CG492211
Gaskookplaat 400 Serie
Roestvrij staal
Breedte: 100.2 cm
Aardgas 20 mbar
Wokbrander met 6 kW

Beschikbare varianten
CG492211
Roestvrij staal
Breedte: 100.2 cm

Toebehoren
1 x Wokring.

Optionele accessoires
WP400001
Wokpan

Toebehoren installatie
CA429410
Inbouwraam inclusief sierlijst (te
lassen) en frame houder

5 multi-ring branders, tot 18 kW
Volelektronische regeling van de 12
vermogensstanden
Exact instelbare en reproduceerbare
vlammen
Automatische snelle ontsteking,
elektronische vlambewaking met
automatische herontsteking
Sudder functie om te koken op een
zeer laag vermogen
Massieve volledig vlakke gietijzeren
pannendragers, geschikt voor
vlakinbouw
Massieve bedieningsknop van roestvrij
staal.
Kookzones:
2 SuperSterkbranders met 2 ringen
(150-4000 W), geschikt voor pannen tot
max. ø 28 cm
2 Normaalbranders met 2 ringen
(150-2000 W), geschikt voor pannen tot
max. ø 28 cm
Bediening:
Bedieningsknoppen met verlichte ring,
kookzone en vermogen markering
Bediening met één hand
Volledige elektronische besturing
voor nauwkeurige regeling van de 12
vermogen niveaus plus sudder functie
Snelle en automatische vonkontsteking
Uitrusting:
Sudderfunctie.
Driedelige gietijzeren pannendrager
met doorlopend oppervlak voor veilig
verplaatsen van pannen
Branderringen van messing
Veiligheid:
Elektronische vlambewaking met
automatische herontsteking
Restwarmte-indicatie
Veiligheidsuitschakeling.
Installatievoorschriften:
Het inbouwraam kan men vooraf
bestellen, zodat de leverancier van het
RVS of natuurstenen werkblad deze in
het werkblad kan monteren
Speciale inspuitstukken kunnen als
wisselstukken worden besteld
Zonder elektronische aansluiting kan
het apparaat niet functioneren
Minimale diepte van het werkblad: 70
cm
Luchtaanvoer van bovenzijde
Tussenbodem is niet noodzakelijk
De inbouwramen worden afzonderlijk
geplaatst zodanig dat deze kookplaat
naadloos in het werkvlak past
De achterwand moet uit niet
brandbaar materiaal vervaardigd
zijn. De afwerkingslijsten moeten
hittebestendig zijn
Het apparaat kan bovenlangs bevestigd
worden
Een minimale zijdelingse afstand van
minstens 300 mm dient te worden
aangehouden van de aangrenzende
hittegevoelige meubelen of breng
thermische isolatie aan
Met een totaal aangesloten vermogen
van meer dan 12 kW moeten lokale
voorschriften met betrekking tot
ventilatie van de ruimte, grootte van de
kamer en de combinatie van extractie
of recirculatie kappen in acht worden
genomen. De minimale ruimte tussen
gaskookplaten met meer dan 12 kW en
afzuigkap is 70 cm.
Niet geschikt voor combinatie met VL
430/431
Gewicht: 35.

Kenmerken
Productnaam/ Productfamilie
Gaskookplaat m. bovenbediening
Uitvoering
Inbouw
Energiesoort
Gas
Aantal zones dat tegelijk kan worden
gebruikt
5
Soort bedieningselementen
Inbouwafmetingen (hxbxd)
157 x 983-983 x 580-580
Breedte apparaat
1002
Afmetingen (HxBxD)
157 x 1002 x 599
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd
290 x 1010 x 700
Nettogewicht
34,7
Brutogewicht
37,5
Restwarmte indicator
Apart
Positie bedieningspaneel
Extern
Soort externe bediening
Materiaal vangschaal
Edelstaal geborsteld
Kleur oppervlak
Inox
Kleur van de omlijsting
Inox
Keurmerken
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteitssnoer
140
EAN-code
4242006262082
Aansluitwaarde
15
Aansluitwaarde gas
18000
Minimale smeltveiligheid
Spanning
220-240
Frequentie
60; 50

Verbruiks- en aansluitwaarde
Samengesteld per 2022-10-03
Pagina 1

Aansluitwaarden:
Totale aansluitwaarde gas: 18.0 kW
Totale aansluitwaarde: 15.0 W
Aansluitkabel 1.4 m met stekker
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