
Kurulum Öncesi
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Örnek: 3 m yüksekliğinde 15 m2 bir mutfak, en az 450 
m3/s emiş gücüne sahip bir davlumbaz gerektirir. 
Aslında: 15 m2 x 3 m x 10 = 450 m3/s

Şimdi ürün kataloğunda yer alan performans tablosunu 
inceleyin.  
Hıza ait sütunlardan birinde eşit veya daha yüksek kapasi-
teli bir değer bulunuyorsa davlumbaz etkili demektir.

Example: A 15 m2 kitchen which is 3 m tall requires a 
hood which aspirates at least 450 m3/h. 
In fact: 15 m2 x 3 m x 10 = 450 m3/h

Now consult the performance table found in the product 
catalogue. 
The hood is efficient if an equal or higher capacity value 
is found in one of the speed columns.

Davlumbaz, mutfaktaki dumanı ve buharı atmaya yarayan en 
etkili çözümdür.

Karbon filtreli davlumbaz, havadaki duman ve buharı filtreler 
ve mutfağa geri verir. 

The extraction hood expels fumes and steam out of the kitchen. 
It is the most effective solution.

The recycling hood filters the fumes and steam from the air and 
then returns it to the kitchen. 

Harici gövde 
External body 

Harici gövde 
External body 

Çıkış grubu (havayı emer) 
Extraction group (sucks air) 

Çıkış grubu (havayı emer) 
Extraction group (sucks air) 

Karbon filtresi
(havadaki kokuları filtreler - yalnızca filtreli davlumbazlarda)
Charcoal filter
(filters the air from the odours - only with filtering hoods)

Hava kanalı sistemi (hava üretir)  
Air ducting system (brings air out) 

Yağlanmayı önleyici filtre (motoru yağın verebileceği hasara karşı korur)
Anti-grease filter (protects the motor from grease damage) 

Yağlanmayı önleyici filtre (motoru yağın verebileceği hasara karşı korur) 
Anti-grease filter (protects the motor from grease damage) 

Davlumbaz hakkında temel bilgiler / Abc of the hood

Doğru davlumbazı seçin / Choose the right hood

m3 İHTİYACI HESAPLAMA EFFECTIVENESSmutfağın 
m2

m2 of the 
kitchen

mutfağın 
yüksekliği

height of 
the kitchen

10 hava 
değişimi

10 changes 
of air

Hız 
Speed
Hava kapasitesi IEC 
noktası
Air capacity IEC 
point
Basınç 
Pressure
Giriş
Input
Gürültü seviyesi 
Noise level

1
 
260
 
 
360
 
135 

44

2
 
405
 
 
450
 
170
 
55

3
 
705
 
 
500
 
250
 
67

Gerekli hava dönüşüm kapasitesi mutfağın hacmine göre 
hesaplanır. 
Etkili bir davlumbaz mutfağın havasını saatte 10 kez değiştirir.1
Düşük hızlarda da verimli olduğundan güçlü bir motor daha 
sessiz çalışır ve daha az enerji tüketir.

• Güçlü bir motor daha düşük hızlarda da, sessiz ve verimli 
olabilir.

1 Fan El Kitabı- F. Bleier 1998

The necessary extraction capacity is determined by the volume of 
the kitchen.
An effective hood changes the air of the kitchen 10 times per hour.1 

A powerful motor is quieter and uses less energy because it is 
effective at low speeds.

• A powerful motor can be efficient even at lower, quieter speeds.

1 Fan Handbook - F. Bleier 1998
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Doğru kurulum için öncelikle mutfakta inceleme yapılması 
şarttır.
Davlumbaz seçerken, aşağıdaki detaylara dikkat edilmesi 
gerekir:

• Havalandırma çıkış deliğinin konumu ve mesafesi (çok uzun ve çok 
kavisli dik açılı borular davlumbazın performansını sınırlar).

• The position and distance of the exit hole (very long and very curved 
right-angled tubes limit hood efficiency).

• Mutfak hacmi (gerekli havalandırma 
kapasitesini belirler).
Doğru davlumbazı seçin” bölümünü 
inceleyin.

• Kitchen volume (which determines the 
necessary aspiration capacity).
See section “Choosing the right hood.”

• Ocağın uzunluğu (davlumbaz genellikle 
pişirme alanının uzunluğuna eşittir).

• Length of the cooking top (the hood is 
generally as long as the cooking top area).

Ürünün yerine oturması
• Davlumbazın yerine oturup oturmadığını kontrol edin.
• Davlumbazın iyi durumda olduğundan ve nakliye sırasında ha-
sar görmediğinden emin olun. 
• Davlumbaz, garantisi ve kullanma kılavuzu ile teslim edilmeli-
dir. 
DİKKAT: Hasarlı davlumbazları çalıştırmayın, yetkili servisinize 
danışın. Kurulum öncesinde koruyucu filmleri çıkarmayın

Italian D.M. 37/08 requires two aeration holes which
communicate with the external wall in the presence of gas-
working equipment.

1. an entrance hole for oxygenising the area, to be made in the lower 
part of the wall of the room which communicates externally. 
2. an exit hole for fume discharge, to be made in the upper part of the 
wall which communicates externally (or in a chimney flue dedicated 
exclusively to this use).
If the hood aspirates, the exit hole can be used as a terminal conduit that 
carries the air outside.

Italian D.M. 37/08 standartı, gazla çalışan ekipman olması duru-
munda dış duvarla bağlantı kuracak iki havalandırma deliği ge-
rektirir.

1. Alana oksijen vermek için kullanılacak bir giriş deliği, dış kısımla 
bağlantı kuracak oda duvarının alt kısmına açılacak.
2. Dumanın tahliye edilmesi için kullanılacak bir çıkış deliği, dış 
kısımla bağlantı kuracak duvarın üst kısmına (ya da sırf bu amaç 
için kullanılacak bir baca deliğine) açılacak.
Davlumbaz havalandırma yaparsa, çıkış deliği havayı dışarıya 
taşıyan terminal kanalı olarak kullanılabilir.

Proper installation begins with an inspection.
When choosing a hood, you should know:

Product integrity
• Check the integrity of the hood upon opening.
• Make sure that the hood is in good conditions and has not been 
damaged during transport.
• The hood must arrive with its guarantee and instruction
manual. 
ATTENTION: Do not install the hood if it is damaged. 

Montaj / Installation
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Montaj / Installation

Faber davlumbazların kurulumu kolaydır çünkü EASY CUBE 
ile donatılmışlardır:

Kontrol

1 - Motoru açın
2 - Işıkları açın
Davlumbazın, çıkış borusuna  düzgünce bağlandığından 
emin olun yada davlumbaz filtreli bir davlumbazsa, karbon 
filtrelerinin takılı olduğundan emin olun.

İlk temizleme

• Koruyucu filmleri çıkarın. 
• Kirleri nemli bir sünger ve küçük bir miktar doğal sabun 
kullanarak temizleyin 
• Nemli bir bezle durulayın
• Yumuşak bir bezle kurulayın. Davlumbaz paslanmaz
çelikse, çelik cilası uygulayın
• Paslanmaz çelik davlumbazları korumak amacıyla Faber 
Temizleme mendillerini kullanabilirsiniz

Kurulum mesafesi
Davlumbaz, ocak ile arasında en az 65 cm mesafe olarak şekilde takılmalıdır; teknik çizim ve talimat kılavuzunda aksi şekilde 
bilgi verilen belirli modeller için geçerli değildir.
DİKKAT: belirtilen mesafeye dikkat edilmediği takdirde ürün garantisi geçersiz sayılır.
Ocak ile arasındaki mesafe 75 cm’yi geçerse davlumbaz belirtilen performans seviyesine ulaşamayabilir. 
Dikey kurulum yapılan modeller (örn. Mirror, Matrix) daha alçak şekilde takılmalıdır. Ürünün teknik kılavuzunu inceleyin.

Installation distance
The hood is to be installed at a minimum distance of 65 cm from the cooking top, except for particular models where is specified in the 
technical drawing and instructions manual.
ATTENTION: the product guarantee will not be considered valid if this distance is not respected. 
The hood may not reach declared performance levels if the distance from the cooking top exceeds 75 cm. 
Some vertical-installation models (ex. Mirror, Matrix) are to be installed lower. Check the product’s technical manual.

Faber hoods are easy to install because they have 
EASY CUBE:

Inspection

1 - Turn on the motor
2 - Switch on the lights
If the hood is an extraction hood, verify that it is 
properly connected to the exit tubing.
If the hood is a filtering hood, verify that the charcoal filters have 
been inserted.

First cleaning

• Remove the protective films 
• Remove impurities with a damp sponge and a small amount of 
neutral soap 
• Rinse with a damp cloth
• Dry with a soft cloth. If the hood is in stainless steel, continue 
with a steel glaze
• You can give stainless steel hoods a protective treatment with 
the Faber Clin&Clin tissue

• Davlumbazı asın 
• Hang the hood 

• Hizalayın
• Align

• Boruyu takın
• Connect tubing

• Bacayı yerleştirin
• Insert the chimney

- Premio Angola
- Prestige Isola
- Stilo Isola
- Cassiopea Isola
- Stilo/SP
- Stilux
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Kullanım ve bakım / Use and maintenance

Koku önleyici filtreler / Anti-odours filters

Davlumbaz temizliği
• Kirleri nemli bir sünger ve küçük bir miktar doğal sabun kul-
lanarak temizleyin2 

• Nemli bir bezle durulayın 
• Yumuşak bir bezle kurulayın; davlumbaz paslanmaz çelikse 
paslanmaz bakımı yapın
• İç davlumbaz borusunu yılda bir kez temizleyin

2 Asit bazlı temizlik ürünleri davlumbazın yüzeyine zarar vere-
bilir

• Wash the metal anti-grease filters by hand or in the dishwasher 
every two months1 
• Replace synthetic anti-grease filters every two months
• Regular filter maintenance guarantees efficient hood use 

ATTENTION: grease deposited on the filters is inflammable: be sure 
to perform regular  maintenance

• Metal yağ önleyici filtreleri elinizde veya iki ayda bir bulaşık 
makinesinde yıkayın1. 
• Sentetik yağ önleyici filtreleri iki ayda bir değiştirin
• Düzenli filtre bakımı sayesinde davlumbazınızı daha verimli 
kullanın.
DİKKAT: Filtrelerde biriken yağ yanıcıdır: düzenli olarak bakım 
yapmayı unutmayın 

Hood cleaning
• Remove impurities with a damp sponge and a small amount of 
neutral soap2 
•  Rinse with a damp cloth 
• Dry with a soft cloth, if the hood is in stainless steel, follow the 
steel brushing
• Clean the internal hood conduit once a year

1 These intervals of time refer to a regular use of the hood,  
approximately 3 hours per day

1 Bu zaman aralıkları davlumbazın düzenli kullanımını ifade eder, 
her gün yaklaşık 3 saat

2 Acid-based cleaning products can damage hood surfaces

Switch on the hood a minute before cooking begins to create air 
flow that channels fumes and steam toward the aspiration surfaces. 
If necessary, leave the hood switched on even after cooking is finished so 
that all steam and odours can be properly aspirated.

Dumanı ve buharı havalandırma yüzeyine iletecek hava akışı 
sağlamak için davlumbazı pişirme işlemine başlamadan bir dakika 
önce açın. 
Gerekirse, pişirme işlemi tamamlandıktan sonra da davlumbazı 
açık bırakın; böylece tüm buhar ve kokular tamamen giderilmiş 
olur.

UZUN ÖMÜRLÜ FİLTRE
Faber yeniden kullanılabilir aktif karbon filtre geliştirmiştir. 
Çok katmanlı teknolojisi sayesinde Uzun Ömürlü filtre filtrele-
me etkisini arttırır; çift katman en büyük parçacıkları tutmak 
için ön filtreleme yapar ve havanın ideal şekilde temizlenme-
sini sağlamak için ikinci kez daha yoğun bir şekilde filtreden 
geçirir. 

Filtre maksimum 3 yıl boyunca her 3-4 ayda bir bulaşık maki-
nesinde yıkanabilir ve suyunun akması için dik konumda oda 
sıcaklığında kurumaya bırakılır. 

1 Normal davlumbaz kullanımı, günde yaklaşık 3 saattir.

LONG LASTING FILTER
Faber has developed a new, re-usable active carbon filter. Thanks 
to the multi-layer technology, the Long Lasting filter further 
increases filtration efficiency, with the double layer using an initial 
pre-filtration to capture the largest particles, and a second, more 
concentrated filtration to guarantee optimal air cleanliness. 

The filter can be washed in the dishwasher every 3-4 months1, for 
a maximum of 3 years and dries at room temperature in a vertical 
position to allow the water to drain out. Alternatively, it can be 
placed in an oven at 50°C.

1 Normal use cooker hood, by around 3 hours per day

YÜKSEK PERFORMANS
Yüksek konsantrasyonlu karbon mikro tanecikli yapıya sahip 
yüksek verim alınan filtre, emilen buharın %80’ininden 
fazlasını filtreleme kapasitesine ve 6 aya kadar kullanılabilme 
kapasitesine sahiptir; bu nedenle normal bir karbon filtreden 
alınan performansın iki katı performans gösterir ve ekonomik 
açıdan %20’den fazla tasarruf sağlar.

HIGH PERFORMANCE
High-efficiency filter with a highly-concentrated carbon micro-
granular structure that can guarantee more than 80% filtration 
capacity of intake fumes and a duration of up to 6 months, double 
that of a normal charcoal filter, making for economic savings of 
more than 20%

3 YIL

MAX

MAX

6 AY

Temizleme serisi / Cleaning line

• Yenileyici Macun  
Çelik yüzeylere doğal bir parlaklık verir. 
Günlük kullanımdan kaynaklanan lekeleri 
gidermek için kullanılır.

• Revitalising paste
Removes marks, spots and small rust stains 
caused by daily use, restoring a natural shine 
to steel surfaces.

• Koruyucu mendiller  
Çelik yüzeylerin güzelliğini zamana karşı 
korur ve bakımını yapar. Pratik ve tek 
kullanımlıktır. Temiz ve kuru yüzeylere 
uygulanmalıdır.

• Protective tissues 
Protect and maintain the beauty of steel 
surfaces over time. Practical and  disposable. 
To be applied on clean, dry surfaces.
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Tüm Faber davlumbazlar güvenlik ve performans testlerinden 
geçmişlerdir.

Havalandırma ve gürültü kapasitesi standartlarına göre 
ölçülmüştür:
• EN 61591
• EN 60704-3
mutfak davlumbazı performansını ölçmek için kullanılan özel 
değerler.
DİKKAT: İki farklı davlumbaz markası arasındaki karşılaştırma, 
bu standartlara uygun olarak elde edilen veriler kullanılarak 
yapılmalıdır. 

Faber laboratuvarı NEMKO ve IMQ tarafından onaylanmıştır.

Kesilme tehlikesini önlemek için iç kenarlar dövülmüş ve 
temperli cam kullanılmıştır.

Isı korumalı motorlar ve kendiliğinden sönen plastik 
parçalar yangın tehlikesinin önlenmesine yardımcı olur.
Elektronik katı durumdadır, kablolar ve bağlantı parçaları 
elektrik çarpmasını veya tehlikeli kıvılcımları önleyecek 
şekilde yerleştirilmiştir.

Faber hoods benefit from 50 years of 
competence in the treatment of kitchen air.

• We were the first in the kitchen hood sector to obtain an ISO 
9001 company qualitysystem certificate.
• System integrated with Quality, Safety and Environment 
certified by SGS respecting the ISO 9001:2000, OHSAS 18001 
and ISO 14001 norms. 
• We have received the SGS Excellence Certificate, the 
absolute first in the world, number 001.
• All Faber hoods conform to European safety standards (EC 
mark of conformity), and have also been certified by the IMQ, 
a reliable, independent organisation further guaranteeing 
clients on quality (IMQ mark of security).

All Faber hoods have undergone safety and performance tests. 

Aspiration and noise capacity have been measured according to 
standard norms:
• EN 61591
• EN 60704-3
unique specifications for surveying kitchen hood performance.
ATTENTION: Comparisons between different brand hoods 
should be carried out on complete data obtained according to 
these standards. 

The Faber laboratory is NEMKO and IMQ certified.

Hammered internal edges and tempered glass to avoid risks of 
cutting.

Thermo-protected motors and self-extinguishing plastics help 
avoid any risk of fire.
Electronics are solid state, cables and connections are all placed 
correctly to avoid electric shock or dangerous sparks.

FABER DAVLUMBAZLAR ÖNCE GÜVENLİK İLKESİNDEN İLHAM
ALARAK TASARLANMIŞTIR.
FABER HOODS ARE DESIGNED FOR SAFETY.

Kalite ve güvenlik / Quality and safety

Faber davlumbazlar, 50 yıldır
mutfakların havasını temizleyen
teknolojiler üretmektedir.

• Mutfak davlumbazları sektöründe ISO 9001 şirket ka-
lite sistemi sertifikasını alan ilk şirkettir.
• Kalite, Güvenlik ve Çevre ile entegre sistem ISO 
9001:2000, OHSAS 18001 ve ISO 14001 standartlarına 
uygun olarak SGS tarafından belgelendirilmiştir. 
• Faber SGS Mükemmellik Sertifikasını, 001 numarası 
ile dünyada ilk alan şirket olmuştur.
• Tüm Faber davlumbazlar Avrupa güvenlik standart-
larına uygundur (EC uygunluk işareti), ve kalite konu-
sunda müşterilere güvence veren güvenilir, bağımsız 
bir kuruluş olan IMQ tarafından onaylanmıştır (IMQ 
güvenlik işareti).
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