовна употреба филтрите от активен въглен също трябва да бъдат подменяни или 

измивани на всеки два-три месеца.

ÈÇÈÑÊÂÀÉÒÅ Ö�ËÀÒÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ� ÇÀ ÒÅÕÍÈ÷ÅÑÊÈÒÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÍÀ ÀÑÏÈÐÀÒÎÐÀ!

По този начин ще се информирате за капацитета и нивото на шум според международните стандарти при всяка отделна степен на аспирация.

- В разглеждания случай, работейки на първа степен, аспираторът всмуква 260m³/h при ниво 

на шум 45dB(A) - стойности, които не смущават нормалното ежедневие в кухнята.

- На втора степен, капацитетът на аспирация достига 405m³/h, а нивото на шум е 56dB(A) -   

показатели, гарантиращи оптималното пречистване на въздуха в кухня около 15 m².

- При зададена интензивна степен, капацитетът на аспирация се увеличава до 660m³/h, а 

възпроизвежданият шум е 68 dB(A) - стойности, осигуряващи ефективна аспирация в кухни с 

площ 25-27 m².

- На трета степен, аспираторът всмуква 545 m³/h при ниво на шум 63 dB(A), като по този начин 

осигурява комфорт в помещения с площ 20 m².

Скорост

Капацитет  

Moщност

Ниво на шум

1

260

360

135

45

2

405

450

170

56

3

545

480

215

63

INT

660

500

250

68

Налягане
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