
Opvask-/Grovopvaskemaskine Metos WD-7 Autohood
400V/3

Produktdata
 

Varenummer 4246081
Varenavn Opvask-/Grovopvaskemaskine Metos WD-7

Autohood 400V/3
Størrelse 660/761 × 657/720 × 1540/2080±25 mm
Vægt 120,000 kg
Kapasitet a. 50 racks/hour
Teknisk informasjon 400 V, 16 A, 10,1 kW, 3NPE, 50 Hz, 63 dB

VV: 1/2" Avløp tilkobling: ø 50 mm
 

Beskrivelse

Hætte model kombinationsopvaskemaskine
Det laveste koldtvandstryk i maskinen med automatisk hætteløft er 300 kPa
Maskinen har både almindeligt og groft vasketryk
Den store bredde på maskinen (660 mm) gør den også velegnet til GN-beholdere
og 600 x 400 beholdere
fri højde 500 mm
Automatisk åbning og lukning af hætten forbedrer arbejdsmiljøet og ergonomien
i opvaskemaskinen
varme og lydisoleret
elektronisk kontrol
tre vaskeprogrammer. muligheden for at programmere vaske- og skylletiderne
samt skyltemperaturerne. Dette gør det f.eks. muligt at have et specielt
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program til fint porcelæn med lidt lavere skylletemperaturer
hygiejnegaranti: maskinen advarer om lave temperaturer og stopper ikke
vasken, hvis skylletemperaturen er for lav
god skylning er altid garanteret: maskinen overvåger skylletemperaturen og
advarer, hvis den er for lav
let at bruge: maskinen giver besked om f.eks. om lukkede ventiler og
fejlplacerede niveaupinde
digitalt panel viser antallet af vaskede kurve (dagligt og det samlede
antal), panelet viser også vaskeprogrammet, temperaturer og resterende vasketid
maskinen er let at holde ren ved hjælp af et automatisk rengøringsprogram
Unikt hættedesign forhindrer damp i strømme op i ansigtet, når du åbner hætten
vaskearmen tømmes for vaskevandet, når skylningen starter, hvilket garanterer
et rent skylleresultat
vaskearmene renser sig selv
kurvstørrelse 500x500 mm
vaskeprogrammet startes når hætten lukkes
tankvolumen 52 l
Standardudstyr:
tørremiddeldoser
kurv til tallerkener
kurv til kopper
kurv til bestik
Ekstraudstyr:
vaskemiddeldispensere til flydende vaskemiddel
vandforbindelsesrør med afstandsventiler, tilbageslagsventiler og
vakuumventiler
damphætte monteret bag maskinen: damp frigives
maskine med trykstigningspumpe
maskine med dræningspumpe
maskine med KV-forbindelse
automatisk evakueringsventilator
plads til 8 stk. bageplader (450 x 600 mm)
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