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285561 (EXFRPB1BWF) * NOT TRANSLATED *

285563 (EXFREB1BWF) Fritös, el, golvmodell 9L.
Element i brunnen, oljefilter.
200mm

Huvudfunktioner
• Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt

underhåll.
• IP24-skyddad.
• Termostat för överhettningsskydd som standard

på alla enheter.
• Termostatreglering av oljetemperaturen på upp

till max 185 °C.
• Olja töms ut genom en kran till en behållare

undertill på baljan.
• Levereras som standard med 1 korg och 1

skåpslucka till höger.
• Pressad brunn.
• Högeffektivt, internt lutningsbart värmeelement

för hög produktivitet och enkel rengöring av inre
brunn.

• Eko-funktionen växlar enheten till standby-läge
för att spara energi. Snabb återhämtning av
temperaturen för att starta tillagningen igen på
mindre än en minut.

• Integrerat s/s oljefilter.
• Kontrollvred placerade bakom dörren.
• Levereras med justerbara fötter  (50 mm) i

AISI304 rostfritt stål.
• 4-lampors display indikerar att enheten har

spänning, värmare är i "eko-mode", värmare
är på "stek-mode" och att enheten är i
överhettningsskydd-mode.

Konstruktion
• Baljans insida har rundade hörn för enkel

rengöring.
• 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
• Yttre paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-

finish som uppfyller höga hygienstandarder.
• Enheten är 60cm djup.
• Utformad för fristående installation, stängd på

sidor, rygg och botten.
• En konsol för väggmontage ingår som

standard.
• Vikbart lock med förvaring på insidan av

dörren.

Medföljande tillbehör
• 1 av 1 korg till 9 l fritös PNC 206390
• 1 av Oljefilter i rostfritt stål till 9 l

fritös
PNC 206393

Övriga Tillbehör
• 1 korg till 9 l fritös PNC 206390 ❑

• Kopplingsskena för
sammankoppling av 9 l fritöser

PNC 206391 ❑

• Oljeuppsamlingsfilter i tyg 9 l
fritöser

PNC 206392 ❑

• Oljefilter i rostfritt stål till 9 l fritös PNC 206393 ❑

• Perforerad bottenplatta till 9 l
fritös. Fritera utan korg

PNC 206394 ❑

• Kit för minskat antal ben för
sammansättning av 2 st 9L
fritöser (endast för 285561)

PNC 206438 ❑

• Kit för minskat antal ben för
sammansättning av 3 st 9L
fritöser (endast för 285561)

PNC 206439 ❑

• Kit för minskat antal ben för
sammansättning av 4 st 9L
fritöser (endast för 285561)

PNC 206440 ❑

• STORT OLJEFILTER I ROSTFRITT
STÅL FÖR 9 LT FRITÖS

PNC 206443 ❑
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Front

Sida

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp

Elektricitet
Spänning:

285561 (EXFRPB1BWF) 220-240 V/1N ph/50/60 Hz 
285563 (EXFREB1BWF) 380-415 V/3N ph/50/60 Hz 

anpassad för
285561 (EXFRPB1BWF) 230 V 1N 50/60 Hz 6,8 kW 
285563 (EXFREB1BWF) 400 V 3 50/60 Hz 6,8 kW 

Total watt: 7.4 kW 

Viktig information
Antal brunnar: 1 
Brunnens invändiga
dimensioner (bredd): 170 mm 
Brunnens invändiga
dimensioner (höjd): 330 mm 
Brunnens invändiga
dimensioner (djup): 500 mm 
Brunnkapacitet: 7 lt MIN; 9 lt MAX 
Termostat intervall: 90 °C MIN; 185 °C MAX 
Yttermått, bredd 200 mm 
Yttermått, djup 600 mm 
Yttermått, höjd 930 mm 
Nettovikt: 35 kg 
• Integrerat oljefilter


