
Mevcut renk seçenekleri
CG290211
Cam Seramik
Genişlik 90 cm

CG290211
Çok hassas gaz kontrolu
Cam Seramik
Genişlik 90 cm
Doğal gaz: 20 mbar
50 mbar'lık sıvıgaz enjektörleri cihaz
içindedir

İstenirse tezgaha sıfır veya tezgah
üstü montaj imkanı.
İki alev halkalı ocak gözü 6000 W

Bağlantı değerleri
Birbirinden bağımsız kumanda
edilebilen iki alev halkalı wok gözü (300
W – 6000 W), max. ø 32 cm tencereler
için uygundur
Bir güçlü göz (590 - 2800 W) max. ø 26
cm tencere ve tavalar için uygundur.
2 standart göz (370 - 1900 W )max. ø 20
cm tencere ve tavalar için uygundur.
1 ekonomik göz (310 - 1100 W ) max. ø
14 cm tencere ve tavalar için uygundur

Kumanda
Kontrol düğmelerinin tezgah önünde
olmasıyla daha kolay kullanım ve geniş
alan
Tek elle kumanda edebilme.
Elektrikli çakmak

Donanım
3 bölümden oluşan ve kesintisiz döküm
ızgara tasarımı.
Emaye ocak gözü kapağı

Güvenlik
Termo elektrikli gaz güvenlik kilidi

Planlama bilgileri
Ocağı isterseniz tezgah üstüne montaj
yapabilir ya da tezgaha sıfır montaj
yapabilirsiniz.
Özel enjektörler servis kanalı ile sipariş
edilebilir.
Tezgaha sıfır montajlarda kademe
oluşturulmalı ve alt kademe 85cm üst
kademe 88cm olmalıdır.
Gazlı ocok üstten hava emişi sağlar,ara
taban gereklidir.
Cihaz altına ayırıcı raf gerekmektedir.
Arkadaki fixleme noktaları ızgaranın
kaymasını önler.
Cihazın yan duvar ile mesafesi
minimum 150mm olmalıdır
Tezgah kalınlığı 30-50 mm arasında
olmalıdır.

Bağlantı değerleri
Toplam bağlantı değeri :Gazlı ocak: 13.7
kW
Bağlantı kablo uzunluğu 1,0 m
12 kW üzeri bağlantılarda Gazlı ocaklar
mevcut ülke şartnamalerine dikkat
edilmelidir. Ayrıca mekan büyüklüğü,
davlumbaz havalandırma metodu
ve performansı cihaz güçleri ile
orantılı olmalıdır. 12 kW üzeri güçlerde
davlumbaz ve ocak arasındaki mesafe
en az 70 cm olmalıdır.
Cihaz ağırlığı : yaklaşık 20 kg.

Özellikler
Ürün ismi/aile
kendinden kumandalı ocak
Kostrüksiyon şekli
boy dolabı
enerji kaynağı
gaz
kullanıcı tarafından aynı anda
kullanılabilir ocak gözü
kullanma
çevirmeli şalter
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)
45 x 850 x 490
Genişlik (mm)
914
cihaz ölçüsü (mm)
45 x 914 x 520
Net ağırlık (kg)
20,0
Brüt ağırlık (Kg)
22,0
atıl ısı göstergesi
kullanma deposu
ocak önde
kullanma tipi
üstte kullanılan malzeme
cam seramik
üst yüzey rengi
siyah
çerçeve rengi
siyah
Onay belgesi
AENOR, CE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm)
100

Sarfiyat ve baðlantý özellikleri
elekrtik bağlanı değeri (W)
1
Gaz bağlantı değeri (W)
13700
Akım (A)
Gerilim (V)
230
Frekans (Hz)
50
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