Technische fiche Eikon 5

Standaardeigenschappen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inhoud van 2/3 gastronorm voor het klaarmaken van meerdere porties van één gerecht.
Het middelste vak zorgt voor maximale flexibiliteit.
Het gecombineerd microgolf gebruik vermindert de kooktijden tot 5 keer.
Vervaardigd in inox.
easyToUCH, bediening van het toestel met behulp van een aanraakscherm met foto’s.
Met de USB sleutel kan men tot 1.024 programma’s installeren.
Ingebouwd diagnose systeem .
Gemakkelijk te reinigen binnenkant.
De buitenkant van de oven blijft lauw.

Opties en accessoires
• rooster
• 2 geëmailleerde rechthoekige ovenschalen
• oven reiniger
• oven beschermer
• controle van op afstand beschikbaar

Technische gegevens
De e5 is onbetwistbaar de marktleider van elektrische, microgolf gecombineerde
ovens.
Ideaal voor traiteurs die een grotere oveninhoud nodig hebben om hoofdzakelijk
verschillende gerechten tegelijk klaar te maken of om grotere hoeveelheden van een
gerecht te regenereren.

Verwarmingselement

Boven aanzicht
Katalysator*
Ventilator

* enkel bij e5C

• Het e5C model bevat ingebouwde katalysators die een afzuigkap overbodig
maken.
• U kunt een standaard metalen bakplaat gebruiken.
• Meerstappen programmtie is mogelijk. Elk programma kan uit 6 stappen
bestaan waarbij iedere stap zijn eigen tijdsinstelling en instelling van het
microgolfvermogen heeft. Instructies geven tussen 2 stappen kan.
• Met de USB sleutel kan men tot 1.024 programma’s invoeren. Programma’s
kunnen van op afstand gewijzigd of toegevoegd worden door het gebruik van de
USB sleutel en het internet.
• Werking: de convectieventilator trekt lucht uit de oven en laat het circuleren
over de verwarmingselementen om de ingestelde temperatuur te bekomen. Via
de katalysator wordt de lucht vervolgens gefilterd en terug in de oven geblazen
(katalysator alleen bij e5C modellen).

Afmetingen ovenruimte

Constructie
Zowel de ovenruimte als de behuizing zijn vervaardigd uit inox.

width 495mm

width 495mm

• Aanraakscherm in kleur, met foto’s.
• Ruimte voor 1.024 programma’s met 6 stappen
per programma. Voor iedere stap kan men een
gebruikersinstructie geven.
• Via de USB sleutel gebeuren de aanpassingen van de
programma’s.
• Internet module (optie): ondersteuning voor communicatie
van op afstand.
• Veiligheidssysteem: garandeert dat de werkingstemperatuur
binnen de grenzen blijft.
Microgolfvermogen
• 2 microgolf systemen
• Distributiesysteem: ronddraaiende antennes die ervoor
zorgen dat de microgolfstralen perfect verdeeld worden over
het gerecht.
• Instelling microgolfvermogen: van 5 % tot 100 %, per 1 %
aanpasbaar.
• Veiligheidssysteem: goedgekeurd deurcontrolesysteem
dat de controle van de stroom verbindt met de
oververhittingsdetectie van de magnetron.

259mm

Controle systeem

259mm
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Standaard accessoires
• rooster
• 2 geëmailleerde, rechthoekige ovenschalen

358mm
358mm

Buitenafmetingen

Convectie warmte
• Temperatuursinstelling: vanaf 0°C en van 100°C tot 250°C
per graad aanpasbaar.
• Distributiesysteem: warme lucht ventilator.
• Veiligheidssysteem: oververhittingsdetectie van de
ovenruimte.
AFMETINGEN
MODEL

e5 & e5C

BUITENAFMETINGEN MM
HOOGTE

BREEEDTE

DIEPTE

NETTO
GEWICHT

642 mm

712 mm

705 mm

94 kg

ENERGIEBEHOEFTE & OUTPUT
OUTPUT VERMOGEN (IEC 705) @ 100%

MODEL

INPUT
VERMOGEN

MICROGOLF 100%

WARME LUCHT

COMBI FUNCTIE

e5 & e5C

6,2kW

1400W

3200W

1400/3200W

Voor meer informatie over de Merrychef toestellen of voor advies
over welk toestel het meest geschikt is voor u,
contacteer uw verdeler hieronder vermeld.

Installatie informatie
• Ver van belangrijke warmtebronnen.
• Plaatsen op een vlakke oppervlakte
die sterk genoeg is om het gewicht
te dragen.
• Minimum 50 mm vrije ruimte
voorzien aan de zijkanten, bovenen achterkant zodat de lucht vrij kan
circuleren.
• Voldoende vrije ruimte voorzien aan
de voorkant om de deur volledig te
openen.
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