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206353 (LIFT9E) Modul automatického,
programovatelného zvedací
zařízení pro vařiče těstovin
Electrolux 900 o objemu
vany 40L. (3 zvedací úchyty)

Modul automatického, programovatelného zvedací zařízení pro
vařiče těstovin Electrolux 900 o objemu vany 40L. (3 zvedací úchyty)
Systém automatického a programovatelného zvedání košů vařičů
těstovin o šířce modulu 200 mm se 3 nerezovými závěsy pro poloviční
varné koše (koše viz. extra příslušenství u vařičů těstovin)
Modul se instaluje na pravou nebo levou stranu od vařiče těstovin
(možnost i dodatečné instalace).
Lze využít až 2 automatické jednotky (z každé strany vařiče těsstovin),
což umožní automatické zvedání až 6 jednoporcových košů nebo v
případě modelů se dvěma vanami 6 košů o rozměru GN1/3.
Elektronické programování zvedání každého koše umožní
standardizaci celé produkce, zkrácení manipulačních časů a
konstantní kvalitu pokrmu.
Zvedání košů lze použít i v "manuálním" režimu, tj. umožní spuštění a
zvednutí koše pouhým stisknutím tlačítka.
Každý koš lze naprogramovat až na 3 rozdílné časy, tj. celkem 9
nastavení na jeden modul
Programování a obsluha je velice jednoduchá a intuitivní.

Hlavní funkce a vlastnosti
• Programovatelnost a automatické zvedání

košů garantují vysokou produktivitu, konstantní
kvalitu pokrmu a příjemnější podmínky pro
obsluhu v každém typu provozu.

• Programovatelnost a funkce automatického
zvedání košů garantují vysokou produktivitu,
konstantní kvalitu pokrmu a příjemnější
podmínky pro obsluhu zařízení.

• Jednotku lze ovládat také v tzv. manuálním
režimu, tj. zvedání košů není takto řízeno
nastaveným časem, ale je ovládáno stiskem
tlačítka

• Možnost uložení až 9 programů s nezávislým
přiřazením ke každému košíku.

• Snadné ovládání, automatické zvedání košů
lze aktivovat pomocí tlačítka.

• 200mm široký modul pro automatické zvedání
3 košů (koše nejsou součástí ceny).

• Modul se umísťuje buď na jednu stranu vařiče
těstovin nebo lze použít 2 moduly, každý z
jedné strany, v případě potřeby zvedání 6
jednoporcových košů.
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Zepředu

Boční

EI = Elektrické napojení
EQ = Zemnící šroub

Shora

Elektro
Napětí:

206353 (LIFT9E) 230 V/1 ph/50/60 Hz 
Celkový příkon: 0.2 kW 

Hlavní informace
Vnější rozměry, Šířka 200 mm 
Vnější rozměry, Hloubka 930 mm 
Vnější rozměry, Výška 850 mm 
Netto váha: 40 kg 
Automatické zvedání  ✗


