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GRE106C/D/E 
Regeneratie oven 
(+3°C+65°C)

CONSTRUCTIE •	Ovenruimte gefabriceerd in een geheel met 
afgeronde hoeken

•	Thermische isolatie met glaswol
•	Deur afdichting gemaakt uit een hoog tempera-

tuur bestendig en voedsel veilig materiaal
•	Verwijderbare zijrekken voor het eenvoudig 

reinigen van de oven kamer
•	Geïntegreerde afvoer 

•	Convectie warmte d.M.V. Verwarmings elementen
•	Automatische sluitende deur
•	In hoogte instelbare poten
•	Eenvoudig te bereiken service compartiment
•	Dubbel laag emissie glas deur die de interne 

warmte refelecteert
•	Geïntegreerde condens afvoer onder de deur en 

verboden met de centrale afvoer

FUNCTIONELE 
UITRUSTING 

•	Bedieniningspaneel met temperatuur, tijd en 
vochtigheidsregeling (C) en electronisch LED 
bedieningspaneel voor de D versie en Touch 
screen voor de E versie

•	Controls eenvoudig te bedienen en begrijpen 
bedieningspaneel 

•	Intermitterende ventilator motor voor gelijkma-
tige oven verwarming

•	Bij hjet openen van de deur stopt de fanmotor
•	Geluidssignaal bij het einde van een cyclus
•	Veiligheids thermostaat
•	Werktemperatuur: 30°C ÷ 160°C
•	Het kookprogramma kan oopgebouwed worden 

in verschillende stappen (voor D en E versie)
•	Automatische	stoom	afvoer	na	afloop	van	het	

kookprogramma (voor D en E versie)

•	Zelfdiagnostich fouten herkennings systeem 
(voor D en E versie) 

•	Multilevel functie: de oven is geschikt om 
verschillende gerechten op verschillende nivo’s 
met afwijkende kooktijd te kunnen bereiden 
(voor E versie)

•	Ideal warm functie: na de kookfunctie zal de 
oven de temepartuur snel terugkoelen naar de 
warmhoud functie (voor D en E versie)

•	ClimaChef automatische en electronisch 
bevochtigings systeem (voor D en E versie)

•	Padlock: is bedienings paneel vergrendeling 
(voor D en E versie)

•	ProTime; is de vertraagde start functie (voor D 
en E versie)

•	Glazebn deur met kookkamer verlichting
•	Uitneembare GN 1/1 zijgeleiders

UITRUSTINGEN 
OP AANVRAAG /

ACCESSOIRES

�� Ondersteuning
�� Ingeintegreerde 

handdouche en 
voorraadlade
�� Ecowash zelfreingings 

systeem
�� Kerntemperatuur voeler
�� Meerpints kern temperatuur 

voeler
�� Naald kerntemperatuur 

voeler

�� Aflsuiter	voor	gebruik	vcan	
naald KT voeler bij sosuvide 
bereiden
�� Externe handdouche
�� Geintegreerd stoom 

conderinsgsysteem
�� Deur vergrendeling
�� Binnen glasdeur te openen
�� Inbouw installatie set

�� Muur ophanghaken set
�� Stapel systeem
�� Geintergreerde watertank
�� USB Poort
�� Speedgrade is de instelbare 

vebtilatoir snelheid
�� Fitpower is het 

automatische energie 
programma waarbij de 
optimale instellingen 
worden gekozen



810

82
2

12
8

550

5195

59
,5

105
54 80

60
,2

02-2017
Via dell’Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

MODULINESRL

B C DA B C D

E

AB KJ

DC E F G H I

A

INSTALLATIE
SCHEMA’S

Inlaat voor de 
elektrische 
aansluiting

Veiligheids klep 
stoom functie

Kook kamer afvoer 
en condens 

opvang schaal

Inlaat voor onthard 
water

Inlaat voor water

Instelbare klep voor 
overmatige stoom 

afvoer

Externe afmetingen 
(L x P x H) - mm 550 x 810 x 822

Aantal GN schalen 6 x GN 1/1

Vermogen  
[kW] 3,35

Nominale spanning 230 Vac 50 Hz 

Nominale spanning 
[Vac] 230

Opgenomen totaal 
vermoge [Kw] 3,35

Opname  
[A] 14,6

Minimale doorsnede 
aansluitkabel  

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

Water druk 
[kPa] 150÷500

E versie
A Hoofdschakelaar  
B Display Touch Screen 
C Knop instelling en ENTER selectie
D Knop START/STOP
E Knop voor verlichting van de 

kookruimte

C versie
A Hoofdschakelaar  
B Knop temperatuur kamer  
C Knop tijd
D Knop vochtigheid

D versie
A Hoofdschakelaar
B Knoppen voor-

geladen pro-
gramma

C Knop 
warmhoud-pro-
gramma

D Knop tempera-
tuur kamer

E Knop tijd/voeler

F Knop vochti-
gheid  

G Knop snelheid 
ventilator (optie)

H Knop verlichting 
kamer

I Knop START/
STOP

J Display
K Knop instelling


