
Opvaskemaskin Metos WD-6 isolert 400V3N~

Produktdata
 

Varenummer 4246074
Varenavn Opvaskemaskin Metos WD-6 isolert 400V3N~
Størrelse 600/695 × 657/700 × 1430/1880 mm
Vægt 93,000 kg
Kapasitet c. 35 kurver/time
Teknisk informasjon 400 V, 16 A, 9,75 kW, 3NPE, 50 Hz, 61 dB

VV: 1/2" Avløp tilkobling: ø 50 mm
 

Beskrivelse

Godt arbejdsmiljø, fremragende hygiejne og optimale vaskeresultater gør Metos
WD-6 opvaskemaskine til en af ??de bedste hætteopvaskemaskiner på markedet.
Skylleprogrammet i opvaskemaskinen Metos WD-6 starter når hætten lukkes. Vask-
og skylletider såvel som skyllevandstemperatur kan justeres efter behov,
hvilket gør det muligt at skabe et individuelt vaskeprogram til for eksempel
fint porcelæn ved hjælp af en lavere skyllevandstemperatur. Alarm for lav
vandtemperatur og utilstrækkelig skyllevand. Hvis skyllevandstemperaturen
falder til under 85 ° C, fortsætter maskinen med at vaske, indtil den ønskede
skyllevandstemperatur er nået. Opvaskemaskinen kontrollerer, at mængden af
??skyllevand er tilstrækkelig, og alarmen lyder, hvis der ikke er nok
skyllevand. Vaskevand drænes fra skylearmene før skylning for at beskytte rene
tallerkener mod dryppende vaskevand. Hættens unikke design forhindrer, at damp
stiger op til brugerens ansigt, når hætten åbnes.
Det valgte program, temperatur og resterende disktid vises på kontrolpanelet.
Derudover vises det daglige antal såvel som det samlede antal kurve fyldt og
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vasket i maskinen på kontrolpanelet. Opvaskemaskinen informerer brugeren, hvis
hanen er lukket, og hvis niveaurøret er i en forkert position. Opvaskemaskinen
er let at holde ren ved hjælp af et automatisk rengøringsprogram.
Standby-funktionen gør det muligt at opretholde tanktemperaturen ved længere
afbrydelser mellem skiverne. Når standby-funktionen er tændt, lukkes
opvaskemaskine, og vaskeprogrammet kan ikke startes.
kondensationsenhed (til opvaskemaskiner forbundet med koldt vand)
automatisk hovedløft og sænkning
tre vaskeprogrammer: 1,2, 1,7 og 3,2 minutter
maskinens frie fødningshøjde er 405 mm
automatisk rengøringsprogram
diagnostik
standby-funktion
rengøring af skyllearme
pumpeeffekt 0,9 kW
varmeapparat 12 kW
elektronisk kontrol
lyd- og varmeisoleret
tankvolumen 50 l
kurv størrelse 500x500 mm
LEVERING INKLUDERER:
skylleudstyrsdispensere
kurv til plader
kurv til kobber
bestikskurv
TILBEHØR (bestilles separat)
vaskemiddeldispensere til flydende vaskemidler
HACCP (WEB-værktøj)
Hætten er fastgjort på bagsiden af ??maskinen, hvilket forhindrer, at dampen
flyder ind i skiverummet, men fører den i stedet til ventilationstromlen.
udstyret med en højtrykspumpe
udstyret med en afgangspumpe
automatisk ventilationsventilatorstyring
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