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CHS052E 
Laag temperauur oven 
met externe “Roker” 

CONSTRUCTIE •	Volledig gelaste kookruimte met af geronde hoeken uit RVS 304
•	Volledig thermisch geïsoleerd met dikte van 35mm
•	Deur afdichtingen van een duurzaam materiaal
•	Statische verhitting van de kookruimte m.b.v. laag temperatuur verwarmings-kabel
•	Deuren met snelluiting 
•	Vier wielen diameter 125mm waarvan 2 st. met rem
•	Gummi stootbumper rondom de onderzijde van de unit
•	De geheel gelaste bereidingsruimte heeft afgeronde hoeken, ingebouwde vetlade voorzien 

van een automatische afvoer

FUNCTIONELE  
UITRUSTING

•	De unit wordt aangestuurd door één Touch Screen paneel waarmee temperatuur, tijd,  
∆T en de roker worden bediend
•	Bedrÿfstemperatuer 30÷160°C
•	Geluidssignaal bij het einde van een cyclus
•	Veiligheids thermostaat
•	Externe drain voorzien van een afsluiter voor het afvoeren van kookvocht
•	Condens opvang bak
•	Een programmeerbare vertraagde start

STANDAARD  
UITRUSTING

•	Kerntemperatuurvoeler registreert en controleert de geprogrammeerde temperatuur en kan 
tot 30 uitlezingen opslaan in het HACCP geheugen (alleen voorhanden met USB poort optie).
•	Verlichting van de kookruimte
•	Uitneembare zijgeleiders voor GN 1/1 of GN 2/1
•	De RVS “Roker” met as lade

UITRUSTINGEN 
OP AANVRAAG /

ACCESSOIRES

�� USB aansluiting voor het downloaden van HACCP data
�� Automatische deurvergrendeling bij starten van de oven 
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A Hoofdschakelaar ON/OF
B Display 
C Scroller en “ENTER”
D “START/STOP” drukknop
E Drukknop voor verlichting 

van de kookruimte

Externe afmetingen 
(L x P x H) - mm 805 x 895 x 1155h

Aantal GN schalen 5 x GN 2/1  
10 x GN 1/1

Vermogen  
[kW] 3,2

Nominale spanning AC 230V 50 Hz

Nominale spanning
[Vac]

230

Opgenomen totaal 
vermoge [Kw] 3,2

Opname  
[A] 13,9

Minimale doorsnede 
aansluitkabel  

(H07 RN-F) [mm2]
3 x 1,5

Temperatuur  
bereik [°C] 30÷160

Aantal GN schalen 
(hartafstand) [mm]

5 x GN 2/1 (70) 
10 x GN 1/1 (70)

Maximum lading 
product [kg] 46


