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Halogeensalamander 

SALAMANDER 
Met hun warmtebron bovenaan kunnen de salamanders ontdooien, bruinen, glaceren, gratineren, grillen van toasten, 
gratins, pizza’s, ajuinsoep… en dit zonder voorverwarming. 
Doordat de salamander aan 3 zijden open is kan men alle maten van schalen gebruiken. 

Van 0 tot 200°C in 20 seconden! 
Dankzij de halogeenlampen wordt er uiterst efficiënt verwarmd. Niet meer nodig om de 
salamander continu aan te laten staan! 

Halogeen kookplaat  

De halogeen kookplaat is tegenwoordig niet meer leverbaar. De huidige keramische kookplaten 
zijn namelijk een stuk sneller geworden. De voordelen ten opzichte van de keramische kookplaat 
zijn hiermee verdwenen. In 1986 werden de eerste halogeen kookzones geïntroduceerd. In plaats 
van hitte te genereren uit weerstanden gebruikt men halogeenlampen. Deze lampen stralen licht 
uit die door de bodem van de kookpot dient omgezet te worden in warmte. Het principe is 
hetzelfde als bij een halogeenlamp, alleen wordt de gloeidraad in een lagere temperatuurzone 
gebracht dan bij verlichtingslampen. Hierdoor is er minder productie van licht en meer van kort golf 
infrarood. De meest courante lampen zijn geëvolueerd van buis naar ronde lampen. Hierdoor werd 
een betere warmtespreiding mogelijk, dit is positief voor potten en pannen van een mindere 
kwaliteit en voor energiebesparing. De lampen koelen ook sneller af na de uitschakeling van de 
vuren. De nadelen die aan koken op halogeen verbonden zijn , is de levensduur van de 
lampen. Deze moeten, afhankelijk van het gebruik, r elatief snel vervangen worden. De grote 
baat van koken op halogeen is dat er sneller op vol  rendement kan gekomen worden.  
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• Elektrische salamander met mobiele plafond 
• Met elektrische halogeen lampen 
• 600 x 545 x 540 
• Pelektrisch : 4,5 kW 
• 400 V driefasig + nulleider 
• + support voor muurbevestiging 
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Perfecte technologie, daar komt het op aan 
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