
 

 

 

 

ADVANCIA, BRAADSLEDE 45 dm2 / 80 liter gas (Handmatig kantelen) 
 

 

 

 

BRAADSLEDE 45 dm2 / 80 liter 
B1A9SA45MBG 

 

 

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. 
CoreControl : Regeling van de bodemkuip 
Start&Cook : Elektrische ontsteking met waakvlam en thermokoppel beveiliging. 
 

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. 
 

BRAADSLEDE 
* Dit apparaat bestaat uit een kiepkuip die de ganse breedte van het element inneemt. 
* De bodem ervan, nuttige oppervlakte van 42dm², is uitgevoerd in dik roestvrijstaal om zo te zorgen voor de regelmatigheid van de temperatuur. 
* De ruim bemeten gietbek zorgt voor een vlug en proper leegmaken (zonder overloop op het voorpaneel) en verzekerd een constant impactpunt in 

de vloergoot. 
* Watertoevoer warm / koud door elektromagnetische klep wordt verzekerd door een keuzeschakelaar met 4 posities en een spatring van 

roestvrijstaal 
* Het deksel met dubbele wand wordt in evenwicht gehouden door een in de collector ingebouwde voorziening, zo kunnen de spanning en de 

stophoek worden afgesteld. 
* Verwarming bediend door  thermostaat (voor bodemtemperatuur + één symmerstat (voor het vermogen). 
* De verwarming gebeurt dmv micro geperforeerde buisbranders in roestvrijstaal. 
 

HANDMATIG KANTELEN 
* Het kantelen van de kuip, zachtjes en progressief, gebeurt met een in het profiel van de kuip ingebouwde hendel met opklapbare handvat. 
* Deze gebrevetteerde voorziening verzekert een makkelijke en zeer veilige manier van werken. De hendel wordt samen met de kuip verplaatst en 

blijft op een ergonomische hoogte. 
 

HULPSTUKKEN 
* Zie technische algemeenheden. 
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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 60335-2-39: Europese norm inzake de veiligheid van elektrische toestellen 
   (Franse normen: Klassementindex C 73-839). 
   IP 25 en IK 9: Beschermingsgraden.           XP U 60-010: Hygiëne 
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 Aansltuiting 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) 
 KOUD WATER 
Koud water op 150 mm van de vloer 
 WARM WATER 
Warm water op 150 mm van de vloer 
 VLOERGOOT 
Minimum afmetingen 600 x 400 mm 
 AFVOER (ontluchten) kolomkraan 

 
 

 

AFMETINGEN (mm)  
Breedte x Diepte x Hoogte 800 x 1017 x 1014 
Kuip (Hoogte x Breedte x Diepte) 245 x 669 x 629 
Oppervlakte 42 dm2 
Capaciteit nominaal 80 litres 

VERPAKKING (mm)  
Breedte x Diepte x Hoogte 940 x 1060 x 1150 

GEWICHT (KG) 160 

 GAS  

Aansluiting Schroefdraad 15/21 mm (1/2") 
Vermogen (kW) 20.5 
G31 Propaan  37±

 4/50±
5 mbar (kg/h) 1.59 

G30 Butaan   50±
 5 mbar (kg/h) 1.62 

G20 Aardgas  20±
 2 mbar (m3/h) 2.17 

G25 Aardgas         20±
 2/25±

 3 mbar (m3/h) 2.46 
Vermogen (kW) 16.7 
G30 Butaan  28±

 3/30±
 3 mbar (kg/h) 1.32 

 ELECTRICITEIT (kW) 
Spanning  Monofasig 230 V 
Vermogen  0.1 

 KOUD WATER Aansluiting : ∅ 20/27 (3/4") 
Druk (Mini / Maxi) 150/600 kPa (1.5 bars / 6 bars) 
Maximumtemperatuur 30°C 
Hardheid van het water Water gefiltreerd op 50 microns / Zachtwater Max. 40°TH (28°e, 22°h, 400ppm) 

 WARM WATER Aansluiting : ∅ 20/27 (3/4") 
Druk (Mini / Maxi) 150/600 kPa (1.5 bars / 6 bars) 
Maximumtemperatuur 60°C 
Hardheid van het water Water gefiltreerd op 50 microns / Zachtwater Max. 40°TH (28°e, 22°h, 400ppm) 

 


