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Salamander SE
Salamander SE har steglöst höj- och sänkbar överdel med element och öppna sidor. Effekten
regleras steglöst med simmerstat i två oberoende zoner. Elementet kan fällas ner ur överdelen vilket förenklar rengöring. Enheten har utdragbar rostfri spillåda med förkromat galler.
Levereras med 1,2 m anslutningskabel.
Praktisk

Salamandern är ett mycket praktiskt tillbehör som kan användas för såväl tillagning och gratinering som
varmhållning. Spillådan har säkerhetsspärr som förhindrar att den dras ut för långt. Lämpliga för både det
lilla och det stora restaurangköket.

Lång livslängd

Salamandern är tillverkad med chassi och spillåda i rostfritt stål, samt förstärkta element i Incoloy, vilket
borgar för lång livslängd.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på bänk och är utrustad med kraftiga gummifötter, men kan även monteras
på vägg med rostfria väggfästen (tillbehör).

Tillbehör: Väggfäste
Mått och konfiguration:
Modell Mått BxDxH

Effekt

Säkring Galler

SE40

400x450x500 mm

2 kW

10A

GN 1/2

40

1354.1341

SE60

600x450x500 mm

4 kW

10A

GN 1/1

55

1354.1361

SE80

800x450x500 mm

6 kW

10A

GN 1-1/2

73

1354.1381
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Salamander
Installationsritning

Symbolförklaring för installationsritning

AL - Elanslutning
A - Strömbrytare

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB
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Salamander

Salamander Quick QSE/QSET
Salamander Quick QSE/QSET har steglöst höj- och sänkbar överdel med element och öppna
sidor. Enheten har specialelement som ger mycket snabb uppvärmning. Kan även levereras
med en autostart-funktion, som aktiverar uppvärmningen när en tallrik placeras på gallret.
Tillagningstiden styrs med digital timer. Salamandern har två oberoende zoner. Enheten har
utdragbar rostfri spillåda med förkromat galler. Levereras med 1,2 m anslutningskabel.
Praktisk

Salamandern är ett mycket praktiskt tillbehör som kan användas för såväl tillagning och gratinering som
varmhållning. Uppstartstiden på 20 sekunder innebär att salamandern kan stå avstängd då den inte används, vilket ger förbättrad arbetsmiljö och kraftigt minskad energiförbrukning. Spillådan har säkerhetsspärr
som förhindrar att den dras ut för långt. Lämpliga för både det lilla och det stora restaurangköket.

Lång livslängd

Salamandern är tillverkad med chassi och spillåda i rostfritt stål, samt element i wolfram, vilket borgar för
lång livslängd. Elementet är dolt bakom en glaskeramikskiva, vilket gör rengöring mycket enkel.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på bänk och är utrustad med kraftiga gummifötter, men kan även monteras
på vägg med rostfria väggfästen (tillbehör).

Tillbehör: Väggfäste
Mått och konfiguration:
Modell

Mått BxDxH

Effekt

Säkring Galler

QSE40

400x450x500 mm

2 kW

10 A

GN 1/2

45

1354.1342

QSE60

600x450x500 mm

4 kW

10 A

GN 1/1

60

1354.1362

QSET40

400x450x500 mm

2 kW

10 A

GN 1/2

45

1354.1343

QSET60

600x450x500 mm

4 kW

10 A

GN 1/1

60

1354.1363
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