
Modular Cooking
Pastakokare - 24 liter, 1 bassäng,
gas (korgar ingår ej). Inkl. 1st lös

botten för korgstöd
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285772 (SCPG350) Pastakokare - 24 liter, 1
bassäng, gas (korgar ingår ej).
Inkl. 1st lös botten för korgstöd

Pastakokare (10 kW) i golvmodell med hög bakkant och 1 bassäng
med en kapacitet på 24 liter, för användning med gas.

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)
Hygienutförande med rundade kanter för enklare rengöring
Höj- och sänkbara fötter
Pressad bassäng i rostfritt stål, för användning med GN2/3-korgar
Bassäng fylls på med vatten med hjälp av en kran
Brännare är placerade under bassängen
Automatisk piezotändning
Tändsäkring och pilotlåga
Levereras med 1 blindbotten som stöd för korgar (ingår ej)

Huvudfunktioner
• Produkten kan användas för att koka pasta, alla slags

nudlar, ris, dumplings, grönsaker och soppor. Lämpar
sig för såväl stora som små portioner.

• Gasprodukt som levereras för användning med
naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken
levereras som standard.

• 10 kW brännare med flamskyddsanordning som ligger
under brunnen.

• Vattenkärl i rostfritt stål (av typen 316).
• Vattenkärlet är sömlöst svetsat i produktens ovansida.
• 24 liters vattenbrunn.
• Kontrollpanel med gaskran och piezo-tändning.
• Dränering med manuell kul-ventil för snabb tömning

av brunnen.
• Kontinuerlig vattenpåfyllning regleras via en manuell

vattenkran, placerad på framsidan av frontpanelen.
• Mounted on adjustable stainless steel legs.

Konstruktion
• Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen

där smuts kan tränga in.
• Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-

behandling.
• Pressad arbetsbänk i ett stycke i rostfritt stål.

Övriga Tillbehör
• Korg GN 2/3 för pastakokare PNC 285796

❑

• Profil för sammanfogning PNC 285798
❑

• 2 styck GN 1/3 korgar för pastakokare PNC 285804
❑

• 4 styck GN 1/6 korgar för pastakokare PNC 285805
❑
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Front

Sida

EQ = Ekvipotential skruv
G = Gasanslutning

Topp

Gas
Gas, effekt:

285772 (SCPG350) 10 kW 
Gasintag: 1/2" 
Gas - Naturgas - Tryck: 7" w.c. (17.4 mbar) 
Gas - Gasoltryck: 11" w.c. (27.7 mbar) 

Vatten
Total hårdhet: 5-50 ppm 

Installation
 Electrolux   rekommenderar användandet av behandlat vatten,
baserat på testandet av specifika vattenförhållanden. 
Vänligen se handboken för detaljer information gällande vattenkvalitet. 

Viktig information
Brunnens invändiga dimensioner
(bredd): 305 mm 
Brunnens invändiga dimensioner
(höjd): 290 mm 
Brunnens invändiga dimensioner
(djup): 340 mm 
Nettovikt: 35 kg 
Fraktvikt: 47 kg 
Frakthöjd: 1100 mm 
Fraktbredd: 400 mm 
Fraktdjup: 700 mm 
Fraktvolym: 0.31 m³ 
Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt
som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150
mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas. 


