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Induktionsspis i litet och anpassningsbart format
Induktionsspisar har länge varit vardag i våra hem men i storköken har det
sett annorlunda ut. De modeller som funnits på marknaden har ofta varit
stora och svåra att få plats med i ett mindre kök tex. dietkök och förskolor.
Detta har vi löst genom att ta fram en induktionsspis med måtten
650x650mm.
Spishällen är uppbyggd av ett rostfritt stativ med underhylla 200 mm över
golvet.
Spisen har skyddsklass I och kapslingsklass IP43.
Det finns många tillbehör: Rostfria dörrar, rostfritt underskåp, fronträcke,
överhylla, fäste för vattenblandare, slingerräcke för marint bruk mm. se
tabell på andra sidan.
Spisen finns också i utförande med varmluftsugn som passar till GN 1/1
och höj- och sänkbar.

Produkt
Ugn
		
ETH 6565 I
*

Mått (B x D x H)
mm
650 x 650 x 900

Effekt
kW
7,4

Spänning
V
400

Ström
Strömart Säkring
A		
A
15,5
3N~ 50 Hz
16

Vikt Anm.
kg
**

* = Kan fås med ugn
** = Boostläge som innebär att en platta av två (bakre eller främre) kan köras med effekten 3,5kW.
Den andra plattan i den gruppen kan då endast köras med lägre effekt så att strömmen till plattgruppen håller sig
under 16A. Max effekt för hela spisen blir även i ”boostläge” 7,4kW.
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Teknisk specifikation
Spisen är tillverkad helt i rostfritt material.
Underhylla, sidor, rygg och fronter är svetsade i benen.
Induktionsglaset är nersänkt i en förstärkt ram för att skapa
en slät topp.
Injustering sker med ställbara fötter.
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Panelen med signallampa och strömställare är skruvad för
enklare service. Elanslutningen sker på plint placerad i ellåda
på underhyllan.
Spisens har skyddsklass I kapslingsklass IP43.

655

655

Tillbehör
Art.nr
7620101
7620104
7620105
7620106
7620107
7620042

7521510

Benämning
Fronträcke rostfritt 650mm
Gavelräcke rostfritt 650x150mm
Gavelräcke rostfritt 650x200mm
Gavelräcke rostfritt 650x250mm
Gavelräcke rostfritt 650x300mm
Rostfria dörrar ETH 6565
(Dörrar: 2 st, monterat på stativet)
Underskåp rostfritt ETH 6565
(Underskåp: Dörrar, sidor, hylla och rygg)
Fötter för fast montage/Marint

EL
7620511

Anslutningskabel med CCE-kontakt 400 V

VA
7620320
7620330

Fästplåt blandare restaurangspis
Dubbelledad vattenblandare, monterad

7620092

Reservdelar
Art. nr
Benämning
Induktionshäll
Induktionsgenerator
Strömställare
2130170 Vred
2260260 Insatspropp 50x25x2
2260250 Ställbar fot
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