ADVANCIA, Kookblok, Doorkookplaat gas op gasoven
Doorkookplaat
B1A9PG8FG

DE PLUSPUNTEN VAN D'ADVANCIA
3mmTop : Zelfdragende bovenstructuur volledig in roestvrijstaal dikte 3 mm.
EasyCleaningSystem : Waterbak onder de branders met afvoer vooraan.
Start&Cook : Elektrische ontsteking met waakvlam en thermokoppel beveiliging.
AirFlexSystem : Convectie van de lucht verspreidt op 3 niveaus.

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

DOORKOOKPLAAT
* Plaat van massief gietijzer, afneembaar, gemiddelde dikte van 10 mm, afmetingen 800 x 610, voorzien van 1 afneembare buffer.
* Verbrandingskamer in roestvrijstaal, geïsoleerd.
* Verwarming met cirkelvormige brander van messing die een snelle temperatuurstijging van de buffers verzekert. (500°C)
* Beveiliging door thermokoppel en waakvlam in standaarduitvoering.
* Bediening via gaskraan.

GASOVEN
* De moffel van de oven met de afmetingen GN 2/1 (530 x 650 mm) is uitgerust met een ovenvloer van massief gietijzer, afneembare
zijverdelingen en geïsoleerd met onbederfelijke rotswol.
* Stevige deur met geïntegreerde scharnieren, uitgebalanceerd met terugtrekveren, voorzien van een isolerend handvat. Afdichting door
siliconenvoegen bestand tegen hoge temperaturen.
* De verwarming gebeurt door een microgeperforeerde buisbrander in roestvrijstaal.
* Regeling van de thermostatische kraan van 100 tot 270°C, thermokoppelbeveiliging, waakvlam en
elektrisch aansteken in standaarduitvoering.
* De oven is uitgerust met een vernikkeld rooster GN 2/1 en een patisserieplaat GN 2/1.

HULPSTUKKEN
* Zie technische algemeenheden.

NORMEN: Het toestel beantwoordt aan volgende normen
EN 203-1: Europese norm inzake de veiligheid van gas toestellen.
EN 203-2-3: Europese norm inzake de veiligheid van gas toestellen.
EN 60335-2-47: Europese norm inzake de veiligheid van elektrische toestellen
(Franse normen: Klassementindex C 73-847).
IP 25 en IK 9: Beschermingsgraden.
XP U 60-010: Hygiëne.
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B1A9PG8FG

Aansluiting GAS
Elektrische leiding op 150 mm van de
vloer
Standaard uitgerust voor G 20/20 mbar
(en G 25/25 mbar), andere druk op
aanvraag
Aansluiting ELEKTRICITEIT
Elektrische leiding op 150 mm van de
vloer
(Kabel met 1,5 m loos te voorzien)

AFMETINGEN (mm)
Breedte
Diepte x Hoogte
Doorkookplaat
VERPAKKING (mm)
Breedte
Diepte x Hoogte
GEWICHT (KG)
SAMENSTELLING BOVENSTEL
Doorkookplaat 11.1 kW
SAMENSTELLING ONDERSTEL
Gasoven 7.2 kW
GAS
Aansluiting
Vermogen (kW)
G31 Propaan
G30 Butaan
G20 Aardgas
G25 Aardgas
G25 Aardgas

37
50
20
20
25

±

4

/50 5 mbar (kg/u)
mbar (kg/u)
2
mbar (m3/u)
2
mbar (m3/u)
3
mbar (m3/u)
±

5
±
±

±

±

ELECTRICITEIT (kW) (Monofasig 230V)
Spanning
Vermogen (kW)

800
980 x 970
800 x 610
940
1060 x 1150
170
1
1
Schroefdraaf 15/21 mm
18.3
1.42
1.44
1.94
2.20
2.20
Mono 230Va.c.
0.1
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