ADVANCIA, Elektrische friteuse, 18 LITER op gesloten onderkast
18 LITER
B1A9FR18BE

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.

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.

FRITEUSE
* De friteuse beschikt over twee zelfdragende kuipen met koude zone en een nominale capaciteit van 18 liter, omlijsting en dilatatiezone.
* De groep zwenkende weerstanden is voorzien van een handvat en van een grendel die de weerstanden in de positie bovenaan houdt tijdens het
reinigen van de kuipen. De verwarming stopt wanneer de groep weerstanden omhoog staat.
* De friteuse is uitgerust met een elektronische regeling van 140° tot 185°C met automatisch vloeibaar maken van de gestolde olie, en een
temperatuurbeveiliging bij 210°C met verklikkerlicht, voor een veilige werking.
* Een verwarmingsverklikkerlicht geeft aan dat de olie de streeftemperatuur heeft bereikt.
* De kuip wordt leeggemaakt via een kogelafsluiter die toegankelijk is in de onderkast.
* Voorzien van twee afneembare deksels.
* Ze is ontworpen met inachtneming van de veiligheids- en hygiënenormen.
* Geleverd met 2 halve manden 135 x 240 x 130, een rooster, leegmaakemmer met filter.

OPEN ONDERKAST
* Keukenkast compatibel met vaatwerk GN 1/1, met bodem van roestvrijstaal uitgerust met verhoogde kanten tegen afstroming.

HULPSTUKKEN
* Zie technische algemeenheden.

NORMEN: Het toestel beantwoordt aan volgende normen
EN 60335-2-37: Europese norm inzake de veiligheid van elektrische toestellen
(Franse normen: Klassementindex C 73-837).
IP 25 en IK 9: Beschermingsgraden.
XP U 60-010: Hygiëne.
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Aansluiting ELEKTRISCH
Elektrische leiding op 150 mm van de
vloer
(Kabel met 1,5 m loos te voorzien)

AFMETINGEN (mm)
Breedte
Diepte x Hoogte
½ korf
Grote korf
CAPACITEITEN
Kuip (liter)
½ korf (kg)
Grote korf (kg)
VERPAKKING (mm)
Breedte x Diepte x Hoogte
GEWICHT (KG)
ELECTRICITEIT (Driefasig 230V+A of 400V+N+A)
Vermogen (kW)
230V 3a.c.
400V 3Na.c.
Max. intensiteit (A)
230V 3a.c.
400V 3Na.c.
PRODUCTIE PER UUR (kg/h)
Diepvriesfrieten volgens NFD 40002
Diepvriesfrieten 6 x 6 (Praktische Prod.)
Pocheren NFD 32725
Verse frieten tweede beurt
WERKINGSTEMPERATUUR
WERKINGSBEVEILIGING

400
920 x 1007
130 x 135 x 240
130 x 280 x 240
18
1
2
540 x 1060 x 1150
70
15
15
37.7
21.7
33
49
33
55
140 à 185°C
210°C
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