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Målinger af emopfangsevne
Alle BORAs produkter arbejder med en hastighedstekno-
logi. Ikke volumenteknologi som almindelige emhætter. 
For at modvirke den termiske naturlov, der får varm luft til 
at stige med 1 m/s, er man nødt til at suge modsat med 
mindst 4 m/s. Derefter er det et spørgsmål om jævn og fin 
kontrol af hastighed og luftstrøm – for optimalt at opnå 
laminar luftstrøm.  
 Da der ikke er behov for at danne undertryk i rummet, 
er det nok at tænde et BORA bordemfang 5–10 sekunder 
før brug, for at opnå fuld effekt – ikke 10–15 minutter som 
er tilfældet ved emhætter. Ved korrekt montering garanterer 
BORAs downdraft-teknologi tæt på 100% effekt på em. 
Dette ved en effekt på mellem 5–600m3 aftræk i timen. Alle-
rede ved omkring 300m3 opfylder BORAs produkter kravet 
til min. 75% emopfangsevne, ift. Bygningsreglementet. 

Ved kun 350m3 opnås hele 96,8% effektivitet. Det vil sige, 
at du udover en bedre effekt, og lavere lydniveau, også 
har en stor energibesparelse ved daglig brug. For mere 
information og tekniske specifikationer, se de næste sider. 
(Prøvningsrapport fra Dansk Teknologisk Institut vedlagt på 
s. 15 (Pure), s. 19 (Classic 2.0), og s. 24 (Professional 3.0)).

I grafen nedenfor er det tydeligt at se, at allerede ved 
meget lave luftmængder (mellem 300m3 og 310m3 per 
time) opfylder BORA produktet kravet i det Danske byg-
ningsreglement. Bemærk også, at 96,8% emopfangsevne 
opnås ved kun 350m3. Resultatet er et mere energi-bespa-
rende og lydsvagt produkt.

Fakta om Bygningsreglementet 
I det Danske bygningsreglement BR18 »Bygningsregle-
mentets §443«, står følgende relevante tekst om ventila-
tion i køkken (opdateret d. 1 januar 2021):

 »Stk. 3. Køkkener i boliger skal forsynes med emhætte. 
Emhætten skal have regulerbar, mekanisk udsugning, 
afkast til det fri og tilstrækkelig effektivitet til at fjerne 
fugt og luftformige forureninger fra madlavning.«

 »Stk. 4. En emhætte skal for at have en tilstrækkelig 
effektivitet til at fjerne fugt og luftformige forureninger 
fra madlavningen have en emopfangsevne på mindst  
75 pct. i overensstemmelse med DS/EN 61591 eller  
DS/EN 13141-3.«

I den tidligere version af BR18 stod der i samme afsnit:

 »Stk. 3. Køkkener i boliger skal forsynes med emhætte 
med udsugning over kogepladerne. Emhætten skal have 
regulerbar, mekanisk udsugning og afkast til det fri og 
have tilstrækkelig effektivitet til at fjerne fugt og luft-
formige forureninger fra madlavning. Udsugningen skal 
kunne forøges til mindst 20 l/s.«

Det er derfor ikke længere krav om, at emhætten skal 
have udsugning placeret over kogepladerne. Bemærk  
at det stadig ikke er tilladt at bruge recirkulation med  
kulfilter i nybyggeri. For mere information om BR18, se her:  
www.bygningsreglementet.dk
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Dedikeret rørføring (EcoTubes) 
BORA har udviklet et højeffektivt og støjsvagt udsug-
ningssystem med de såkaldte BORA Ecotubes, der kan 
monteres hurtigt, enkelt og sikkert – uanset installations-
omgivelserne. Et specialudviklet tætningskoncept sikrer 
vand og lufttætte samlinger – uden brug af tape, lim eller 
svejsninger. Der er dedikerede rør til nedstøbning. Resul-
tatet er flow-optimering og op til 20% lavere tryktab i 
forhold til andre gængse rørløsninger. Derved optimeres 
systemets udsugningseffekt og støjniveau. Komplicerede 
og lange udsugningsluftveje lader sig også realisere, helt 
uden behov for installering af en ekstra motor.

BORA garanterer luftgennemstrømning, uden tryktab, med 
op til 6 meter kanalstrækning med seks 90°-bøjninger, 
eller 8 meter med fire 90°-bøjninger eller 10 meter med 
to 90°-bøjninger. Der er mulighed for længere eller mere 
komplekse aftræksstrækninger ved udvalgte produkter 
ved tilføjelse af en ekstra motor. 

Eliminering af fugt i rørføringer 
Alle BORAs produkter sikrer automatisk, at der ikke bli-
ver fugt liggende i aftrækssystemet. En såkaldt »After 
run-funktion«, sikrer afkondensering ved at blæse tør luft 
gennem produktet og rørkanaler i 20 minutter efter endt 
madlavning. Dette sker ved maget lav lufthastighed, og for-
styrrer derfor ikke brugeren. 

Kontrol af ventilationssystem
BORA Classic 2.0 har indbygget udgang til eksempelvis 
styring af husets ventilationssystem, og kan derfor sikre 
en forhøjet erstatningsluft, 
når emfanget er i brug. Denne 
funktion kaldes »Home out« 
interface, hvormed eksterne 
anordninger kan hhv. aktiveres 
og deaktiveres samtidig med 
brugen af bordemfanget. Ved 
BORA Pure og X Pure sikres 
funktionen ved hjælp af en 
ekstern relæ-løsning.

Fedtfiltrering
Fedtfiltreringseffektivitet er ensbetydende med, hvor 
mange fedtpartikler, der opfanges af fedtfilteret og øvrige 
aftagelige eller vaskbare dele. For BORA Classic 2.0 ligger 
denne andel på 97,7%. For Pure og X Pure er tallet 97,8%. 
Det fedt, som sætter sig inden det når filteret tørres blot 
væk med en klud –men det tager standarden ikke højde 
for, da det kun er aftagelige dele, som indgår i vurderingen.
BORA bruger kun fedtfiltre i rustfrit stål der er nemme at 
tage ud, og tåler vask i opvaskemaskine.

Murgennemføringer
BORAs murgennemføringer er trippel-isolerede ved instal-
lation, hvilket betyder at hele gennemføringen isoleres, og 
to isolerede returklapper sikrer at det ikke dannes en kulde- 
bro i muren. Derudover låser magneter den yderste klap 
der er tætnet med en gummipakning, og sikrer derved at 
et nybygget hus kan godkendes ved trykprøvning (50 Pa).

Produktbeskrivelse
 Optimal udsugningseffekt
 Lavest mulige støjniveau
 Udelukkende mekanisk drift
 To returspjæld med EPS-isolering (et ved UEBRK)
 Fremragende isoleringsværdi
 Integreret vandafledning til det fri
 Lav trykmodstand
 Optimeret åbningstryk (60 Pa)
 UV-bestandige materialer
 100 % tæt uden yderligere limning
 Alle nødvendige Ecotube tætninger inkluderet

UEBF UEBR UEBRK

Eksempel på installation, støbt i gulv og op i hulmur

Eksempel-installation Classic 2.0 Eksempel-installation Professional 3.0

Eksempel-installationer Pure/X Pure

Rør i sokkel til venstre

Direkte ud i ydervæg

Halv-ø med dobbelt Professional 3.0 i sokkel

Køkken-ø med rør støbt i gulv

Bemærk at såfremt fugtspærre brydes under etablering af  
murgennemføring, så skal denne forsegles efterpå jf. BR18.
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Design – elegant og gennemtænkt
Flugtende og minimalistisk design: BORA S Pure er en 
gave til ethvert køkken! Den asymmetriske placering af 
aftræksåbningen skaber blikfang. Det giver kogepladen et 
usædvanligt og moderne udtryk sammen med det diskrete 
betjeningspanel med intelligent belysning.

Laveste lydstyrke 
Altid exceptionelt støjsvag – også ved høj udsugningska-
pacitet. Dette skyldes den optimale luftføring og anvendel-
sen af en ekstremt støjsvag motor. Det støjsvage miljø gør 
det muligt at føre uforstyrrede samtaler i køkkenet uden 
distraktioner.

eSwap – Enkelt filterskifte 
I recirkulationsdrift neutraliseres lugten af mados gennem 
et højeffektivt aktivt-kul-filter. Filteret skiftes nemmest 
ovenfra gennem indstrømningsåbningen og kan gøre helt 
uden at fjerne skuffer eller sokkelblænder.

Den mest kompakte konstruktion 
Løsningen på samtlige pladsproblemer: Med sine ekstremt 
kompakte mål passer BORA S Pure emfanget ind i selv de 
mindste køkkener. Der er også uden problemer plads til 
det i et 60 cm køkkenskab. Det åbner for helt nye måder 
at indrette køkkenet på!

Maksimal opbevaringsplads 
Systemets lave højde på under 200mm og den integre-
rede recirkulationsfilterenhed sikrer god plads til gryder og 
andre køkkenredskaber i underskabet. Selv når køkkenele-
menterne har en dybde på 60 cm, er det ikke nødvendigt 
at afkorte skuffer for at få plads til recirkulationen. Alt 
andet end normal.

Nem betjening 
Så nemt er det kun med BORA: Touchslideren gør det 
meget enkelt at betjene BORA S Pure med et let tryk eller 
ved at bevæge fingeren op eller ned. Du finder uden pro-
blemer alle de vigtige betjeningsfunktioner med få berø-
ringer.

Integreret fedtopsamlingsbeholder 
Ryger der noget ved siden af under madlavningen opfan-
ger den integrerede bakke både faste og flydende uheld.

Rengøringsvenlig 
Den store og lettilgængelige aftræksåbning gør det muligt: 
Alle dele i BORA S Pure, der er i kontakt med mados, kan 
nemt fjernes og rengøres. De optager ikke meget plads i 
opvaskemaskinen – det bliver ikke lettere at rengøre et 
emfang!

Bedste performance 
Høj effekt gennem intelligent teknik: Hele kogepladens 
overflade kan udnyttes på grund af induktionsspoler, der er 
specielt udviklet til BORA. Alle gængse gryde- og pande-
størrelser passer på de fire forskellige kogezoner. Og med 
den støjsvage ventilation arbejder emfanget altid meget 
stille selv ved høj effekt.

Automatisk emfangstyring 
Emhættens sugeevne tilpasser sig automatisk det aktuelle 
behov. Manuel betjening hører dermed fortiden til. Du kan 
derfor koncentrere dig om det vigtigste: at lave mad.

BORA S Pure 
Highlights

Leveringsomfang
 Induktionskogeplade med integreret emfang – udsugning PURSA
 Indgangsdyse, sort
 Rustfrit stål fedtfilter
 Drifts-og monteringsvejledning
 Forseglingstape
 Højdeudligningsplade-sæt
 Kabinetafdækning nettilslutning
 Montagetilbehør til nettilslutning

Tilbehør
 Indstrømningsdyse sort PUED
 Indløbsdyse, grå PUEDG
 Indstrømningsdyse PUEDR
 Indstrømningsdyse jadegrøn PUEDJ
 Indstrømningsdyse orange PUEDO
 Indstrømningsdyse blå PUEDB
 Fedtfilter i rustfrit stål PUEF
 Forseglingstape UDB25
 Luftrensningsboks PULB

Produkt- og planlægningsinstruktioner
 Tilslutningskablet skal forefindes på montagestedet
 Strømtilslutningsdåsen befinder sig foran
 BORA Ecotube-kanalsystemet er skræddersyet til BORAs emfang 

 og sikrer dermed en funktion i top og den optimale ydelse.
 Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen
 Monteringstype: planlimet eller nedfældning
 Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik 

 på reparation og vedligeholdelse
 Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionsegnet 

 kogegrej til induktionskogeplader
 Systemet med kogepladeemhætte kan kombinere

Teknisk data 
Forsyningsspænding, flerfaset  380 – 415 V 2N / 3N
Effekt for kogezone forrest til venstre  400 W
Forsyningsspænding, enfaset  220 – 240 V
Frekvens  50 / 60 Hz
Sikring/Strømtilslutning, trefaset  3 x 16 A
   (standardtilslutning)
Sikring/Strømtilslutning, tofaset  2 x 16 A
Sikring/Strømtilslutning, enfaset  1 x 32 A (1 x 20 A /
   1 x 16 A)
Dimensioner (bredde x dybde x højde)  580 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)  18,3 kg
Materiale, overflade  Glaskeramik
Effekttrin for kogepladens emhætte  1 – 9, P
Effekttrin for kogeplade  1 – 9, P
Kanaltilslutning  BORA Ecotube
Effekt for kogezone forrest til højre  2300 W
Effekt for kogezone bagest til venstre  900 W
Effekt for kogezone bagest til højre  1400 W
Effekt for power-niveau for kogezone forrest til venstre  600 W
Effekt for power-niveau for kogezone forrest til højre  3000 W
Effekt for power-niveau for kogezone bagest til venstre  1350 W
Effekt for power-niveau for kogezone bagest til højre  2100 W
Størrelse af kogezone forrest til venstre  Ø 95 mm
Størrelse af kogezone forrest til højre  Ø 210 mm
Størrelse af kogezone bagest til venstre  Ø 140 mm
Størrelse af kogezone bagest til højre  Ø 175 mm
Größe Kochzone hinten rechts  Ø 175 mm

Produktbeskrivelse 
 Intuitiv betjeningsknap 
 Laveste lydstyrke
 Rengøringsvenlig
 Integreret fedtopsamlingsbeholder
 Maksimal opbevaringsplads
 Automatisk emfangstyring
 Rummelig opsamlingsbeholder - Indsamlingsvolumen 3 liter

Specifikationer – PURSA
BORA S Pure induktionskogeplade med integreret emfang – Udsugning
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Energimærking – BORA S Pure
Produktoplysninger ifølge delegerede forordning (EU) nr. 65/2014 samt forordning (EU) nr. 66/2014

     
 Fabrikant – BORA / Modelidentifikation – PURSA Symbol Værdi Enhed 

Energiforbrug     
Energiforbrug pr. år  AEChood 32,4 kWh/a 
Energieffektivitetsklasse  – A+ – 
Energieffektivitetsindeks  EEIhood 42,5 – 

Luftkapacitet     
Hydraulisk effektivitet  FDEhood 33,0 – 
Klasse for hydraulisk effektivitet  – A – 
Minimal luftstrøm under normal brug  – 171,6 m3/h 
Maksimal luftstrøm under normal brug  – 543,0 m3/h 
Maksimal luftstrøm ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau)  Qmax 608,0 m3/h 
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt  QBEP 292,4 m3/h 
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt  PBEP 450,7 Pa 
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt  WBEP 111,0 W 
Tidsforøgelsesfaktor f 0,8 – 

Belysning     
Belysningseffektivitet  LEhood * Ix/W 
Belysningseffektivitetsklasse  – * – 
Belysningssystemets nominelle effekt  WL * W 
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen  Emiddle * Ix 

Fedtfilter     
Fedtfiltreringseffektivitet  GFEhood 95,2 % 
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse  – A – 

Støj     
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved     
 minimumshastighed under normal brug – 39,4 dB(A) re_1pW 
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved     
 maksimumshastighed under normal brug  – 65,5 dB(A) re_1pW 
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved     
 intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau)  – 67,9 dB(A) re_1pW 
Lydtrykniveau ved minimumshastighed under normal brug**  – 26,4 LpA i dB re 20 μPA 
Lydtrykniveau ved maksimumshastighed under normal brug**  – 52,5 LpA i dB re 20 μPA 
Lydtrykniveau ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau) **  – 54,9 LpA i dB re 20 μPA 

Energiforbrug     
Energiforbrug i slukket tilstand  PO 0,14 W 
Energiforbrug i standbytilstand PS * W 

* Gælder ikke for dette produkt
** Frivillig information. Lydtrykniveauet er beregnet i en afstand på 1 m 

(afstandsafhængig efterklangstid) på grundlag af lydeffektniveauet iht. 
normen EN 60704-2-13.
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Minimalistisk design
Den planlimede kogeplade og udsugningen flugter per-
fekt. Takket være den perfekte linjeføring lader systemet 
sig både diskret og elegant integrere i ethvert moderne 
køkkendesign. Betjeningselementerne er stort set usynlige 
i stand by-modus, og selv i drift ses de næsten ikke takket 
være intelligent belysning.

Laveste lydstyrke 
Altid exceptionelt støjsvag - også ved høj udsugningska-
pacitet. Dette skyldes den optimale luftføring og anvendel-
sen af en ekstremt støjsvag motor. Det støjsvage miljø gør 
det muligt at føre uforstyrrede samtaler i køkkenet uden 
distraktioner.

Integreret fedtopsamlingsbeholder 
Den integrerede bakke opfanger uheld i både fast og fly-
dende form, f.eks. hvis en gryde koger over undervejs.

eSwap 
I recirkulationsdrift neutraliseres lugten af mados gennem 
et højeffektivt aktivt-kul-filter. Filteret skiftes nemmest 
ovenfra gennem indstrømningsåbningen og kan gøre helt 
uden at fjerne skuffer eller sokkelblænder.

Kompakt størrelse 
Grundet de kompakte mål passer systemet ind i selv små 
køkkener, og fordi emhætten forsvinder, bliver der desuden 
plads til flere overskabe.

Intuitiv sControl betjening 
Den unikke vertikale slider gør betjeningen endnu mere 
enkel og intuitiv – op/ned-bevægelser med fingeren eller 
direkte berøring er nok. Der er hurtig adgang til alle vigtige 
betjeningsfunktioner via en enkelt berøring.

Rengøringsvenlig 
Udsugningens forskellige komponenter er nemme at tage 
ud gennem den lettilgængelige og brede indstrømnings-
åbning. Herefter kan delene rengøres i opvaskemaskinen 
– og kræver meget lidt plads.

Ekstrastort kogepladeareal 4 24 
Takket være den centrale betjening og optimale placering 
af kogepladerne er der altid plads til op til 4 gryder på 
24cm samtidig.

Maksimal opbevaringsplads 
Systemets lave højde på under 200mm og den integre-
rede recirkulationsfilterenhed sikrer god plads til gryder og 
andre køkkenredskaber i underskabet. Selv når køkkenele-
menterne har en dybde på 60 cm, er det ikke nødvendigt 
at afkorte skuffer for at få plads til recirkulationen. Alt 
andet end normal.

Automatisk emfangstyring 
Emhættens sugeevne tilpasser sig automatisk det aktuelle 
behov. Manuel betjening hører dermed fortiden til. Du kan 
derfor koncentrere dig om det vigtigste: at lave mad.

BORA Pure 
Highlights

Leveringsomfang 
 Induktionskogeplade med integreret emfang - udsugning PUR
 Indgangsdyse, sort 
 Rustfrit stål fedtfilter 
 Drifts-og monteringsvejledning 
 Monteringsklemmer 
 Forseglingstape 
 Højdeudligningsplade-sæt 
 Kabinetafdækning nettilslutning 
 Montagetilbehør til nettilslutning

Tilbehør 
 Indstrømningsdyse sort PUED 

 Indløbsdyse, grå PUEDG 

 Indstrømningsdyse PUEDR 

 Indstrømningsdyse jadegrøn PUEDJ 

 Indstrømningsdyse orange PUEDO 

 Indstrømningsdyse blå PUEDB 

 Fedtfilter i rustfrit stål PUEF 

 Forseglingstape UDB25 

 Ramme til kogeplader BKR760 

 Home In-modul PUHIM 

 Luftrensningsboks PULB 

 Luftrensningsboks med teleskopudtræk PULBTA

Produkt- og planlægningsinstruktioner 
 Tilslutningskablet skal forefindes på montagestedet 

 Strømtilslutningsdåsen befinder sig foran 

 BORA Ecotube-kanalsystemet er skræddersyet til BORAs emfang og 
sikrer dermed en funktion i top og den optimale ydelse. 

 En grænseflade til eksterne enheder er mulig med det valgfrie 
tilbehør PUHIM Pure Home In Module (vindueskontakt UFKS). 

 Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen 

 Monteringstype: planlimet eller nedfældning 

 Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på 
reparation og vedligeholdelse 

 Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionsegnet 
kogegrej til induktionskogeplader 

 PURE emfangsystemet kan kombineres med samtlige BORA stikdåser 

 Ingen kompabilitet med BORA universalmotorer

Teknisk data 
Forsyningsspænding, flerfaset  380 – 415 V 2N / 3N
Forsyningsspænding, enfaset  220 – 240 V
Frekvens  5060 Hz
Strømforbrug, maksimalt  7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW)
Sikring/Strømtilslutning, trefaset  3 x 16 A (standardtilslutning)
Sikring/Strømtilslutning, tofaset  2 x 16 A
Sikring/Strømtilslutning, enfaset  1 x 32 A 
   (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensioner (bredde x dybde x højde)  760 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)  22,5 kg
Materiale, overflade  SCHOTT CERAN®
Effekttrin for kogepladens emhætte  1 – 9, P.
Effekttrin for kogeplade  1 – 9, P.
Kanaltilslutning  BORA Ecotube
Størrelse af kogezone forfra  Ø 210 mm
Størrelse af kogezone bagest  Ø 175 mm
Effekt af kogezone forfra  2300 W
Effekt af kogezone bagest  1400 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau  3000 W
Effekt af kogezone bagest, power-niveau 2100 W

Produktbeskrivelse 
 Intuitiv sControl betjening 
 Laveste lydstyrke 
 Rengøringsvenlig 
 Integreret fedtopsamlingsbeholder 
 Ekstrastort kogepladeareal 4 24 
 Maksimal opbevaringsplads 
 Kompakt størrelse 
 Automatisk emfangstyring 
 Rummelig opsamlingsbeholder 
 Demomodus

Specifikationer – Pure
BORA Pure induktionskogeplade med integreret bordempfang – Aftræk
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Energimærking – BORA Pure
Produktoplysninger ifølge delegerede forordning (EU) nr. 65/2014 samt forordning (EU) nr. 66/2014

     
 Fabrikant – BORA / Modelidentifikation – PURA Symbol Værdi Enhed 

Energiforbrug     
Energiforbrug pr. år  AEChood 33,7 kWh/a 
Energieffektivitetsklasse  – A+ – 
Energieffektivitetsindeks  EEIhood 42,8 – 

Luftkapacitet     
Hydraulisk effektivitet  FDEhood 32,6 – 
Klasse for hydraulisk effektivitet  – A – 
Minimal luftstrøm under normal brug  – 179,1 m3/h 
Maksimal luftstrøm under normal brug  – 548,3 m3/h 
Maksimal luftstrøm ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau)  Qmax 622 m3/h 
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt  QBEP 304,3 m3/h 
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt  PBEP 446 Pa 
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt  WBEP 115,5 W 
Tidsforøgelsesfaktor f 0,8 – 

Belysning     
Belysningseffektivitet  LEhood * Ix/W 
Belysningseffektivitetsklasse  – * – 
Belysningssystemets nominelle effekt  WL * W 
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen  Emiddle * Ix 

Fedtfilter     
Fedtfiltreringseffektivitet  GFEhood 97,8 % 
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse  – A – 

Støj     
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved     
 minimumshastighed under normal brug – 40,1 dB(A) re_1pW 
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved     
 maksimumshastighed under normal brug  – 65,8 dB(A) re_1pW 
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved     
 intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau)  – 67,7 dB(A) re_1pW 
Lydtrykniveau ved minimumshastighed under normal brug**  – 27,5 LpA i dB re 20 μPA 
Lydtrykniveau ved maksimumshastighed under normal brug**  – 53,2 LpA i dB re 20 μPA 
Lydtrykniveau ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau) **  – 55,1 LpA i dB re 20 μPA 

Energiforbrug     
Energiforbrug i slukket tilstand  PO 0,12 W 
Energiforbrug i standbytilstand PS * W 

* Gælder ikke for dette produkt
** Frivillig information. Lydtrykniveauet er beregnet i en afstand på 1 m 

(afstandsafhængig efterklangstid) på grundlag af lydeffektniveauet iht. 
normen EN 60704-2-13.
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Intuitiv sControl betjening
Den unikke vertikale slider gør betjeningen endnu mere 
enkel og intuitiv – op/ned-bevægelser med fingeren eller 
direkte berøring er nok. Der er hurtig adgang til alle vigtige 
betjeningsfunktioner via en enkelt berøring.

Laveste lydstyrke 
Altid exceptionelt støjsvag – også ved høj udsugningska-
pacitet. Dette skyldes den optimale luftføring og anvendel-
sen af en ekstremt støjsvag motor. Det støjsvage miljø gør 
det muligt at føre uforstyrrede samtaler i køkkenet uden 
distraktioner.

Ekstrastore kogezoner ifm. induktion med 
rektangulære zoner 
Ekstra store induktionskogeplader sikrer komplet og jævn 
varmefordeling, også ved ekstra store gryder eller stege-
pander.

Minimalistisk design 
Den planlimede kogeplade og udsugningen flugter per-
fekt. Takket være den perfekte linjeføring lader systemet 
sig både diskret og elegant integrere i ethvert moderne 
køkkendesign. Betjeningselementerne er stort set usynlige 
i stand by-modus, og selv i drift ses de næsten ikke takket 
være intelligent belysning.

Integreret fedtopsamlingsbeholder 
Ryger der noget ved siden af under madlavningen opfan-
ger den integrerede bakke både faste og flydende uheld.

eSwap 
I recirkulationsdrift neutraliseres lugten af mados gennem 
et højeffektivt aktivt-kul-filter. Filteret skiftes nemmest 
ovenfra gennem indstrømningsåbningen og kan gøre helt 
uden at fjerne skuffer eller sokkelblænder.

Rengøringsvenlig 
Udsugningens forskellige komponenter er nemme at tage 
ud gennem den lettilgængelige og brede indstrømnings-
åbning. Herefter kan delene rengøres i opvaskemaskinen 
– og kræver meget lidt plads.

Maksimal opbevaringsplads
Systemets lave højde på under 200mm og den integre-
rede recirkulationsfilterenhed sikrer god plads til gryder og 
andre køkkenredskaber i underskabet. Selv når køkkenele-
menterne har en dybde på 60 cm, er det ikke nødvendigt 
at afkorte skuffer for at få plads til recirkulationen. Alt 
andet end normal.

Variabel hold-varm-funktion 
Alt efter den konkrete ret og de anvendte levnedsmidler kan 
du frit vælge mellem 3 hold- varm-niveauer med forskellige 
temperaturintervaller. Dermed bevarer dine retter en optimal, 
konstant temperatur, uden risiko for at brænde på.

Automatisk emfangstyring 
Emhættens sugeevne tilpasser sig automatisk det aktuelle 
behov. Manuel betjening hører dermed fortiden til. Du kan 
derfor koncentrere dig om det vigtigste: at lave mad.

BORA X Pure 
Highlights

Leveringsomfang
 Intelligent glaskeramisk induktionskogeplade med integreret emfang -

 Udsugning PUXA
 Indstrømningsdyse
 Rustfrit stål fedtfilter
 Drifts-og monteringsvejledning
 Monteringsklemmer
 Forseglingstape
 Højdeudligningsplade-sæt
 Kabinetafdækning nettilslutning
 Montagetilbehør til nettilslutning

Tilbehør
 Fedtfilter i rustfrit stål PUEF
 Indstrømningsdyse PUXED
 Forseglingstape UDB25
 Ramme til kogeplader BKR830
 Luftrensningsboks PULB
 Luftrensningsboks med teleskopudtræk PULBTA

Produkt- og planlægningsinstruktioner
 Tilslutningskablet skal forefindes på montagestedet
 Strømtilslutningsdåsen befinder sig foran
 BORA Ecotube-kanalsystemet er skræddersyet til BORAs emfang og 

sikrer dermed en funktion i top og den optimale ydelse.
 En grænseflade til eksterne enheder er mulig med det valgfrie tilbehør 

PUHIM Pure Home In Module (vindueskontakt UFKS).
 Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen
 Monteringstype: planlimet eller nedfældning
 Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på 

reparation og vedligeholdelse
 Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionsegnet 

 kogegrej til induktionskogeplader
 X PURE emfangsystemet kan kombineres med samtlige BORA 

 stikdåser
 Ingen kompabilitet med BORA universalmotorer

Teknisk data 
Forsyningsspænding, flerfaset  380 – 415 V 2N / 3N
Forsyningsspænding, enfaset  220 – 240 V
Frekvens  5060 Hz
Strømforbrug, maksimalt  7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW)
Sikring/Strømtilslutning, trefaset  3 x 16 A (standardtilslutning)
Sikring/Strømtilslutning, tofaset  2 x 16 A
Sikring/Strømtilslutning, enfaset  1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensioner (bredde x dybde x højde)  830 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)  23,0 kg
Materiale, overflade  Glaskeramik
Effekttrin for kogepladens emhætte  1 – 9, P
Effekttrin for kogeplade  1 – 9, P
Kanaltilslutning  BORA Ecotube
Størrelse af kogezone forfra  230 x 230 mm
Størrelse af kogezone bagest  230 x 230 mm
Effekt af kogezone forfra  2100 W
Effekt af kogezone bagest  2100 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau  3000 W
Effekt af kogezone bagest, power-niveau  3000 W

Produktbeskrivelse 
 Intuitiv betjeningsknap 
 Laveste lydstyrke
 Rengøringsvenlig
 Ekstrastore kogezoner ifm. induktion med rektangulære zoner
 Minimalistisk design
 Variabel hold-varm-funktion
 Maksimal opbevaringsplads
 Kompakt størrelse
 Integreret fedtopsamlingsbeholder
 Automatisk brofunktion

Specifikationer – PUXA
BORA X Pure induktionskogeplade med integreret emfang – udsugning
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Energimærking – BORA X Pure
Produktoplysninger ifølge delegerede forordning (EU) nr. 65/2014 samt forordning (EU) nr. 66/2014

     
 Fabrikant – BORA / Modelidentifikation – PUXA Symbol Værdi Enhed 

Energiforbrug     
Energiforbrug pr. år  AEChood 35,6 kWh/a 
Energieffektivitetsklasse  – A+ – 
Energieffektivitetsindeks  EEIhood 43,3 – 

Luftkapacitet     
Hydraulisk effektivitet  FDEhood 32,9 – 
Klasse for hydraulisk effektivitet  – A – 
Minimal luftstrøm under normal brug  – 187,3 m3/h 
Maksimal luftstrøm under normal brug  – 563,3 m3/h 
Maksimal luftstrøm ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau)  Qmax 626,1 m3/h 
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt  QBEP 313,4 m3/h 
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt  PBEP 460,7 Pa 
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt  WBEP 122,0 W 
Tidsforøgelsesfaktor f 0,8 – 

Belysning     
Belysningseffektivitet  LEhood * Ix/W 
Belysningseffektivitetsklasse  – * – 
Belysningssystemets nominelle effekt  WL * W 
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen  Emiddle * Ix 

Fedtfilter     
Fedtfiltreringseffektivitet  GFEhood 96,4 % 
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse  – A – 

Støj     
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved     
 minimumshastighed under normal brug – 41,2 dB(A) re_1pW 
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved     
 maksimumshastighed under normal brug  – 66,4 dB(A) re_1pW 
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved     
 intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau)  – 68,6 dB(A) re_1pW 
Lydtrykniveau ved minimumshastighed under normal brug**  – 28,6 LpA i dB re 20 μPA 
Lydtrykniveau ved maksimumshastighed under normal brug**  – 53,8 LpA i dB re 20 μPA 
Lydtrykniveau ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau) **  – 56,0 LpA i dB re 20 μPA 

Energiforbrug     
Energiforbrug i slukket tilstand  PO 0,18 W 
Energiforbrug i standbytilstand PS * W 

* Gælder ikke for dette produkt
** Frivillig information. Lydtrykniveauet er beregnet i en afstand på 1 m 

(afstandsafhængig efterklangstid) på grundlag af lydeffektniveauet iht. 
normen EN 60704-2-13.
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Leveringsomfang 
 BORA Classic emfang CKA2 
 BORA Classic indstrømningsdyse 
 BORA Classic fedtfilterenhed inkl. fedtfilter-drypbakke 
 BORA Classic styringsenhed 
 Højdeudligningsplade-sæt 
 Kommunikationsledning CAT 5 (3 m) 
 Nettilslutningen afhænger af det enkelte land 
 Ferritdæksel 
 Montagevejledning Classic 2.0 
 Brugervejledning Classic 2.0

Produkt- og planlægningsinstruktioner 
 Bordemfanget CKA2 er systemets centrale komponent og indeholder 

den komplette betjeningselektronik til kompletsystemet BORA Classic 
2.0. Det er ikke muligt at betjene systemet eller enkeltkomponen-
terne uden bordemfanget. 

 Systemet BORA Classic 2.0 betjenes vis bordemfanget CKA2.

 Kan kombineres med alle BORA Classic 2.0 kogeplader. 

 Bordpladehøjden og -dybden kan tilpasses fleksibelt. 

 Monteringstype: planlimet eller nedfældning. 

 Mulighed for luftudsugning både til venstre og højre. 

 Motoren kan via en lille monteringshøjde (100 mm) placeres i 
sokkelområdet (kun ved brug af sokkelmotoren ULS.) 

 Classic 2.0 styringsenheden kan som centralt til tilslutningssted 
anbringes enkelt og pladsbesparende i sokkelområdet. 

 Forbindelse imellem touch-panel og Classic 2.0 styringsenhed  
ved hjælp af kommunikationsledning CAT 5. 

 Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik  
på reparation og vedligeholdelse. 

 BORA Ecotube-kanalsystemet er skræddersyet til BORAs emfang  
og sikrer dermed en funktion i top og den optimale ydelse. 

 Brug af et ekstra ventilatormodul til meget lange eller komplekse 
udsugningsveje er muligt.

 Classic 2.0 bordemfangsystemet kan kombineres med samtlige 
BORstikdåser.

Teknisk data 
Tilslutningsspænding:  220 – 240 V 
Frekvens 5060 Hz
Strømforbrug, maksimalt 550 W
Lang tilslutningsledning 1 m (F, G, J, 1)
Dimensioner (bredde x dybde x højde)  439x515x 
   190 mm 
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)  7,35 kg
Materiale, overflade Glas SSG /  
   rustfrit stål 1.4301
Effekttrin for kogepladens emhætte 1 – 5, P 
Kanaltilslutning BORA Ecotube

Produktbeskrivelse 
 Minimalistisk design 
 Intuitiv sControl+ betjening 
 Direkte valg af funktion 
 Laveste lydstyrke 
 Rengøringsvenlig 
 Rengøringsspærre 
 Integreret fedtopsamlingsbeholder 
 Fedtfilter ægte i rustfrit stål 
 Kompakt størrelse 
 Automatisk emfangstyring 

Tilbehør 
 BORA Classic indstrømningsdyse CKAED 

 BORA Classic fedtfilterenhed inkl. fedtfilterbakke CKAFFE 

 BORA Classic ramme til kogeplader CER 

Specifikationer – Classic 2.0
BORA Classic bordempfang

Minimalistisk design
Den planlimede kogeplade og udsugningen flugter per-
fekt. Takket være den perfekte linjeføring lader systemet 
sig både diskret og elegant integrere i ethvert moderne 
køkkendesign. Betjeningselementerne er stort set usynlige 
i stand by-modus, og selv i drift ses de næsten ikke takket 
være intelligent belysning.jf. BR18.

Laveste lydstyrke 
Altid musestille i drift - også ved høj kapacitet: Dette skyl-
des den optimale luftledning og anvendelsen af en eks-
tremt støjsvag motor i køkkenets sokkelområde. Resultatet: 
du bliver ikke distraheret under madlavningen og det er 
muligt at føre en uforstyrret samtale i køkkenet.

Integreret fedtopsamlingsbeholder 
Den integrerede bakke opfanger uheld i både fast og fly-
dende form, f.eks. hvis en gryde koger over undervejs.

ekstrastore kogezoner ifm. induktion med 
rektangulære zoner 
Ekstra store induktionskogeplader sikrer komplet og jævn 
varmefordeling, også ved ekstra store gryder eller stege-
pander.

Automatisk emfangstyring 
Emhættens sugeevne tilpasser sig automatisk det aktuelle 
behov. Manuel betjening hører dermed fortiden til. Du kan 
derfor koncentrere dig om det vigtigste: at lave mad.

Intuitiv sControl+ betjening 
Den unikke betjening kunne ikke være nemmere: intuitive 
op/ned-bevægelser med fingeren eller direkte berøring er 
nok. Der er adgang til alle vigtige funktioner via en enkelt 
berøring.

Rengøringsvenlig 
Udsugningens forskellige komponenter er nemme at tage 
ud gennem den lettilgængelige og brede indstrømnings-
åbning. Herefter kan delene rengøres i opvaskemaskinen 
– og kræver meget lidt plads.

Ekstrastort kogepladeareal 4 24 
Takket være den centrale og pladsbesparende betjening 
direkte ved kogepladen er der altid plads til at lave mad 
med op til 4 gryder på op til 24cm samtidig.

Modulopbygget system 
BORA fører et bredt udvalg af kogeplademodeller, fra 
induktionskogeplader til gaskogeplader eller Tepangrill i 
rustfrit stål. Alle modeller kan kombineres med luftudsug-
ningssystemet. Kombinationer med en, tre eller flere koge-
plader er heller ikke noget problem.

Præcis temperaturkontrol 
Tepan-grillen af rustfrit stål har høj ydeevne, 2 store gril-
lzoner og en enestående, præcis temperaturkontrol. Den 
ønskede temperatur kan indstilles direkte, hvorefter den 
vises og holdes præcist. Den hurtige opvarmning til 250°C 
på mindre end 5 minutter sparer tid og energi.

BORA Classic 2.0 
Highlights
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Energimærking – BORA Classic emfang CKA2/CKA2AB
Produktoplysninger ifølge delegerede forordning (EU) nr. 65/2014 samt forordning (EU) nr. 66/2014

    
 Fabrikant – BORA / Modelidentifikation – CKA2/CKA2AB Symbol Værdi Enhed 

Energiforbrug     
Energiforbrug pr. år  AEChood 28,0 kWh/a 
Energieffektivitetsklasse  – A+ – 
Energieffektivitetsindeks  EEIhood 37,0 – 

Luftkapacitet     
Hydraulisk effektivitet  FDEhood 36,3 – 
Klasse for hydraulisk effektivitet  – A – 
Minimal luftstrøm under normal brug  – 239 m3/h 
Maksimal luftstrøm under normal brug  – 559 m3/h 
Maksimal luftstrøm ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau)  Qmax 591 m3/h 
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt  QBEP 282,3 m3/h 
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt  PBEP 508 Pa 
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt  WBEP 109.7 W 
Tidsforøgelsesfaktor f 0,7 – 

Belysning     
Belysningseffektivitet  LEhood * Ix/W 
Belysningseffektivitetsklasse  – * – 
Belysningssystemets nominelle effekt  WL * W 
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen  Emiddle * Ix 

Fedtfilter     
Fedtfiltreringseffektivitet  GFEhood 97,7 % 
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse  – A – 

Støj     
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved     
 minimumshastighed under normal brug – 45 dB(A) re_1pW 
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved     
 maksimumshastighed under normal brug  – 65 dB(A) re_1pW 
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved     
 intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau)  – 66 dB(A) re_1pW 
Lydtrykniveau ved minimumshastighed under normal brug**  – 32 LpA i dB re 20 μPA 
Lydtrykniveau ved maksimumshastighed under normal brug**  – 52 LpA i dB re 20 μPA 
Lydtrykniveau ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau) **  – 53 LpA i dB re 20 μPA 

Energiforbrug     
Energiforbrug i slukket tilstand  PO 0,25 W 
Energiforbrug i standbytilstand PS * W 

* Gælder ikke for dette produkt
** Frivillig information. Lydtrykniveauet er beregnet i en afstand på 1m 

(afstandsafhængig efterklangstid) på grundlag af lydeffektniveauet iht. 
normen EN 60704-2-13.
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Tilbehør
 Fedtfilter i rustfrit stål PKA1FF
 Dæksel PKA1VK
 Filterboks PKA1FW
 Strømtilslutningsledning type I UNLI (AUS)
 Strømtilslutningsledning type J UNLJ (CH)
 Strømtilslutningsledning type G UNLG (GB-IE)
 Strømtilslutningsledning type B UNLB (PH)
 Strømtilslutningsledning type H UNLH (IL)

Produkt- og planlægningsinstruktioner
 Muligt som recirkulation- eller aftrækssystem
 Kan kombineres med alle BORA Professional 3.0 kogeplader og 

 BORA Universal ventilationskomponenter
 Brug af et ekstra ventilatormodul til meget lange eller komplekse

 udsugningsveje er muligt
 Bordpladehøjden kan tilpasses individuelt
 Bordpladedybde: ≥ 700 mm (i forbindelse med kanalstykket, 

 lige ≥ 650 mm)
 Mulighed for luftledning til venstre og til højre
 Motoren kan via en lille monteringshøjde (100 mm) placeres i 

 sokkelområdet (kun ved brug af sokkelmotoren ULS)
 Monteringstype: planlimet eller nedfældning
 Universal-styringsenheden kan - enkelt og pladsbesparende – 

 placeres som centralt tilslutningssted i sokkelområdet
 Forbindelse imellem aftræk og universal-styringsenhed ved hjælp af

 kommunikationsledning CAT 5
 Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på

 reparation og vedligeholdelse
 BORA Ecotube-kanalsystemet er skræddersyet til BORAs emfang og 

sikrer dermed en funktion i top og den optimale ydelse.
 Professional bordemfangsystemet kan kombineres med samtlige 

BORA stikdåser.

Teknisk data 
Tilslutningsspænding  220 – 240 V 
Frekvens  5060 Hz
Strømforbrug, maksimalt  550 W
Lang tilslutningsledning  2 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde)  482 x 540 x 176 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)  9,25 kg
Effekttrin for kogepladens emhætte  1 – 9, P.
Kanaltilslutning  BORA Ecotube

Produktbeskrivelse 
 Intuitiv betjeningsknap 
 Automatisk dæksel
 Førsteklasses design
 Laveste lydstyrke
 Rengøringsvenlig
 Integreret fedtopsamlingsbeholder
 Fedtfilter ægte i rustfrit stål
 Modulopbygget system
 Automatisk emfangstyring
 Demomodus

Leveringsomfang
 Emfang PKA3 med integreret 90°-bøjning
 Kanalstykke, lige
 Betjeningsknapper
 Flap
 Rustfrit stål fedtfilter
 Filterboks
 Vedligeholdelsesboks
 Kommunikationsledning CAT 5
 Universal-styringsenhed
 Forbindelsesledning betjeningsknap
 Drifts-og monteringsvejledning
 Højdeudligningsplade-sæt
 Monteringsklemmer
 Strømtilslutningsledning med stik type E + F
 Ecotube tætning flad EFD

Specifikationer – PKA3
BORA Pro emfang
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Intuitiv betjeningsknap
Kombinationen af klassisk drejeknap og følsom overflade 
med tydelig kraftig LED-visning garanterer en perfekt 
betjening. Alle funktioner aktiveres nemt, bekvemt og 
intuitivt via drejeknappen og berøring af den centrale 
touchflade.

Førsteklasses design 
Her mødes retningsgivende formsprog og højeste krav til 
materiale og teknik. Design- højdepunkterne er emfanget 
samt den enkelt udformede drejeknap i rustfrit stål med 
den sorte glasfront og den klare, hvide LED-visning.

Rengøringsvenlig 
Udsugningens forskellige komponenter er nemme at tage 
ud gennem den lettilgængelige og brede indstrømnings-
åbning. Herefter kan delene rengøres i opvaskemaskinen 
– og kræver meget lidt plads.

Ekstrastore kogezoner ifm. induktion med 
rektangulære zoner 
Ekstra store induktionskogeplader sikrer komplet og jævn 
varmefordeling, også ved ekstra store gryder eller stege-
pander.

Automatisk emfangstyring 
Emhættens sugeevne tilpasser sig automatisk det aktuelle 
behov. Manuel betjening hører dermed fortiden til. Du kan 
derfor koncentrere dig om det vigtigste: at lave mad.

Automatisk dæksel 
Når emfanget er i brug, åbner og lukker dækslet automa-
tisk. Den integrerede sensor forhindrer, at genstande kom-
mer i klemme, når dækslet lukker. I slukket tilstand er det 
elegante system helt lukket.

Laveste lydstyrke 
Altid exceptionelt støjsvag – også ved høj udsugningska-
pacitet. Dette skyldes den optimale luftføring og anvendel-
sen af en ekstremt støjsvag motor. Det støjsvage miljø gør 
det muligt at føre uforstyrrede samtaler i køkkenet uden 
distraktioner.

Ekstrastort kogepladeareal 4 24 
De ekstra dybe kogeplader på 54cm giver bedre plads til 
madlavning. 2 store gryder kan f.eks. sagtens stå ved siden 
af hinanden.

Modulopbygget system 
BORA fører et bredt udvalg af kogeplademodeller, fra 
induktionskogeplader til gaskogeplader eller Tepan- grill 
i rustfrit stål. Alle modeller kan kombineres med luftuds-
ugningssystemet. Kombinationer med en, tre eller flere 
kogeplader er heller ikke noget problem.

Præcis temperaturkontrol 
Tepan-grillen af rustfrit stål har høj ydeevne, 2 store grill- 
zoner og en enestående, præcis temperaturkontrol. Den 
ønskede temperatur kan indstilles direkte, hvorefter den 
vises og holdes præcist. Den hurtige opvarmning til 250°C 
på mindre end 5 minutter sparer tid og energi.

BORA Professional 3.0 
Highlights
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Energimærking – BORA Professional
BORA Pro emfang PKA3/PKA3AB
BORA Pro emfangsystem med integreret ventilation PKAS3/PKAS3AB

Produktoplysninger ifølge delegerede forordning (EU) nr. 65/2014 samt forordning (EU) nr. 66/2014

     
 Fabrikant  /   BORA BORA
 Modelidentifikation    PKA3/PKA3AB PKAS3/PKAS3AB
  Symbol Værdi Værdi Enhed 

Energiforbrug      
Energiforbrug pr. år  AEChood 26,3 28,0 kWh/a 
Energieffektivitetsklasse  – A++ A+ – 
Energieffektivitetsindeks  EEIhood 35,2 39,8 – 

Luftkapacitet      
Hydraulisk effektivitet  FDEhood 36,9 34,3 – 
Klasse for hydraulisk effektivitet  – A A – 
Minimal luftstrøm under normal brug  – 269 221 m3/h 
Maksimal luftstrøm under normal brug  – 598 558 m3/h 
Maksimal luftstrøm ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau)  Qmax 613 670 m3/h 
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt  QBEP 283,7 296,7 m3/h 
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt  PBEP 507,3 417,0 Pa 
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt  WBEP 108,3 100 W 
Tidsforøgelsesfaktor f 0,7 0,8 – 

Belysning      
Belysningseffektivitet  LEhood * * Ix/W 
Belysningseffektivitetsklasse  – * * – 
Belysningssystemets nominelle effekt  WL * * W 
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen  Emiddle * * Ix 

Fedtfilter      
Fedtfiltreringseffektivitet  GFEhood 83,7 74,7 % 
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse  – C D – 

Støj      
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved      
 minimumshastighed under normal brug – 47 46 dB(A) re_1pW 
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved      
 maksimumshastighed under normal brug  – 65 67 dB(A) re_1pW 
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved      
 intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau)  – 65 70 dB(A) re_1pW 
Lydtrykniveau ved minimumshastighed under normal brug**  – 33 34 LpA i dB re 20 μPA 
Lydtrykniveau ved maksimumshastighed under normal brug**  – 52 55 LpA i dB re 20 μPA 
Lydtrykniveau ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau) **  – 52 58 LpA i dB re 20 μPA 

Energiforbrug      
Energiforbrug i slukket tilstand  PO 0,35 0,18 W 
Energiforbrug i standbytilstand PS * * W 

* Gælder ikke for dette produkt
** Frivillig information. Lydtrykniveauet er beregnet i en afstand på 1 m 

(afstandsafhængig efterklangstid) på grundlag af lydeffektniveauet iht. 
normen EN 60704-2-13.

Tilbehør
 Fedtfilter i rustfrit stål PKA1FF
 Dæksel PKA1VK
 Filterboks PKA1FW
 Strømtilslutningsledning type I UNLI (AUS)
 Strømtilslutningsledning type J UNLJ (CH)
 Strømtilslutningsledning type G UNLG (GB-IE)
 Strømtilslutningsledning type B UNLB (PH)
 Strømtilslutningsledning type H UNLH (IL)

Produkt- og planlægningsinstruktioner
 Muligt som recirkulation- eller aftrækssystem
 Kan kombineres med alle BORA Professional 3.0 kogeplader og 

 BORA Universal ventilationskomponenter
 Brug af et ekstra ventilatormodul til meget lange eller komplekse

 udsugningsveje er muligt
 Bordpladehøjden kan tilpasses individuelt
 Bordpladedybde: ≥ 700 mm
 Monteringstype: planlimet eller nedfældning
 Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på

 reparation og vedligeholdelse
 BORA Ecotube-kanalsystemet er skræddersyet til BORAs emfang og 

sikrer dermed en funktion i top og den optimale ydelse.
 Professional bordemfangsystemet kan kombineres med samtlige 

BORA stikdåser.
 Kanaltilslutning på bagsiden af enheden.

Teknisk data 
Tilslutningsspænding  220 – 240 V 
Frekvens  5060 Hz
Strømforbrug, maksimalt  550 W
Lang tilslutningsledning  2 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde)  468 x 540 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)  12,5 kg
Effekttrin for kogepladens emhætte  1 – 9, P.
Kanaltilslutning  BORA Ecotube

Produktbeskrivelse 
 Intuitiv betjeningsknap 
 Automatisk dæksel
 Førsteklasses design
 Rengøringsvenlig
 Integreret fedtopsamlingsbeholder
 Fedtfilter ægte i rustfrit stål
 Modulopbygget system
 Automatisk emfangstyring
 Maksimal opbevaringsplads
 Integreret motor

Leveringsomfang
 Emfangsystem med integreret ventilator PKAS3
 Betjeningsknapper
 Rustfrit stål fedtfilter
 Filterboks
 Vedligeholdelsesboks
 Flap
 Forbindelsesledning betjeningsknap
 Drifts-og monteringsvejledning
 Højdeudligningsplade-sæt
 Monteringsklemmer
 Strømtilslutningsledning med stik type E + F

Specifikationer – PKAS3
BORA Pro emfangsystem med integreret ventilation
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Princippet bag BORA 
Eller det smukke ved fysikken.

BORA fordele

1 
Mados stiger opad med en hastighed på 
maks. en meter i sekundet.

2 
BORAs bordemfang producerer en tværgå-
ende luftstrøm, der er hurtigere end mado-
sens opstigningshastighed.

3 
På den måde suges madosen væk, der hvor 
den opstår, nemlig direkte ved kogepladen, 
direkte fra gryden, panden eller grillen.

Frisk luft
Madlavning i komfortzonen
BORA trækker lugt- og fedtpartikler direkte 
væk fra gryderne, således at mados ikke kan 
stige op. Fedtpartiklerne trækkes effektivt ind 
i fedtfilteret i rustfrit stål.

Støjsvag
Afgiver betydeligt mindre støj end 
traditionelle emhætter
Traditionelle emhætter har et støjniveau på 
ca. 70 decibel (A) direkte i hovedhøjde. Med 
BORA er det helt anderledes: Selv på højeste 
udsugningstrin er støjniveauet lavere end stø-
jen fra en stegende bøf på panden.

De bedste materialer 
Høj funktionalitet og lang levetid
Udsøgte materialer og høj funktionalitet dan-
ner tilsammen et premium-system. Rustfrit stål 
og glaskeramik uden tungmetaller er her de 
karakteristiske træk.

Nem betjening 
Intuitiv, indlysende og moderne
Systemet styres ved at dreje betjeningsknap-
pen eller ved at trykke eller udføre en stry-
gebevægelse med fingeren. Nemt og intuitivt.

Masser af opbevaringsplads
Emfanget giver plads til køkken-
redskaber
På grund af enhedens lave højde på under 
200 mm og den integrerede recirkulations-
filterenhed bevares opbevaringspladsen i 
underskabet til gryder og andre køkken-
redskaber fuldt ud. Man slipper for at skulle 
afkorte skuffer og der går ikke opbevarings-
plads tabt pga.

Frit udsyn
Ingen forstyrrende emhætte i hovedhøjde
BORA løser problemerne med de traditionelle 
emhætter. Ingen kanter og hjørner i hoved-
højde. Ingen nedbøjet holdning. Intet begræn-
set udsyn. Ingen damp i dit synsfelt eller på 
dine briller.

Rengøringsvenlig 
Hvorfor skal det være svært, når det kan 
gøres let?
Rengøring af traditionelle emhætter er 
besværlig og tidskrævende. BORA er bare 
praktisk i hverdagen: Alle bevægelige dele er 
nemme at afmontere, uden brug af værktøj, og 
tåler opvaskemaskine.

Stor kogeflade: 4 24 
Meget plads til professionel madlavning
Med den pladsbesparende betjening og den 
centrale placering af emfanget giver alle 
BORA induktionskogezoner altid meget plads 
til madlavningen. De ekstrastore induktionsko-
geplader med rektangulære zoner sørger for 
heldækkende og jævn opvarmning af store 
gryder og stegesøer.

Designfrihed
En ny standard for køkkenarkitekturen
BORA overbeviser med nye muligheder i køk-
kenplanlægningen: madlavning foran vinduet 
og under skrå vægge, køkkenøer uden en for-
styrrende emhætte ... BORA står for moderne 
køkkenæstetik.


