Trauku mašīna WD-6 DUPLUS Glass Eco-Flow

Tehniskie dati
SKU
Produkta nosaukums
Dimensijas
Svars
Jauda
Tehniskā informācija

4246202
Trauku mašīna WD-6 DUPLUS Glass Eco-Flow
600/723 × 657/739 × 1447/2146 mm
135,000 kg
a. 50 racks/hour
400 V, 16 A, 9,9 kW, 3N, 50 Hz, 63 dB HW: 1/2"
Drain: ø 50 mm

Produkta apraksts
– kupolveida trauku mazgājamā mašīna – profesionālās virtuves iekārta
– unikāla Glasstilt funkcija, kas novērš ūdens uzkrāšanos glāzes apakšā,
tādējādi manuāla glāžu pulēšana tiek samazināta līdz minimumam
– ECO-FLOW kondensācijas iekārta ar siltuma atgūšanu ar izplūstošo
tvaiku (nepieciešams savienojums ar aukstu ūdeni)
– divkārša galīgā skalošana ar DUPLUS tehnoloģiju: labāki skalošanas
rezultāti, izmantojot mazāk ūdens
– augsta efektivitāte un zemas ekspluatācijas izmaksas: DUPLUS
tehnoloģija
samazina ūdens, ķīmisko vielu un elektrības patēriņu
– ECO-FLow tikai kombinācijā ar automātisko kupolu, trauku mazgājamā
mašīna tiek savienota ar auksto ūdeni, nav nepieciešams spiediena
pastiprināšana, jo beigu skalošanas apjoms ir mazs
–izturīgs nerūsējošā tērauda dizains un komponenti, kas nodrošina
ilgstošu
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darbību daudzus gadus
– energotaupīgs siltumu un skaņu izolējošs dubultapvalks
– unikāla kupola koncepcija
– pašizplūdes mazgāšanas sūknis
– starptvertne ar spiediena pastiprināšanas sūkni
– augstu higiēnas līmeni nodrošina automātiska tīrīšanas programma un
garantēta skalošanas temperatūra ar termiskās apturēšanas sistēmu
– liela dziļa tvertne, lai novērstu putošanu
– viegla apkope - iekārtu apkalpo no priekšpuses
– higiēnas kontroles sistēma ar integrētu HACCP
– mazgāšanas rokas ar pašdrenāžu nodrošina teicamus mazgāšanas
rezultātus
– efektīvs mazgāšanas spiediens ar neaizsērējošām sprauslām
– katrai programmai individuāli pielāgojams mazgāšanas un skalošanas
laiks
un temperatūra
– iebūvēts skalošanas līdzekļa dozēšanas sūknis
– automātiska tīrīšanas programma
– ūdens pieslēgums x 2 (RO)
– Glasstilt
– manuāla kupola pacelšana
– žāvēšanas līdzekļa inžektors
– iekšējais izmērs: augstums 400 mm, platums 550 mm
– pastiprinošais sildītājs 9 kW
– tvertnes sildītājs 5,4 kW
– tvertnes tilpums 45 l
–mazgāšanas sūkņa jauda 0,9 kW
– iekārtas svars darbībā 185 kg
Opcijas (jāpasūta kopā ar iekārtu):
– mazgāšanas līdzekļa dozators šķidrajam mazgāšanas līdzeklim
– automātiskais kupols
– automātiskā kupola automātiska iedarbināšana
– 230 V / 3/50 Hz
– drenāžas sūknis
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