ADVANCIA, Electrische kooktoestellen, Inductie 2x5 kW op gesloten onderkast
INDUCTIEKOOKPLATEN
B1A9FIN4PE

DE PLUSPUNTEN VAN D'ADVANCIA
3mmTop : Zelfdragende bovenstructuur volledig in roestvrijstaal dikte 3 mm.
FlushTop : Vlakke oppervlakten, lasergesneden randen, die een assemblage met vrije zijkanten toelaat.
EasyCleaningSystem : Monoblok constructie, vitroceramische plaat vlak met bovenstel.
FullPowerSystem : Vereiste vermogen.
Start&Cook : Onmiddellijke temperatuurstijging.

ALGEMEENHEDEN
* Constructie van roestvrijstaal, ontworpen om elk insijpelen te weren.
* Zeer betrouwbare stevigheid die een directe wandmontage toelaat.
* Bedieningen gegroepeerd en ingebouw, beschermd tegen stoten en overloop.
* Toestel geleverd op vast onderstel H 200 mm uitgerust met vijzels.

INDUCTIE HAARDEN
* Bovenstel bestaande uit 2 inductoren met een groot oppervlak en laat zo het gebruik toe van kommen van verschillende afmetingen
(braadpannen met diameter van 120 mm tot meer dan 400 mm), geplaatst onder een vitrokeramische plaat, dikte 6 mm, met hoge thermische
weerstand.
* Generator 2 x 5000 Watts, geschikt voor intensief gebruik.
* Elke kookzone detecteert automatisch de aanwezigheid van kommen.
* Elke haard is uitgerust met een beveiliging tegen oververhitting voor de generator of/en inductor.
* Bedieningsknop van 0 tot 100%.
* Automatische stop door het vermogen op 0 te brengen.
* Uitgerust met een filter tegen stof en vet.

ONDERKAST
* Vrij vak met opengewerkte bodem die zorgt voor de ventilatie van de elektronische componenten van het bovenstel (breedte 400 mm). Dit vak
mag niet worden gebruikt als opbergkast : ruimte nodig voor de ventilatie van het apparaat.
* Dubbelwandige deur (scharnier links).

PANNEN
* Alle pannen van magnetisch materiaal zijn bruikbaar voor inductie : roestvrijstaal « speciaal voor inductie », gietijzer, al dan niet geëmailleerd
staal.
* Wij bevelen pannen aan van roestvrijstaal « speciaal voor inductie », met dikke bodem (alle toepassingen) of batterijen van gietijzer (stoven,..)

HULPSTUKKEN
* Zie technische algemeenheden.

NORMEN: Het toestel beantwoordt aan volgende normen
EN 60335-2-36: Europese norm inzake de veiligheid van elektrische toestellen.
(Franse normen: Klassementindex C 73-836).
IP 25 en IK 9: Beschermingsgraden.
XP U 60-010: Hygiëne.
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B1A9FIN4PE

Aansluiting ELEKTRISCH
Elektrische leiding op 615 mm van de
vloer
(Kabel met 1,5 m loos te voorzien)

AFMETINGEN (mm)
Breedte
Diepte x Hoogte
Vitroceramische plaat
VERPAKKING (mm)
Breedte
Diepte x Hoogte
GEWICHT (KG)
SAMENSTELLING BOVENSTELLING
Stralingshaarden van 5 kW
SAMENSTELLING ONDERSTEL
Breedte onderkast

400
920 x 927
334 x 720
540
1030 x 1150
65
2
400

ELECTRICITEIT (Driefasig 400V+N+A)
Vermogen (kW)
400V 3Na.c.
Max. intensiteit (A)
400V 3Na.c.
LUCHTINGANG
Afmetingen van de filter
Omgeving

10
14.5
Afmetingen van de filter
Omgeving
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