
Проектування і монтаж
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Новий вимір 
охолодження 
та заморозки



4 5

EGN 9171   I   EWT 9175   I   EKB 9471

Monolith — це нове покоління вбудованих 
холодильників, морозильних камер і винних 
шаф. Нова серія відображає в собі понад 
60 років інноваційних технологій та інженер-
ного мистецтва, а також установлює нові 
стандарти у зберіганні свіжих продуктів. 

Обладнання класу люкс, незвичні розміри, 
сучасні компоненти для максимальної енер-
гоефективності й такі інноваційні технології, 
як PowerCooling, SmartDevice і BioFresh для 
забезпечення тривалого зберігання свіжості 
продуктів – усе це робить пристрої Monolith 
унікальними. Крім цього, вони дуже тихо 
працюють і їх легко комбінувати між 
собою – залежно від потреби й обладнання. 

Monolith: новий вимір охолодження та 
заморозки.
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Огляд моделей

EKB 9271

EGN 9171

EWT 9175 

EKB 9471

EGN 9671

EGN 9271

EWT 9275 

Модель Технічні характеристики

Холодильна камера

EKB 9671

EGN 9471

Морозильна камера

Винна шафа

модифікація -001 Права, змінна

модифікація -001 Права, змінна

модифікація -001 Права, змінна

модифікація -617 Ліва, змінна

модифікація -617 Ліва, змінна

модифікація -617 Ліва, змінна

модифікація -617 Ліва, змінна

модифікація -001 Права, змінна

модифікація -617 Ліва, змінна

Меблевий фасад, відповідний до 
кухонних меблів/

*передня панель із нержавіючої сталі

Меблевий фасад, відповідний до 
кухонних меблів/

*передня панель із нержавіючої сталі

Меблевий фасад, відповідний до 
кухонних меблів/

*передня панель із нержавіючої сталі

Меблевий фасад, відповідний до 
кухонних меблів/

*передня панель із нержавіючої сталі

Меблевий фасад, відповідний до 
кухонних меблів/

*передня панель із нержавіючої сталі

Меблевий фасад, відповідний до 
кухонних меблів/

*передня панель із нержавіючої сталі

Меблевий фасад, відповідний до 
кухонних меблів/

*передня панель із нержавіючої сталі

Меблевий фасад, відповідний до 
кухонних меблів/

*передня панель із нержавіючої сталі

Меблевий фасад, відповідний до 
кухонних меблів/

*передня панель із нержавіючої сталі

Сторона відкривання 
дверцят 1

під час постачання

Передня панель 2
(*додаткове обладнання)

модифікація -001 Права, змінна

76,2 91,476,261,0

76,261,0 45,7 91,491,4 61,0

61,0

45,7

45,7

61,0

61,0

76,2

76,2

91,4

91,4

Серія Monolith пропонує різноманітні можливості для кухні вашої мрії: як окремий пристрій або комбінація 
з двох чи більше пристроїв. У такий спосіб можна створити чимало варіантів для забезпечення оптимального 
зберігання продуктів.

«Набір для комбінації Side-by-Side» зі сторінки 39 потрібен, якщо між приладами відстань менше ніж 102 мм.

Будь ласка, зверніться до сторінки 43 для отримання більш детальної інформації про розміри ніш.

Комбінації Side-by-Side

Приклади можливих комбінацій з 2 пристроїв

Приклади можливих комбінацій з 3 пристроїв

Ширина ніші: 137,2 см 

Ширина ніші: 182,9 см 

Ширина ніші: 167,6 см

Ширина ніші: 243,8 см

¹ Для зміни розташування дверних петель потрібен спеціальний набір, дивіться сторінку 39. Зміна виконується тільки авторизованим сервісним інженером.
² Розміри та вага дверної панелі зазначено на сторінках 38 та 41.
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Короткий огляд технічних характеристик

Електронний сенсорний екран InfinitySwipe 
представлений яскравим і чітким 3,5-дюймовим 
дисплеєм і інтуїтивно зрозумілий для роботи 
шляхом Touch & Swipe.

Дозатор води InfinitySpring інтегровано врівень із 
поверхнею, що робить його практично непомітним. 
Завдяки такому рішенню прохолодною водою 
можна заповнити посуд звичайного розміру. Для 
забезпечення чистоти води використовується відповід-
ний змінний фільтр. Він знаходиться в легкодоступно-
му місці на передній панелі основи пристрою.

Потужна система PowerCooling забезпечує 
швидке й рівномірне охолодження продуктів 
усередині холодильника завдяки спеціальній 
технології подачі повітря у дверцятах приладу. 
Інтегрований фільтр з активованого вугілля 
FreshAir запобігає появі сторонніх запахів і 
очищає вхідне повітря. 

Світлодіодне освітлення, вбудоване в бокову 
стінку, забезпечує оптимальний розподіл світла 
у всьому холодильнику. Під час відкривання 
дверцят вмикається м’яке світло. Технологія 
InfinityLight дозволяє не тільки налаштувати 
освітлення, але й зберегти належну якість 
продуктів завдяки зменшенню тепловиділення.

Широкі полиці у дверцятах пропонують 
достатньо місця для зберігання великих пляшок. 
Усі полиці в холодильнику та його дверцятах 
виготовлені з безпечного скла й легко регулю-
ються по висоті. Це дає змогу організувати 
внутрішній простір, виходячи з вимог і особли-
востей індивідуального використання.

Моделі серії Monolith постачаються з модулем 
SmartDeviceBox, який установлює з’єднання 
між смартфоном або планшетом і приладом 
Monolith. Цей модуль також дає змогу дистанцій-
но активувати налаштування й функції. Крім цього, 
доступні сповіщення про помилки, наприклад, про 
відкриті дверцята або збої в електроживленні.*

*Функції модуля SmartDevice доступні не в усіх країнах.

При температурі трохи більше ніж 0 °С і регульованій вологості овочі та фрукти, м’ясо й молочні продукти 
завдяки технології BioFresh зберігатимуться свіжими значно довше, ніж у звичайному холодильному відділенні. 
Практична система FlexSystem забезпечує ефективну організацію простору й огляд у висувному контейнері 
BioFresh-Safe. Третій контейнер BioFresh у приладі серії Monolith надає ще більше можливостей завдяки технології 
Fish & Seafood-Safe. Ця технологія дозволяє встановити температуру -2 °C, що робить контейнер ідеальним місцем 
для зберігання риби та морепродуктів. У цьому контейнері можна також швидко охолодити напої. Усі контейнери 
BioFresh-Safe обладнані системою автоматичних доводжувачів SoftTelescopic: завдяки ним закривання здійснюється 
м’яко, а щоденне використання стало практичним і безпечним.
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ВАЖЛИВО!
За вказаної мінімальної висоти регульовані 
ніжки перебувають у повністю втягнутому 
положенні.
Якщо обертати чотири регульовані ніжки, 
висота приладу буде збільшуватися. Як тільки 
прилад буде встановлено в нішу, обертайте 
його регульовані за висотою ніжки (у передній 
частині пристрою), аж доки прилад не діста-
неться (з’єднається) кріплення для захисту від 
перекидання. Для досягнення мінімальної 
висоти панелі цоколя: 102 мм, регульовані 
ніжки мають бути підняті на 6–8 мм. Якщо 
цокольна панель має бути вище 102 мм, то 
висоту приладу можна збільшувати максимум 
на 26 мм із допомогою регулювання ніжок.

Додаткові технічні характеристики й вимоги щодо безпеки наведено на стор. 40-47.

C

EKB 9271

n

130 / 0,356 

39

326

142

4 / 3

3

2 / 1

InfinitySwipe

Від +2 °C до +7 °C

автоматично

InfinityLight

немає

немає

права, змінна *

212,6 / 60,2 / 61

213,4 / 61 / 63,5

152,0

220-240 / 1,5

* Якщо використовується меблевий фасад товщина якого менше, ніж мінімально допустима, треба використовувати коротші гвинти, ніж ті, які поставляються в комплекті.

Клас енергоефективності

Споживання електроенергії, кВт-г (рік / 24 год)

Звукова потужність, дБ(А)

Корисний об’єм холодильника в літрах

При цьому корисний об’єм BioFresh у літрах

Кількість контейнерів, з яких регульовані по висоті

Кількість полиць у дверцятах

Кількість контейнерів BioFresh-/BioFresh-Plus-Safe зі світлодіодним освітленням

Електронне керування

Діапазон температур у холодильнику, °C

Спосіб відтавання

Внутрішнє освітлення

Вбудований дозатор води

Фільтр для води

Сторона відкривання дверцят

Розміри приладу 

в см (В / Ш / Г)

Розміри ніші 

в см (В / Ш / Г)

Маса нетто, кг

Напруга, В~/струм, А 

Холодильна камера Monolith, 61,0 см

*  Для зміни сторони відкривання дверцят зверніться до вповноваженого 

фахівця служби технічної підтримки приладів Monolith від Liebherr.

Додаткове обладнання

· Плоска ручка зі шліфованого алюмінію
· Квадратна ручка зі шліфованого алюмінію
· Кругла ручка з нержавіючої сталі
· Передня панель із нержавіючої сталі
· Цокольна панель із нержавіючої сталі
· Набір для комбінації Side-by-Side
· Набір для зміни сторони відкривання дверей

Додаткове обладнання вказано на стор. 38–39.

Розміри дверної панелі
і вільна довжина кабелю живлення

Розміри приладу

Окрема цокольна панель

Розміри ніші
Суцільна цокольна панель

Вкладна дверна 
панель
A = 273 мм 
B = 12,5 мм 
C = 658 мм 

Накладна дверна 
панель
A = 279 мм 
B = 12,5 мм 
C = 670 мм 

Розмір A = без установ-
леної ручки дверцят 

А 
Глибина ніші при використанні накладної дверної 
панелі: 635 мм, при використанні вкладної панелі: 
635 мм + товщина меблевого фасаду. 

B 
Місце виходу кабелю живлення на задній стороні при-
ладу (19 мм від лівої сторони та 127 мм від нижньої). 
Вільна довжина кабелю живлення становить 2,5 м.

C 
У приладі є виїмка для прокладання кабелю живлення 
і шланга водопроводу, її глибина: 25 мм, висота: 
140 мм, ширина відповідає ширині приладу.

D 
Цю поверхню видно після відкривання дверцят. 
Рекомендується візуальне оформлення поверхні.

E 
Механізм для захисту від перекидання, розміщений на 
нижній частині приладу, має бути закріплений на підлозі 
або стіні.

Вкладна дверна панель 
В = 2029 мм 
Ш = 603 мм 

Накладна дверна панель
В = 2032 мм 
(плюс нахльост панелі зверху) 
Ш = 610 мм 
(плюс нахльост панелі з обох сторін) 

Товщина дверної панелі: мін. 16 мм*/макс. 30 мм
Вага передньої панелі: макс. 30 кг

Установлення позаду приладу неможливе.
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n

141 / 0,385 

39 

430

188

4 / 3

3

2 / 1

InfinitySwipe

Від +2 °C до +7 °C

автоматично

InfinityLight

InfinitySpring

так

права, змінна *

212,6 / 75,4 / 61

213,4 / 76,2 / 63,5

179,0

220-240 / 1,5

C

Додаткові технічні характеристики й вимоги щодо безпеки наведено на стор. 40-47.

ВАЖЛИВО!
За вказаної мінімальної висоти регульовані 
ніжки перебувають у повністю втягнутому 
положенні.
Якщо обертати чотири регульовані ніжки, 
висота приладу буде збільшуватися. Як тільки 
прилад буде встановлено в нішу, обертайте 
його регульовані за висотою ніжки (у передній 
частині пристрою), аж доки прилад не діста-
неться (з’єднається) кріплення для захисту від 
перекидання. Для досягнення мінімальної 
висоти панелі цоколя: 102 мм, регульовані 
ніжки мають бути підняті на 6–8 мм. Якщо 
цокольна панель має бути вище 102 мм, то 
висоту приладу можна збільшувати максимум 
на 26 мм із допомогою регулювання ніжок.

* Якщо використовується меблевий фасад товщина якого менше, ніж мінімально допустима, треба використовувати коротші гвинти, ніж ті, які поставляються в комплекті.

Клас енергоефективності

Споживання електроенергії, кВт-г (рік / 24 год)

Звукова потужність, дБ(А)

Корисний об’єм холодильника в літрах

При цьому корисний об’єм BioFresh у літрах

Кількість контейнерів, з яких регульовані по висоті

Кількість полиць у дверцятах

Кількість контейнерів BioFresh-/BioFresh-Plus-Safe зі світлодіодним освітленням

Електронне керування

Діапазон температур у холодильнику, °C

Спосіб відтавання

Внутрішнє освітлення

Вбудований дозатор води

Фільтр для води

Сторона відкривання дверцят

Розміри приладу 

в см (В / Ш / Г)

Розміри ніші 

в см (В / Ш / Г)

Маса нетто, кг

Напруга, В~/струм, А 

Холодильна камера Monolith, 76,2 см

*  Для зміни сторони відкривання дверцят зверніться до вповноваженого 

фахівця служби технічної підтримки приладів Monolith від Liebherr.

Додаткове обладнання

· Плоска ручка зі шліфованого алюмінію
· Квадратна ручка зі шліфованого алюмінію
· Кругла ручка з нержавіючої сталі
· Передня панель із нержавіючої сталі
· Цокольна панель із нержавіючої сталі
· Набір для комбінації Side-by-Side
· Набір для зміни сторони відкривання дверей

Додаткове обладнання вказано на стор. 38–39.

Розміри приладу

Окрема цокольна панель

Розміри ніші
Суцільна цокольна панель

Розміри дверної панелі
і вільна довжина кабелю живлення та шланга водопроводу

Вкладна дверна 
панель
A = 337 мм 
B = 12,5 мм 
C = 810 мм 

Накладна дверна 
панель
A = 343 мм 
B = 12,5 мм 
C = 822 мм

Розмір A = без установ-
леної ручки дверцят

А 
Глибина ніші при використанні накладної дверної 
панелі: 635 мм, при використанні вкладної панелі: 
635 мм + товщина меблевого фасаду. 

B 
Місце виходу кабелю живлення на задній стороні при-
ладу (19 мм від лівої сторони та 127 мм від нижньої). 
Вільна довжина кабелю живлення становить 2,5 м.

C 
У приладі є виїмка для прокладання кабелю живлення 
і шланга водопроводу, її глибина: 25 мм, висота: 
140 мм, ширина відповідає ширині приладу.

D 
Цю поверхню видно після відкривання дверцят. 
Рекомендується візуальне оформлення поверхні.

E 
Механізм для захисту від перекидання, розміщений на 
нижній частині приладу, має бути закріплений на підлозі 
або стіні.

Вкладна дверна панель 
В = 2029 мм 
Ш = 756 мм 

Накладна дверна панель
В = 2032 мм 
(плюс нахльост панелі зверху) 
Ш = 762 мм 
(плюс нахльост панелі з обох сторін) 

Товщина дверної панелі: мін. 16 мм*/макс. 30 мм
Вага передньої панелі: макс. 35 кг

Установлення позаду приладу неможливе.
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n

152 / 0,414

39

534

235

4 / 3

3

2 / 1

InfinitySwipe

Від +2 °C до +7 °C

автоматично

InfinityLight

InfinitySpring

так

права, змінна *

212,6 / 90,6 / 61

213,4 / 91,4 / 63,5

198,0

220-240 / 1,5

C

Додаткові технічні характеристики й вимоги щодо безпеки наведено на стор. 40-47.

ВАЖЛИВО!
За вказаної мінімальної висоти регульовані 
ніжки перебувають у повністю втягнутому 
положенні.
Якщо обертати чотири регульовані ніжки, 
висота приладу буде збільшуватися. Як тільки 
прилад буде встановлено в нішу, обертайте 
його регульовані за висотою ніжки (у передній 
частині пристрою), аж доки прилад не діста-
неться (з’єднається) кріплення для захисту від 
перекидання. Для досягнення мінімальної 
висоти панелі цоколя: 102 мм, регульовані 
ніжки мають бути підняті на 6–8 мм. Якщо 
цокольна панель має бути вище 102 мм, то 
висоту приладу можна збільшувати максимум 
на 26 мм із допомогою регулювання ніжок.

* Якщо використовується меблевий фасад товщина якого менше, ніж мінімально допустима, треба використовувати коротші гвинти, ніж ті, які поставляються в комплекті.

Клас енергоефективності

Споживання електроенергії, кВт-г (рік / 24 год)

Звукова потужність, дБ(А)

Корисний об’єм холодильника в літрах

При цьому корисний об’єм BioFresh у літрах

Кількість контейнерів, з яких регульовані по висоті

Кількість полиць у дверцятах

Кількість контейнерів BioFresh-/BioFresh-Plus-Safe зі світлодіодним освітленням

Електронне керування

Діапазон температур у холодильнику, °C

Спосіб відтавання

Внутрішнє освітлення

Вбудований дозатор води

Фільтр для води

Сторона відкривання дверцят

Розміри приладу 

в см (В / Ш / Г)

Розміри ніші 

в см (В / Ш / Г)

Маса нетто, кг

Напруга, В~/струм, А 

Холодильна камера Monolith, 91,4 см

*  Для зміни сторони відкривання дверцят зверніться до вповноваженого 

фахівця служби технічної підтримки приладів Monolith від Liebherr.

Додаткове обладнання

· Плоска ручка зі шліфованого алюмінію
· Квадратна ручка зі шліфованого алюмінію
· Кругла ручка з нержавіючої сталі
· Передня панель із нержавіючої сталі
· Цокольна панель із нержавіючої сталі
· Набір для комбінації Side-by-Side
· Набір для зміни сторони відкривання дверей

Додаткове обладнання вказано на стор. 38–39.

Розміри приладу

Окрема цокольна панель

Розміри ніші
Суцільна цокольна панель

Розміри дверної панелі
і вільна довжина кабелю живлення та шланга водопроводу

Вкладна дверна 
панель
A = 400 мм 
B = 12,5 мм 
C = 962 мм 

Накладна дверна 
панель
A = 406 мм 
B = 12,5 мм 
C = 975 мм

Розмір A = без установ-
леної ручки дверцят

А 
Глибина ніші при використанні накладної дверної 
панелі: 635 мм, при використанні вкладної панелі: 
635 мм + товщина меблевого фасаду. 

B 
Місце виходу кабелю живлення на задній стороні при-
ладу (19 мм від лівої сторони та 127 мм від нижньої). 
Вільна довжина кабелю живлення становить 2,5 м.

C 
У приладі є виїмка для прокладання кабелю живлення 
і шланга водопроводу, її глибина: 25 мм, висота: 
140 мм, ширина відповідає ширині приладу.

D 
Цю поверхню видно після відкривання дверцят. 
Рекомендується візуальне оформлення поверхні.

E 
Механізм для захисту від перекидання, розміщений на 
нижній частині приладу, має бути закріплений на підлозі 
або стіні.

Вкладна дверна панель 
В = 2029 мм 
Ш = 908 мм 

Накладна дверна панель
В = 2032 мм 
(плюс нахльост панелі зверху) 
Ш = 914 мм 
(плюс нахльост панелі з обох сторін) 

Товщина дверної панелі: мін. 16 мм*/макс. 30 мм
Вага передньої панелі: макс. 40 кг

Установлення позаду приладу неможливе.
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Механізм SoftSystem забезпечує плавне закрит-
тя дверей, навіть при заповнених дверних поли-
цях. Залежно від розміру, вантажопідйомність 
дверних петель приладу Monolith становить 
щонайбільше 40 кг.

Світлодіодне освітлення, вбудоване в бокову 
стінку, забезпечує оптимальний розподіл світла 
у всій морозильній камері. Під час відкривання 
дверцят вмикається м’яке світло. Технологія 
InfinityLight дозволяє не тільки налаштувати 
освітлення, але й зберегти належну якість 
продуктів завдяки зменшенню тепловиділення.

Багато вільного місця в інноваційних контейнерах 
морозильної камери та у дверцятах. Прозорі 
полиці у дверцятах морозильної камери регулю-
ються по висоті та забезпечують достатньо місця для 
дрібних продуктів. Подача повітря в морозильну каме-
ру забезпечує постійне переміщення охолодженого 
повітря. При цьому температура залишається незмін-
ною, що є оптимальним для зберігання продуктів. 

Функція SuperFrost забезпечує швидке зниження 
температури, створюючи умови, необхідні для 
збереження вітамінів. Після завершення процесу 
заморожування функція повертається до нормаль-
ного режиму роботи щонайбільше через 
65 годин і допомагає заощаджувати енергію. 
Цією та іншими функціями можна легко керувати 
дистанційно за допомогою модуля SmartDevice. 

Технологія NoFrost заморожує продукти за допомогою циркуляції охолодженого повітря та відводить вологу, яка 
при цьому утворюється. Завдяки цьому в морозильній камері не утворюється лід, а заморожені продукти не покри-
ваються шаром інею. Завдяки функції NoFrost розморожувати морозильну камеру більше немає необхідності. 
Повністю закриті висувні контейнери системи FrostSafe захищають заморожені продукти від небажаного контакту 
з повітрям і втрати охолодженого повітря при відкритих дверцятах. Для забезпечення відмінного огляду контейнери 
виконано із прозорого пластику й оснащено телескопічними напрямними. Усі контейнери обладнані системою 
автоматичних доводжувачів SoftTelescopic: завдяки ним закривання здійснюється м’яко, а щоденне використання 
стало практичним і безпечним.

Автоматичний льодогенератор IceMaker за 
24 години виробляє 1,6 кг льоду з фільтрованої 
води. Активація функції SuperFrost може призве-
сти до збільшення виробничої потужності. Обсяг 
зберігання готового льоду варіюється від 1,8 кг 
до 3,5 кг (залежно від моделі). Змінний фільтр 
для води знаходиться в легкодоступному місці на 
передній панелі основи пристрою.

Короткий огляд технічних характеристик
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Додаткові технічні характеристики й вимоги щодо безпеки наведено на стор. 40-47.

ВАЖЛИВО!
За вказаної мінімальної висоти регульовані 
ніжки перебувають у повністю втягнутому 
положенні.
Якщо обертати чотири регульовані ніжки, 
висота приладу буде збільшуватися. Як тільки 
прилад буде встановлено в нішу, обертайте 
його регульовані за висотою ніжки (у передній 
частині пристрою), аж доки прилад не діста-
неться (з’єднається) кріплення для захисту від 
перекидання. Для досягнення мінімальної 
висоти панелі цоколя: 102 мм, регульовані 
ніжки мають бути підняті на 6–8 мм. Якщо 
цокольна панель має бути вище 102 мм, то 
висоту приладу можна збільшувати максимум 
на 26 мм із допомогою регулювання ніжок.

* Якщо використовується меблевий фасад товщина якого менше, ніж мінімально допустима, треба використовувати коротші гвинти, ніж ті, які поставляються в комплекті.

*  Для зміни сторони відкривання дверцят зверніться до вповноваженого 

фахівця служби технічної підтримки приладів Monolith від Liebherr.

Додаткове обладнання

· Плоска ручка зі шліфованого алюмінію
· Квадратна ручка зі шліфованого алюмінію
· Кругла ручка з нержавіючої сталі
· Передня панель із нержавіючої сталі
· Цокольна панель із нержавіючої сталі
· Набір для комбінації Side-by-Side
· Набір для зміни сторони відкривання дверей

Додаткове обладнання вказано на стор. 38–39.

Клас енергоефективності

Споживання електроенергії, кВт-г (рік / 24 год)

Звукова потужність, дБ(А)

Корисний об’єм морозильної камери в літрах

Кількість контейнерів, з яких регульовані по висоті

Кількість полиць у дверцятах

Кількість контейнерів FrostSafe

Електронне керування

Діапазон температур у морозильній камері, °C

Спосіб відтавання

Внутрішнє освітлення

IceMaker

Фільтр для води

Виробництво кубиків льоду, 24 год / кг

Запас кубиків льоду, кг

Час зберігання при відключенні електроенергії, год

Потужність заморожування за 24 год, кг

Сторона відкривання дверцят

Розміри приладу 

в см (В / Ш / Г)

Розміри ніші 

в см (В / Ш / Г)

Маса нетто, кг

Напруга, В~/струм, А

Морозильна камера Monolith, 45,7 см Розміри приладу

Розміри ніші

Розміри дверної панелі
і вільна довжина кабелю живлення та шланга водопроводу

Окрема цокольна панель Суцільна цокольна панель

Вкладна дверна 
панель
A = 210 мм 
B = 12,5 мм 
C = 505 мм 

Накладна дверна 
панель
A = 216 мм 
B = 12,5 мм 
C = 517 мм 

Розмір A = без установ-
леної ручки дверцят 

А 
Глибина ніші при використанні накладної дверної 
панелі: 635 мм, при використанні вкладної панелі: 
635 мм + товщина меблевого фасаду. 

B 
Місце виходу кабелю живлення на задній стороні при-
ладу (19 мм від лівої сторони та 127 мм від нижньої). 
Вільна довжина кабелю живлення становить 2,5 м.

C 
У приладі є виїмка для прокладання кабелю живлення 
і шланга водопроводу, її глибина: 25 мм, висота: 
140 мм, ширина відповідає ширині приладу.

D 
Цю поверхню видно після відкривання дверцят. 
Рекомендується візуальне оформлення поверхні.

E 
Механізм для захисту від перекидання, розміщений на 
нижній частині приладу, має бути закріплений на підлозі 
або стіні.

Вкладна дверна панель 
В = 2029 мм 
Ш = 451 мм 

Накладна дверна панель
В = 2032 мм 
(плюс нахльост панелі зверху) 
Ш = 457 мм 
(плюс нахльост панелі з обох сторін) 

Товщина дверної панелі: мін. 16 мм*/макс. 30 мм
Вага передньої панелі: макс. 25 кг

Установлення позаду приладу неможливе.
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Додаткові технічні характеристики й вимоги щодо безпеки наведено на стор. 40-47.

ВАЖЛИВО!
За вказаної мінімальної висоти регульовані 
ніжки перебувають у повністю втягнутому 
положенні.
Якщо обертати чотири регульовані ніжки, 
висота приладу буде збільшуватися. Як тільки 
прилад буде встановлено в нішу, обертайте 
його регульовані за висотою ніжки (у передній 
частині пристрою), аж доки прилад не діста-
неться (з’єднається) кріплення для захисту від 
перекидання. Для досягнення мінімальної 
висоти панелі цоколя: 102 мм, регульовані 
ніжки мають бути підняті на 6–8 мм. Якщо 
цокольна панель має бути вище 102 мм, то 
висоту приладу можна збільшувати максимум 
на 26 мм із допомогою регулювання ніжок.

* Якщо використовується меблевий фасад товщина якого менше, ніж мінімально допустима, треба використовувати коротші гвинти, ніж ті, які поставляються в комплекті.

*  Для зміни сторони відкривання дверцят зверніться до вповноваженого 

фахівця служби технічної підтримки приладів Monolith від Liebherr.

Додаткове обладнання

· Плоска ручка зі шліфованого алюмінію
· Квадратна ручка зі шліфованого алюмінію
· Кругла ручка з нержавіючої сталі
· Передня панель із нержавіючої сталі
· Цокольна панель із нержавіючої сталі
· Набір для комбінації Side-by-Side
· Набір для зміни сторони відкривання дверей

Додаткове обладнання вказано на стор. 38–39.

Клас енергоефективності

Споживання електроенергії, кВт-г (рік / 24 год)

Звукова потужність, дБ(А)

Корисний об’єм морозильної камери в літрах

Кількість контейнерів, з яких регульовані по висоті

Кількість полиць у дверцятах

Кількість контейнерів FrostSafe

Електронне керування

Діапазон температур у морозильній камері, °C

Спосіб відтавання

Внутрішнє освітлення

IceMaker

Фільтр для води

Виробництво кубиків льоду, 24 год / кг

Запас кубиків льоду, кг

Час зберігання при відключенні електроенергії, год

Потужність заморожування за 24 год, кг

Сторона відкривання дверцят

Розміри приладу 

в см (В / Ш / Г)

Розміри ніші 

в см (В / Ш / Г)

Маса нетто, кг

Напруга, В~/струм, А

Розміри приладу

Розміри ніші

Морозильна камера Monolith, 61,0 см

Розміри дверної панелі
і вільна довжина кабелю живлення та шланга водопроводу

Окрема цокольна панель Суцільна цокольна панель

Вкладна дверна 
панель
A = 273 мм 
B = 12,5 мм 
C = 658 мм 

Накладна дверна 
панель
A = 279 мм 
B = 12,5 мм 
C = 670 мм 

Розмір A = без установ-
леної ручки дверцят 

А 
Глибина ніші при використанні накладної дверної 
панелі: 635 мм, при використанні вкладної панелі: 
635 мм + товщина меблевого фасаду. 

B 
Місце виходу кабелю живлення на задній стороні при-
ладу (19 мм від лівої сторони та 127 мм від нижньої). 
Вільна довжина кабелю живлення становить 2,5 м.

C 
У приладі є виїмка для прокладання кабелю живлення 
і шланга водопроводу, її глибина: 25 мм, висота: 
140 мм, ширина відповідає ширині приладу.

D 
Цю поверхню видно після відкривання дверцят. 
Рекомендується візуальне оформлення поверхні.

E 
Механізм для захисту від перекидання, розміщений на 
нижній частині приладу, має бути закріплений на підлозі 
або стіні.

Вкладна дверна панель 
В = 2029 мм 
Ш = 603 мм 

Накладна дверна панель
В = 2032 мм 
(плюс нахльост панелі зверху) 
Ш = 610 мм 
(плюс нахльост панелі з обох сторін) 

Товщина дверної панелі: мін. 16 мм*/макс. 30 мм
Вага передньої панелі: макс. 30 кг

Установлення позаду приладу неможливе.
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Додаткові технічні характеристики й вимоги щодо безпеки наведено на стор. 40-47.

ВАЖЛИВО!
За вказаної мінімальної висоти регульовані 
ніжки перебувають у повністю втягнутому 
положенні.
Якщо обертати чотири регульовані ніжки, 
висота приладу буде збільшуватися. Як тільки 
прилад буде встановлено в нішу, обертайте 
його регульовані за висотою ніжки (у передній 
частині пристрою), аж доки прилад не діста-
неться (з’єднається) кріплення для захисту від 
перекидання. Для досягнення мінімальної 
висоти панелі цоколя: 102 мм, регульовані 
ніжки мають бути підняті на 6–8 мм. Якщо 
цокольна панель має бути вище 102 мм, то 
висоту приладу можна збільшувати максимум 
на 26 мм із допомогою регулювання ніжок.

* Якщо використовується меблевий фасад товщина якого менше, ніж мінімально допустима, треба використовувати коротші гвинти, ніж ті, які поставляються в комплекті.

*  Для зміни сторони відкривання дверцят зверніться до вповноваженого 

фахівця служби технічної підтримки приладів Monolith від Liebherr.

Додаткове обладнання

· Плоска ручка зі шліфованого алюмінію
· Квадратна ручка зі шліфованого алюмінію
· Кругла ручка з нержавіючої сталі
· Передня панель із нержавіючої сталі
· Цокольна панель із нержавіючої сталі
· Набір для комбінації Side-by-Side
· Набір для зміни сторони відкривання дверей

Додаткове обладнання вказано на стор. 38–39.

Клас енергоефективності

Споживання електроенергії, кВт-г (рік / 24 год)

Звукова потужність, дБ(А)

Корисний об’єм морозильної камери в літрах

Кількість контейнерів, з яких регульовані по висоті

Кількість полиць у дверцятах

Кількість контейнерів FrostSafe

Електронне керування

Діапазон температур у морозильній камері, °C

Спосіб відтавання

Внутрішнє освітлення

IceMaker

Фільтр для води

Виробництво кубиків льоду, 24 год / кг

Запас кубиків льоду, кг

Час зберігання при відключенні електроенергії, год

Потужність заморожування за 24 год, кг

Сторона відкривання дверцят

Розміри приладу 

в см (В / Ш / Г)

Розміри ніші 

в см (В / Ш / Г)

Маса нетто, кг

Напруга, В~/струм, А

Розміри приладу

Розміри ніші

Морозильна камера Monolith, 76,2 см

Розміри дверної панелі
і вільна довжина кабелю живлення та шланга водопроводу

Окрема цокольна панель Суцільна цокольна панель

Вкладна дверна 
панель
A = 337 мм 
B = 12,5 мм 
C = 810 мм 

Накладна дверна 
панель
A = 343 мм 
B = 12,5 мм 
C = 822 мм

Розмір A = без установ-
леної ручки дверцят

А 
Глибина ніші при використанні накладної дверної 
панелі: 635 мм, при використанні вкладної панелі: 
635 мм + товщина меблевого фасаду. 

B 
Місце виходу кабелю живлення на задній стороні при-
ладу (19 мм від лівої сторони та 127 мм від нижньої). 
Вільна довжина кабелю живлення становить 2,5 м.

C 
У приладі є виїмка для прокладання кабелю живлення 
і шланга водопроводу, її глибина: 25 мм, висота: 
140 мм, ширина відповідає ширині приладу.

D 
Цю поверхню видно після відкривання дверцят. 
Рекомендується візуальне оформлення поверхні.

E 
Механізм для захисту від перекидання, розміщений на 
нижній частині приладу, має бути закріплений на підлозі 
або стіні.

Вкладна дверна панель 
В = 2029 мм 
Ш = 756 мм 

Накладна дверна панель
В = 2032 мм 
(плюс нахльост панелі зверху) 
Ш = 762 мм 
(плюс нахльост панелі з обох сторін) 

Товщина дверної панелі: мін. 16 мм*/макс. 30 мм
Вага передньої панелі: макс. 35 кг

Установлення позаду приладу неможливе.
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Додаткові технічні характеристики й вимоги щодо безпеки наведено на стор. 40-47.

ВАЖЛИВО!
За вказаної мінімальної висоти регульовані 
ніжки перебувають у повністю втягнутому 
положенні.
Якщо обертати чотири регульовані ніжки, 
висота приладу буде збільшуватися. Як тільки 
прилад буде встановлено в нішу, обертайте 
його регульовані за висотою ніжки (у передній 
частині пристрою), аж доки прилад не діста-
неться (з’єднається) кріплення для захисту від 
перекидання. Для досягнення мінімальної 
висоти панелі цоколя: 102 мм, регульовані 
ніжки мають бути підняті на 6–8 мм. Якщо 
цокольна панель має бути вище 102 мм, то 
висоту приладу можна збільшувати максимум 
на 26 мм із допомогою регулювання ніжок.

* Якщо використовується меблевий фасад товщина якого менше, ніж мінімально допустима, треба використовувати коротші гвинти, ніж ті, які поставляються в комплекті.

*  Для зміни сторони відкривання дверцят зверніться до вповноваженого 

фахівця служби технічної підтримки приладів Monolith від Liebherr.

Додаткове обладнання

· Плоска ручка зі шліфованого алюмінію
· Квадратна ручка зі шліфованого алюмінію
· Кругла ручка з нержавіючої сталі
· Передня панель із нержавіючої сталі
· Цокольна панель із нержавіючої сталі
· Набір для комбінації Side-by-Side
· Набір для зміни сторони відкривання дверей

Додаткове обладнання вказано на стор. 38–39.

Клас енергоефективності

Споживання електроенергії, кВт-г (рік / 24 год)

Звукова потужність, дБ(А)

Корисний об’єм морозильної камери в літрах

Кількість контейнерів, з яких регульовані по висоті

Кількість полиць у дверцятах

Кількість контейнерів FrostSafe

Електронне керування

Діапазон температур у морозильній камері, °C

Спосіб відтавання

Внутрішнє освітлення

IceMaker

Фільтр для води

Виробництво кубиків льоду, 24 год / кг

Запас кубиків льоду, кг

Час зберігання при відключенні електроенергії, год

Потужність заморожування за 24 год, кг

Сторона відкривання дверцят

Розміри приладу 

в см (В / Ш / Г)

Розміри ніші 

в см (В / Ш / Г)

Маса нетто, кг

Напруга, В~/струм, А

Розміри приладу

Розміри ніші

Морозильна камера Monolith, 91,4 см

Розміри дверної панелі
і вільна довжина кабелю живлення та шланга водопроводу

Окрема цокольна панель Суцільна цокольна панель

Вкладна дверна 
панель
A = 400 мм 
B = 12,5 мм 
C = 962 мм 

Накладна дверна 
панель
A = 406 мм 
B = 12,5 мм 
C = 975 мм

Розмір A = без установ-
леної ручки дверцят

А 
Глибина ніші при використанні накладної дверної 
панелі: 635 мм, при використанні вкладної панелі: 
635 мм + товщина меблевого фасаду. 

B 
Місце виходу кабелю живлення на задній стороні при-
ладу (19 мм від лівої сторони та 127 мм від нижньої). 
Вільна довжина кабелю живлення становить 2,5 м.

C 
У приладі є виїмка для прокладання кабелю живлення 
і шланга водопроводу, її глибина: 25 мм, висота: 
140 мм, ширина відповідає ширині приладу.

D 
Цю поверхню видно після відкривання дверцят. 
Рекомендується візуальне оформлення поверхні.

E 
Механізм для захисту від перекидання, розміщений на 
нижній частині приладу, має бути закріплений на підлозі 
або стіні.

Вкладна дверна панель 
В = 2029 мм 
Ш = 908 мм 

Накладна дверна панель
В = 2032 мм 
(плюс нахльост панелі зверху) 
Ш = 914 мм 
(плюс нахльост панелі з обох сторін) 

Товщина дверної панелі: мін. 16 мм*/макс. 30 мм
Вага передньої панелі: макс. 40 кг

Установлення позаду приладу неможливе.
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Надзвичайну плавність і м’якість зачинення две-
рей гарантує технологія SoftSystem. У такий 
спосіб усуваються можливі вібрації від різкого 
закривання дверей, що забезпечує додатко-
вий захист і кращі умови зберігання для вишу-
каних вин. Закриття дверей без шуму й зайвих 
зусиль — для ще більшої зручності щоденного 
використання.

Ваша винна колекція заслуговує найкращої 
якості повітря. Кожна секція винного шафи 
Monolith забезпечена фільтром FreshAir з 
активованим вугіллям. Повітря, яке поступає 
всередину приладу, очищається, а шкідливі 
запахи фільтруються, для запобігання псування 
смаку вин.

Полиці Monolith на телескопічних направ-
ляючих дають змогу створювати комірки 
нестандартної конфігурації для надійного 
зберігання пляшок для вина й шампанського 
більшого розміру.
Завдяки гнучкості конфігурації полиць у винних 
шафах Monolith без проблем знайдеться 
місце для всіх пляшок вашої колекції.

InfinityBoard — просте й водночас зручне 
рішення, що застосовується в серії Monolith. 
Це висувна дошка, яка може використовува-
тися як тимчасова полиця, наприклад, у разі 
доповнення або організації вашої винної 
колекції.

Щоби захистити вина від значних температур-
них коливань, і підтримувати точний темпера-
турний режим винні шафи Monolith забезпечені 
двома датчиками температури в кожній секції — 
унікальна особливість Liebherr. Якщо датчики 
InfinityProtection виявляють критичну зміну 
температури, негайно відправляється попере-
дження.

Підтримуйте ідеальний порядок своєї винної 
колекції. Кожна винна полиця містить спеці-
альний маркер, який дає змогу ідентифікува-
ти напої що зберігаються. Завдяки цьому ви 
завжди будете впевнені, що кожна пляшка сто-
їть на своєму місці.

Вбудовані в бічні стінки світлодіодні панелі створюють 
ефектне й рівномірне освітлення у всьому внутрішньо-
му просторі. InfinityLight забезпечена функцією посту-
пового і м’якого збільшення яскравості освітлення при 
відкритті дверей. Крім того, яскравість освітлення 
можна налаштувати відповідно до ваших особистих 
потреб. Світлодіодні панелі InfinityLight випромінюють 
менше тепла та більш ефективні, ніж традиційне освіт-
лення, зберігаючи ваші вина й довкілля.

Керуйте кожною функцією вашої винної шафи 
без зусиль із допомогою інтуїтивно зрозуміло-
го сенсорного дисплея Monolith InfinitySwipe. 
Кольоровий сенсорний дисплей із діагонал-
лю 3,5 дюйма, забезпечує відмінний огляд і 
дає змогу легко налаштувати температуру в 
кожній із зон.

Короткий огляд технічних характеристик
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Додаткові технічні характеристики й вимоги щодо безпеки наведено на стор. 40-47.

Винна шафа Monolith, 45,7 см

A

156 / 0,427 

42

232

75

9

9

так

алюміній / бук

InfinitySwipe

Від +5 °C до +20 °C

2

оптична і акустична

InfinityLight

акустична

так

так

вбудований склопакет

ліва, змінна *

212,6 / 45 / 61

213,4 / 45,7 / 63,5

131,0

220-240 / 1,5

дверні петлі розташовані праворуч

Клас енергоефективності

Споживання електроенергії, кВт-г (рік / 24 год)

Звукова потужність, дБ(А)

Корисний об’єм винної шафи в літрах

Максимальна кількість пляшок «Бордо» (0,75 л)

Кількість полиць

     На телескопічних направляючих

Infi nityBoard

Матеріал полиць

Електронне керування

Діапазон температур у винній шафі °C

Кількість температурних зон 

Температурна сигналізація

Внутрішнє освітлення

Сигналізація відкритих дверей

Захисний термостат

Повітряний фільтр FreshAir

Тип дверей

Сторона відкривання дверцят

Розміри приладу 

в см (В / Ш / Г)

Розміри ніші 

в см (В / Ш / Г)

Маса нетто, кг

Напруга, В~/струм, А 

Пристрій доступний також у 

модифікації EWT 9175 001:

ВАЖЛИВО!
За вказаної мінімальної висоти регульовані 
ніжки перебувають у повністю втягнутому 
положенні.
Якщо обертати чотири регульовані ніжки, 
висота приладу буде збільшуватися. Як тільки 
прилад буде встановлено в нішу, обертайте 
його регульовані за висотою ніжки (у передній 
частині пристрою), аж доки прилад не діста-
неться (з’єднається) кріплення для захисту від 
перекидання. Для досягнення мінімальної 
висоти панелі цоколя: 102 мм, регульовані 
ніжки мають бути підняті на 6–8 мм. Якщо 
цокольна панель має бути вище 102 мм, то 
висоту приладу можна збільшувати максимум 
на 26 мм із допомогою регулювання ніжок.

* Якщо використовується меблевий фасад товщина якого менше, ніж мінімально допустима, треба використовувати коротші гвинти, ніж ті, які поставляються в комплекті.

Додаткове обладнання

· Плоска ручка зі шліфованого алюмінію
· Квадратна ручка зі шліфованого алюмінію
· Кругла ручка з нержавіючої сталі
· Передня панель із нержавіючої сталі
· Цокольна панель із нержавіючої сталі
· Набір для комбінації Side-by-Side
· Набір для зміни сторони відкривання дверей

Додаткове обладнання вказано на стор. 38–39.

*  Для зміни сторони відкривання дверцят зверніться до вповноваженого 

фахівця служби технічної підтримки приладів Monolith від Liebherr.

Розміри дверної панелі
і вільна довжина кабелю живлення

Розміри приладу

Окрема цокольна панель

Розміри ніші
Суцільна цокольна панель

А 
Глибина ніші при використанні накладної дверної 
панелі: 635 мм, при використанні вкладної панелі: 
635 мм + товщина меблевого фасаду. 

B 
Місце виходу кабелю живлення на задній стороні при-
ладу (19 мм від лівої сторони та 127 мм від нижньої). 
Вільна довжина кабелю живлення становить 2,5 м.

C 
У приладі є виїмка для прокладання кабелю живлення 
і шланга водопроводу, її глибина: 25 мм, висота: 
140 мм, ширина відповідає ширині приладу.

D 
Цю поверхню видно після відкривання дверцят. 
Рекомендується візуальне оформлення поверхні.

E 
Механізм для захисту від перекидання, розміщений на 
нижній частині приладу, має бути закріплений на підлозі 
або стіні.

Вкладна дверна 
панель
A = 210 мм 
B = 12,5 мм 
C = 505 мм 

Накладна дверна 
панель
A = 216 мм 
B = 12,5 мм 
C = 517 мм

Розмір A = без установ-
леної ручки дверцят

Вкладна дверна панель 
В = 2029 мм / в = 1495 мм 
Ш = 451 мм / ш = 280 мм 

Накладна дверна панель
В = 2032 мм 
(плюс нахльост панелі зверху) 
Ш = 457 мм 
(плюс нахльост панелі з обох сторін) 

Товщина дверної панелі: мін. 16 мм*/макс. 30 мм
Вага передньої панелі: макс. 24 кг

Установлення позаду приладу неможливе.

610 мм

450 мм
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Додаткові технічні характеристики й вимоги щодо безпеки наведено на стор. 40-47.

A

164 / 0,449

42

320

96

9

9

так

алюміній / бук

InfinitySwipe

Від +5 °C до +20 °C

3

оптична і акустична

InfinityLight

акустична

так

так

вбудований склопакет

права, змінна *

212,6 / 60,2 / 61

213,4 / 61 / 63,5

160,0

220-240 / 1,5

ВАЖЛИВО!
За вказаної мінімальної висоти регульовані 
ніжки перебувають у повністю втягнутому 
положенні.
Якщо обертати чотири регульовані ніжки, 
висота приладу буде збільшуватися. Як тільки 
прилад буде встановлено в нішу, обертайте 
його регульовані за висотою ніжки (у передній 
частині пристрою), аж доки прилад не діста-
неться (з’єднається) кріплення для захисту від 
перекидання. Для досягнення мінімальної 
висоти панелі цоколя: 102 мм, регульовані 
ніжки мають бути підняті на 6–8 мм. Якщо 
цокольна панель має бути вище 102 мм, то 
висоту приладу можна збільшувати максимум 
на 26 мм із допомогою регулювання ніжок.

* Якщо використовується меблевий фасад товщина якого менше, ніж мінімально допустима, треба використовувати коротші гвинти, ніж ті, які поставляються в комплекті.

Винна шафа Monolith, 61,0 см

Клас енергоефективності

Споживання електроенергії, кВт-г (рік / 24 год)

Звукова потужність, дБ(А)

Корисний об’єм винної шафи в літрах

Максимальна кількість пляшок «Бордо» (0,75 л)

Кількість полиць

     На телескопічних направляючих

Infi nityBoard

Матеріал полиць

Електронне керування

Діапазон температур у винній шафі °C

Кількість температурних зон 

Температурна сигналізація

Внутрішнє освітлення

Сигналізація відкритих дверей

Захисний термостат

Повітряний фільтр FreshAir

Тип дверей

Сторона відкривання дверцят

Розміри приладу 

в см (В / Ш / Г)

Розміри ніші 

в см (В / Ш / Г)

Маса нетто, кг

Напруга, В~/струм, А 

Додаткове обладнання

· Плоска ручка зі шліфованого алюмінію
· Квадратна ручка зі шліфованого алюмінію
· Кругла ручка з нержавіючої сталі
· Передня панель із нержавіючої сталі
· Цокольна панель із нержавіючої сталі
· Набір для комбінації Side-by-Side
· Набір для зміни сторони відкривання дверей

Додаткове обладнання вказано на стор. 38–39.

*  Для зміни сторони відкривання дверцят зверніться до вповноваженого 

фахівця служби технічної підтримки приладів Monolith від Liebherr.

Розміри дверної панелі
і вільна довжина кабелю живлення

Розміри приладу

Окрема цокольна панель

Розміри ніші
Суцільна цокольна панель

А 
Глибина ніші при використанні накладної дверної 
панелі: 635 мм, при використанні вкладної панелі: 
635 мм + товщина меблевого фасаду. 

B 
Місце виходу кабелю живлення на задній стороні при-
ладу (19 мм від лівої сторони та 127 мм від нижньої). 
Вільна довжина кабелю живлення становить 2,5 м.

C 
У приладі є виїмка для прокладання кабелю живлення 
і шланга водопроводу, її глибина: 25 мм, висота: 
140 мм, ширина відповідає ширині приладу.

D 
Цю поверхню видно після відкривання дверцят. 
Рекомендується візуальне оформлення поверхні.

E 
Механізм для захисту від перекидання, розміщений на 
нижній частині приладу, має бути закріплений на підлозі 
або стіні.

Вкладна дверна 
панель
A = 273 мм 
B = 12,5 мм 
C = 658 мм 

Накладна дверна 
панель
A = 279 мм 
B = 12,5 мм 
C = 670 мм

Розмір A = без установ-
леної ручки дверцят

Вкладна дверна панель 
В = 2029 мм / в = 1495 мм 
Ш = 603 мм / ш = 432 мм 

Накладна дверна панель
В = 2032 мм 
(плюс нахльост панелі зверху) 
Ш = 610 мм 
(плюс нахльост панелі з обох сторін) 

Товщина дверної панелі: мін. 16 мм*/макс. 30 мм
Вага передньої панелі: макс. 24 кг

Установлення позаду приладу неможливе.

610 мм

602 мм
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45,7 45,761,0 61,076,2 91,4

Передні панелі з нержавіючої сталі

45,7 см (розміри: 2029 мм x 451 мм x 19 мм, вага: 18,4 кг) 9901 916

61,0 см (розміри: 2029 мм x 603 мм x 19 мм, вага: 24 кг) 9901 883

76,2 см (розміри: 2029 мм x 756 мм x 19 мм, вага: 28 кг) 9901 872

91,4 см (розміри: 2029 мм x 908 мм x 19 мм, вага: 32 кг) 9901 458

Застосовується для всіх комбінацій моделей Monolith 9901 428

Набір для комбінації Side-by-Side

До складу набору для комбінації Side-by-Side входить система 
підігріву, яка вбудовується в бокові стінки, для запобігання появі конден-
сату між пристроями, а також металеві кріплення та гвинти для з’єднання 
пристроїв. Також він містить декоративну планку для закривання зазору 
(прибл. 6–8 мм) між установленими пристроями. Для системи підігріву 
непотрібне окреме під’єднання до електромережі. Для цього передба-
чена розетка на задній стороні пристроїв. Використання Side-by-Side 
набору збільшує енергоспоживання на 0,4 кВт-г/24 год для комбінації 
з двох приладів і на 0,8 кВт-г/24 год із трьох приладів.

Цокольні панелі з нержавіючої сталі

45,7 см 9901 493 121,9 см 9901 765

61,0 см 9901 496 137,1 см 9901 787

76,2 см 9901 530 152,4 см 9902 366

91,4 см 9902 349 167,6 см 9902 819

106,7 см 9901 552 182,8 см 9902 390

Висота цокольної панелі: 102 мм.

Панелі з нержавіючої сталі (для холодильної та морозильної камер)

45,7 см (розміри: 2029 мм x 451 мм x 19 мм, вага: 10 кг) 9901 535

61,0 см (розміри: 2029 мм x 603 мм x 19 мм, вага: 11,3 кг) 9901 533

Панелі з нержавіючої сталі (для винної шафи)

Панелі з нержавіючої сталі 
(для холодильної та морозильної камер)

Панелі з нержавіючої сталі 
(для винної шафи)

Ручки

Кріпильні гвинти входять до комплекту постачання. Відстань між 
двома отворами для гвинтів становить 770 мм, при чому довжина 
ручки складає 810 мм.

1 Плоска ручка зі шліфованого алюмінію 
(Г: 48 мм, вага: 0,8 кг)

9901 461

2 Квадратна ручка зі шліфованого алюмінію 
(Г: 55 мм, вага: 1,2 кг)

9901 492

3 Кругла ручка з нержавіючої сталі 
(Г: 62 мм, вага: 2,3 кг)

9901 489

Додаткове обладнання

Отвори для встановлення ручки на відстані 770 мм розташовані по центру, щоб у разі зміни сторони відкривання дверцят передні 
панелі з нержавіючої сталі можна було використовувати шляхом обертання на 180°. 

Набір для зміни сторони 
відкривання дверцят

Застосовується для зміни розташування дверних петель
Зміна виконується тільки авторизованим сервісним інженером 9902 399
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Модель Макс. Висота (мм)

EGN 9171 
EGN 9271 
EKB 9271
EWT 9175

          2396 

EGN 9471 
EKB 9471
EWT 9275  

         2414

EGN 9671 
EKB 9671          2469

X

EKB 9271 2029 мм 603 мм 2032 мм 1 610 мм 2  30 кг

EKB 9471 2029 мм 756 мм 2032 мм 1 762 мм 2  35 кг

EKB 9671 2029 мм 908 мм 2032 мм 1 914 мм 2  40 кг

EGN 9171 2029 мм 451 мм 2032 мм 1 457 мм 2  25 кг

EGN 9271 2029 мм 603 мм 2032 мм 1 610 мм 2  30 кг

EGN 9471 2029 мм 756 мм 2032 мм 1 762 мм 2  35 кг

EGN 9671 2029 мм 908 мм 2032 мм 1 914 мм 2  40 кг

EWT 9175 2029 мм 451 мм 2032 мм 1 457 мм 2  24 кг

EWT 9275 2029 мм 603 мм 2032 мм 1 610 мм 2  24 кг
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Інформація щодо планування
Розміри та вага дверної панелі

Стандартний виступ Установлення з виступом із ніші Вкладна дверна панель

1 Виступ передньої панелі над верхньою частиною не враховано.
² Виступ передньої панелі справа та зліва не враховано.

Глибина приладів Monolith становить 610 мм, тому для 
забезпечення універсальності монтажу їх можна без проблем 
установити у вбудовану шафу із загальноприйнятою європей-
ською глибиною (610 мм) або в ніші із глибиною 635 мм.

При установці врівень необхідно використовувати розміри 
вкладної дверної панелі.

Для будь-яких інших варіантів установлення потрібно 
дотримуватись вимог до відстані до дверцят (стор. 45), щоб 
визначити розміри передньої панелі дверцят.

ВАЖЛИВО!

Щоб запобігти можливому пошкодженню холодильника, перед 
увімкненням його слід залишити у вертикальному положенні на 
одну годину на місці встановлення, щоб усі рідини в системі 
холодоагенту й системі змащування розподілились рівномірно.

Вимоги до приміщення для встановлення

Приміщення, у якому встановлюється пристрій, має відповідати 
наведеним нижче вимогам:

■   підлога має бути передбачена для того, щоб витримувати вагу 
пристрою та від 218 кг до 544 кг продуктів (залежно від 
корисного об’єму моделі); 

■   підлога має бути рівною. Холодильник необхідно вирівняти 
відносно рівня підлоги, щоб вентиляційні отвори не 
перекривались;

 
■   розміри ніші на місці встановлення виміряно правильно;

■   розетка знаходиться у правильному місці.

Під час транспортування приладу Monolith до місця встановлен-
ня необхідно також врахувати висоту дверей транспортного 
автомобіля, щоб запакований пристрій проходив крізь них 
у нахиленому стані:

Прилад потрібно встановлювати тільки поруч із холодильником, 
морозильною камерою або винною шафою від Liebherr. 
Моделі Liebherr призначені для встановлення Side-by-Side. Для 
цього потрібен набір для комбінації Side-by-Side (окреме 
додаткове обладнання наведено на стор. 39). Якщо прилад 
Monolith установлюється поруч з іншим холодильником, моро-
зильною камерою або винною шафою, це може призвести до 
появи конденсату або до пошкодження приладу від Liebherr.

Вимоги до ніші

Під час планування ніші та заради безпеки монтажу необхідно 
забезпечити, щоб верхня сторона та стінки корпусу знаходи-
лись врівень із приладом на глибині принаймні 102 мм від 
зовнішнього краю та були виконані з достатньо міцного 
(щонайменше 16 мм товщиною) матеріалу.

Оскільки нішу частково видно, коли дверцята приладу відчинені, 
необхідно переконатись, що внутрішня сторона зверху та з боків 
відповідає меблевому фасаду та має глибину принаймні 102 мм. 
Оскільки сторони корпусу помітні, рекомендується візуальне 
оформлення поверхні, яке відповідає меблевому фасаду.

Прилади Monolith призначені для встановлення врівень у шафи 
глибиною 635 мм із передніми панелями з нержавіючої сталі, 
які можна придбати як додаткове обладнання, або з індивідуаль-
ним меблевим фасадом, залежно від дизайну кухні. 

У разі використання індивідуального меблевого фасаду необхідно 
переконатися в тому, що його вага не перевищує максимально 
допустиму для дверних петель. Для фасаду може застосовува-
тися будь-який матеріал, не тільки дерево, але обов’язково 
мають враховуватися максимальна вага й товщина: 30 мм.

До комплекту постачання приладів Monolith входить декоратив-
на планка, яка призначена для закриття зазору між пристроєм і 
боковими стінками приладу Monolith.

Модель
В

Вкладна 
дверна панель

Ш
Вкладна 

дверна панель

В
Накладна 

дверна панель

Ш
Накладна 

дверна панель

Макс. вага 
дверної 
панелі
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A   Глибина ніші при використанні накладної дверної панелі: 635 мм, при використанні вкладної панелі: 635 мм + товщина меблевого фасаду. 

B  Вихід кабелю живлення на задній стороні приладу (19 мм від лівої сторони та 127 мм від нижньої). Вільна довжина кабелю живлення: 2,5 м.

B1, B2    Будь ласка, зверніться до документації індивідуальних приладів для визначення цієї точки в комбінації.

C   У приладі є виїмка для прокладання кабелю живлення і шланга водопроводу, її глибина: 25 мм, висота: 140 мм, ширина відповідає ширині приладу. 

D  Цю поверхню видно після відкривання дверцят. Рекомендується візуальне оформлення поверхні.

E  Механізм для захисту від перекидання, розміщений на нижній частині приладу, має бути закріплений на підлозі або стіні.

F  Необхідна меблева панель із мінімальною товщиною 16 мм, якщо використовується тип установки, при якому третій прилад розташований 
в окремій ніші. Зверніть увагу, що при цій установці траєкторії відчинення дверей будуть перетинатися. Якщо двері відчиняються в одному 
напрямку, то для забезпечення їхнього безперешкодного відкриття між приладами має бути відстань 102 мм. Якщо двері відчиняються в 
різних напрямках (одна до одної), то для забезпечення їхнього безперешкодного відкриття між приладами має бути відстань 154 мм, 
також мусить бути встановлений обмежувач відкриття дверей на 90° (входить до комплекту постачання).

Ш1, Ш2, Ш3 Ширина одного, двох або трьох приладів. 

Ширина для чотирьох або більшої кількості приладів доступна за запитом.

окрема

окрема

суцільна

суцільна

Вигляд 
приладу 
збоку

C

Індивідуальне 
розміщення

Усі прилади Monolith можуть бути встановлені як окремі пристрої з лівою або 
правою стороною відкривання дверцят. Під час визначення розмірів вбудованої 
шафи враховуйте товщину передньої панелі дверцят і ручки. 

Щоб уникнути зіткнення дверцят і ручки приладу із прилеглими стінами або 
елементами кухні , необхідно забезпечити мінімальну відстань 76 мм при 
обмеженому на 90° відкриванні дверцят .

Див. також розділ «Вимоги до відстані до дверцят» на стор. 45.

Комбінація 
Side-by-Side 
в одній ніші

Прилади Monolith можуть бути встановлені в форматі Side-by-Side у спільній 
ніші. Якщо відстань між установленими приладами становить менше 102 мм, 
Вам знадобиться набір для комбінації Side-by-Side (купується окремо). Під час 
визначення розмірів комбінації враховуйте товщину передньої панелі дверцят і ручки. 

Щоб уникнути зіткнення дверцят і ручки приладу із прилеглими стінами або 
елементами кухні, необхідно забезпечити мінімальну відстань 76 мм при 
обмеженому на 90° відкриванні дверцят.

Див. також розділ «Вимоги до відстані до дверцят» на стор. 45.

Комбінація 
Side-by-Side 
в окремих 
нішах

Прилади Monolith можуть бути встановлені в форматі Side-by-Side в окремих 
нішах. Якщо товщина розділювальної стінки між шафами становить менше 102 мм, 
знадобиться набір для комбінації Side-by-Side (купується окремо).

Щоб уникнути зіткнення дверцят і ручки приладу із прилеглими стінами або 
елементами кухні, необхідно забезпечити мінімальну відстань 76 мм при 
обмеженому на 90° відкриванні дверцят. 

При установці в форматі «двері до дверей» (див. схему в правому верхньому куті) 
мінімальна відстань між приладами повинна складати 154 мм.

Див. також розділ «Вимоги до відстані до дверцят» на стор. 45.

Комбінація 
Side-by-Side 
з трьох 
приладів

Під час комбінування понад 2 приладів Monolith можливі такі варіанти встановлення:

А: Три пристрої можуть бути встановлені з використанням двох наборів Side-by-
Side. Зверніть увагу, що при цій установці траєкторії відкривання дверей будуть 
перетинатися. У поєднанні з панелями з нержавіючої сталі такий варіант установ-
ки забезпечує повноцінний візуальний образ Side-by-Side.

B: Меблева панель із мінімальною товщиною 16 мм може використовуватися 
між комбінацією з двох пристроїв і третім пристроєм. Для такого варіанту вста-
новлення потрібні два набори Side-by-Side. Зверніть увагу, що при цій установці 
траєкторії відкривання дверей будуть перетинатися.

С: Якщо двері відчиняються в одному напрямку, то для забезпечення їхнього 
безперешкодного відкриття між приладами має бути відстань 102 мм. Якщо двері 
відчиняються в різних напрямках (одна до одної), то для забезпечення їхнього 
безперешкодного відкриття між приладами має бути відстань 154 мм.

Ш1 (мм) Ш2 (мм) Ш3 (мм)

457 914 1372

610 1067 1524

762 1219 1676

914 1372 1829

1524 1981

1676 2134

1829 2286

2438

2591

2743

Варіанти встановлення Установлення Side-by-Side
Щоб визначити ширину ніші для комбінації Side-by-Side, додайте окремі значення ширини приладів, які використовуються в 
комбінації. Нижче представлені варіанти ніш для комбінування двох або трьох приладів. Якщо відстань між установленими 
приладами становить менше ніж 102 мм, Вам знадобиться набір для комбінації Side-by-Side (стор. 39).
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Вимоги до вентиляції Вимоги до відстані до дверцят

Вентиляція приладів Monolith здійснюється повністю через цоколь. 
Мінімальна відстань від нижнього краю дверної панелі до підлоги: 
102 мм. Слідкуйте, щоб решітка в нижній панелі не перекрива-
лась жодними предметами. 

У комплект поставки входять розпірки, які необхідно встановити 
на прилад і на дверну панель для поділу теплого вихідного повітря 
і свіжого вхідного.

Як додатковий аксесуар доступна цокольна панель з нержавіючої 
сталі, висотою 102 мм. Вона сумісна як з індивідуальними 
моделями, так і з комбінаціями. Доступні варіанти ширини від 
45,7 до 182,8 см.

Для монтажу нижньої панелі, яка може розміщуватись на різній 
глибині, використовується клейове з’єднання (попередньо 
встановлено у прилад).
 
Додаткове обладнання вказано на стор. 39.

Прилади Monolith мають бути обов’язково встановлені або 
вбудовані так, щоб їхні дверцята (і ручка) під час відкривання не 
торкались до прилеглих шаф, робочих поверхонь, стін або інших 
елементів кухні. 

Якщо дверцята торкаються до стіни або інших шаф, можна встанови-
ти обмежувач дверцят на 90° (входить до комплекту постачання). За 
замовчуванням максимальний кут відкриття дверей складає 115°, 
але він може бути зменшений до 90° з допомогою обмежувача.

Інші можливі рішення:
■   зменшення товщини передньої панелі дверцят, якщо вона 

перевищує 19 мм;
■   змінення розташування елементів, які торкаються до приладу;
■   використання упору або стопора, щоб дверцята не пошкодили 

стіну або прилеглу шафу.

Накладна дверна панель
Вигляд зверху
Товщина панелі 30 мм

A = 19 мм – корпус меблів

B =   передня панель – дверцята зачинені. Перекривання на  
 передній рамі корпусу меблів становить 8 мм. Пунктирна  
 лінія вказує на перекривання 17 мм на передній рамі. 
 Таке перекривання можливе, тільки якщо прилад стоїть у  
 кінці ряду кухонного гарнітуру.

C = передня панель при відчинених на 90° дверцятах

D = передня панель при максимальному куті відчинення 
 дверцят 115°

ВАЖЛИВО!

Мінімально допустимий розмір зазору між панелями становить 
3 мм.

A = 19 мм – корпус меблів

B =  передня панель – дверцята зачинені

C = передня панель при відчинених на 90° дверцятах

D = передня панель при максимальному куті відчинення  
 дверцят 115°

Вкладна дверна панель
Вигляд зверху
Товщина панелі 30 мм



46 47

Температура навколишнього середовища

■   Прилади призначені для охолодження, заморожування 
та зберігання продуктів, а також для готування льоду (за 
наявності відповідного обладнання).

 
■   Прилади призначені для роботи в межах діапазону 

температур навколишнього середовища, який визнача-
ється кліматичним класом.

 
■   Кліматичний клас визначає температуру навколишньо-

го середовища, необхідну для досягнення оптимальної 
потужності охолодження. 

■   Кліматичний клас холодильних і морозильних камер: 
SN-T, а винних шаф: SN-ST.

ВАЖЛИВО!

Пристрій забороняється використовувати, якщо темпера-
тура навколишнього середовища виходить за межі 
вказаного діапазону.

■   Контури холодоагенту перевірено на герметичність.

■   Прилади відповідають чинним правилам техніки 
безпеки.

 Кліматичний клас 
Температура навколишнього 
середовища

SN Від 10 °C до 32 °C

N Від 16 °C до 32 °C

ST Від 16 °C до 38 °C

T Від 16 °C до 43 °C

SN-ST Від 10 °C до 38 °C

SN-T Від 10 °C до 43 °C

InfinitySpring (інтегрований дозатор води) і 
IceMaker (залежно від моделі)

Якщо прилади Monolith обладнано дозатором води 
InfinitySpring або льодогенератором IceMaker, необхідно 
забезпечити під’єднання до системи водопостачання. Тиск 
води має бути від 2,8 до 6,2 бар.

Для під’єднання InfinitySpring/IceMaker до системи 
водопостачання необхідно використовувати виключно 
шланг, який входить до комплекту постачання приладу.

Якщо вода на місці встановлення має високий ступінь 
жорсткості, рекомендується встановити апарат для 
пом’якшення води. Крім цього, необхідно використовувати 
фільтр, якщо у воді містяться такі тверді речовини, як пісок.

Усі пристрої та установки, які використовуються для 
підведення води до приладу, мають відповідати положен-
ням, чинним у Вашому регіоні.

Усі прилади, обладнані дозатором води InfinitySpring або 
льодогенератором IceMaker, мають фільтр для води, який 
знаходиться в передній частині нижньої панелі приладу. 
Фільтр для води потрібно регулярно заміняти. 
Про необхідність заміни фільтра для води нагадає сигнал 
InfinitySwipe.

Електробезпека

■   Прилад може працювати тільки зі змінним струмом.

■   Необхідно дотримуватись допустимої напруги та 
частоти, значення яких залежать від моделі приладу для 
конкретної країни. 

■   Розетки мають бути належним чином заземлені та 
обладнані електричним запобіжником. 

■   Розетки не можуть знаходитись позаду приладу та 
мають бути легко доступними, щоб за потреби прилад 
можна було вимкнути.

■   Для запобігання розморожуванню або псуванню 
продуктів унаслідок збоїв в електромережі, спричине-
них іншими пристроями, рекомендується використову-
вати власний електричний контур.

   ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

Смертельна небезпека ураження електричним струмом.

Не вмикайте прилад у незаземлені розетки.

Недотримання цієї вказівки може призвести до серйозно-
го травмування або навіть смерті.

   ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

Небезпека пожежі

■   Не використовуйте для вмикання приладу подовжуваль-
ний кабель або розгалужувач. Існує небезпека перегрі-
вання або пожежі через можливі погані штекерні 
контакти.

■   Не підключайте пристрій через інвертор. Через 
неправильну синусоїдальну напругу різних інверторів 
виникає небезпека перегрівання або займання елек-
тронних приладів. 

Недотримання цієї вказівки може призвести до пожежі, 
серйозного травмування або навіть смерті.

Вимоги до техніки безпеки 
Попереджувальні вказівки

■   Під час виконання робіт із підведення води прилад має 
бути вимкнений із розетки.

■   Між шлангом і головним водопроводом необхідно 
встановити запірний клапан, щоб за потреби подачу 
води можна було перекрити. Запірний клапан не 
можна встановлювати позаду приладу. 

■   Підведення води повинні здійснювати тільки кваліфікова-
ні та сертифіковані спеціалісти.

■   Якість води має відповідати вимогам до питної води, 
чинним у регіоні використання приладу.

■   Льодогенератор IceMaker призначений виключно для 
приготування кубиків льоду в необхідних для домашніх 
потреб об’ємах і може використовувати тільки придат-
ну для цієї мети воду.

■   Ремонт та інші роботи з дозатором води InfinitySpring/
льодогенератором IceMaker можуть виконувати тільки 
працівники служби технічної підтримки або інші кваліфі-
ковані спеціалісти.

■   Виробник не несе відповідальності за пошкодження, 
спричинені приладами або водопроводами, які 
знаходяться між електромагнітним клапаном і системою 
водопостачання.

Надійне кріплення

Щоб після монтажу приладу запобігти його перекиданню, 
необхідно встановити відповідний механізм. При цьому 
дотримуйтесь вказівок, наведених у розділі «Установка 
кріплення для захисту від перекидання» в посібнику з 
монтажу.

Ще є запитання? Звертайтесь безпосередньо до менеджерів компанії Liebherr із продажу.
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