
En industriopvaskemaskine er et must i enhver kantine, cafe eller 
kaffebar, hvor der skal vaskes en del service på kort tid. Reglerne 
kræver et slutskyl på minimum 80 °C. Det lever alle produkterne 
op til.

Produkterne er nøje udvalgt efter driftsikkerhed, støjniveau, 
funktioner, vasketid og de er inddelt efter behov til de situationer 
maskinen skal bruges til.

DERFOR SKAL DU VÆLGE OS:
 – Mange års erfaring
 – Stort servicenetværk
 – 4,7 ud af 5 på Trustpilot

TILVALG: 
 – Blødgøring
 – Vogne og borde
 – Armatur
 – Bakker
 – Sæbe & Afspænding (og evt. salt)

SYMBOLFORKLARING

 

Tilslutning

Decibel (dB) Intern afkalkning

Drænpumpe Sæbe og afspænding

Display

INDUSTRI 
OPVASKEMASKINE 
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EN GOD OPVASKER

TIL VUGGESTUER, BØRNEHAVER OG 
PLEJEHJEM 

MODEL MIELE PG 8059

Pris Kr. 33.895 ekskl. moms

Mål B: 60 x D: 60 x H: 83,5-89,5 cm

Enkeltsidet/ Dobbeltsidet Dobbeltsidet

Kurve 2 stk. almindelige eller 2 stk. 50 x 50 cm (merpris)

Display Ja

Drænpumpe Ja

Lås Ja

Internt rengøringsprogram Ja

Vaskearme Rustfri

Automatisk sæbedosering Nej, påfyldning dør (kan tilkøbes)

Automatisk afspændings dosering Nej, påfyldning dør (kan tilkøbes)

Indbygget afklakningsanlæg Ja

Vaskeprogrammer 3 standard fra 14 minutter og 7 ekstra.

Slutskyl +85 grader

DB 45

Vandforbrug per vask -

Vandtilslutning Koldt og varmt op til 65 grader

Tilslutning 400 V, 8.9 kW

Køb online Køb her

Med forskyl 
– slip for at 

skylle af inden

Miele PG 8059 er favor itten på 
ple jehjemmet,  dagplejen el ler børne-
haven.  Låsen s ikrer at  døren ikke kan 
åbnes under brug.  Den har forskyl ,  så 
madrester skal  b lot  f jernes inden op-
fyldning af maskinen.  Relat iv støjsvag. 
God tørrefunkt ion.  Nem at bruge med 
doser ing i  døren og re lat iv hurt ig med 
korteste vask på 14 min.  

Ja45 dB Ja Ja Nej 400 

https://www.cosina.dk/products/miele-pg-8059
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TIL DIG DER VIL HAVE

EN SEMIHURTIG MODEL TIL KONTOR

MODEL MIELE PG8130

Pris Kr. 22.700 ekskl. moms

Mål B: 59,8 x D: 60 x H: 84,5 cm

Enkeltsidet/ Dobbeltsidet Dobbeltsidet

Kurve 3 stk. (1x bestik øverst, 1 x glas midt, 1 x tallerken bund)

Display Ja

Drænpumpe Ja

Lås Ja

Internt rengøringsprogram Ja

Vaskearme Rustfri

Automatisk sæbedosering Nej, påfyldning dør (kan tilkøbes)

Automatisk afspændings dosering Nej, påfyldning dør (kan tilkøbes)

Indbygget afklakningsanlæg Ja

Vaskeprogrammer 8 programmer fra 25 min.

Slutskyl +80 grader

DB 45

Vandforbrug per vask 14,5 – 20 liter

Vandtilslutning Koldt og varmt op til 65 grader

Tilslutning 400 V, 8.3 kW

Køb online Køb her

Med forskyl 
– slip for at 

skylle af inden

Kval i tetsmodel  fra Miele er ideel  t i l 
kontorer rundt om i  landet ,  hvor der er 
behov for en hurt igere opvaskemaskine, 
end den der står i  pr ivaten.  Forskyl 
betyder,  du blot skal  f jerne madrester 
inden servicen kommes i  maskinen. 

Relat iv støjsvag,  nem påfyldning i 
døren,  god tørrefunkt ion og 8 program-
mer som s ikrer opt imal  opvask uanset 
hvad der skal  vaskes op. 

Ja45 dB Ja Ja Nej 400 

https://www.cosina.dk/collections/underbordsopvaskere/products/miele-pg-8130-hvid-til-kontorer-m-m


3SE HELE UDVALGET PÅ WWW.COSINA.DK

TIL DIG DER VIL

VASKE BAGEPLADER OG 40 X 60 CM 
KASSER

MODEL JEROS 960

Pris Kr. 26.900 ekskl. moms

Mål B: 60 x D: 70 x H: 82 cm

Enkeltsidet/ Dobbeltsidet Dobbeltsidet

Kurve 50 x 50 cm & 40 x 60 cm

Display Ja

Drænpumpe Ja

Lås Nej

Internt rengøringsprogram Ja

Vaskearme Rustfri

Automatisk sæbedosering Ja

Automatisk afspændings dosering Ja

Indbygget afklakningsanlæg Ja

Vaskeprogrammer 4 stk ( 1 x 1 ½, 1 x 2, 1 x 3 min og 1 x valgfri)

Slutskyl +85 grader

DB <65

Vandforbrug per vask 2,4 liter

Vandtilslutning Koldt og varmt op til 65 grader

Tilslutning 400 V, 6.8 kW

Køb online Køb her

Med 
integreret 

blødgørings-
anlæg 

En dr i fts ikker hurt igopvasker fra 
Jeros der er ekstra dyb,  så ledes at 
den også kan tage bageplader og 
kasser på 40 x 60 cm. 

Smart d isplay som er nemt at  bruge 
og v iser hvornår vandet er k lar t i l 
brug.  Med drænpumpe,  4 vaskepro-
grammer,  intern rengør ingssystem 
og blødgør ing.

Ja<65 dB Ja Ja Ja 400 

https://www.cosina.dk/products/jeros-960-kombi-underbordsopvasker-til-kurve-kasser-og-plader
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TIL DIG DER VIL HAVE

EN HURTIG MODEL TIL 1 BRUGER

MODEL FAGOR CO-502 DD-B

Pris Kr. 13.998 ekskl. moms

Mål B: 60 x D: 60 x H: 83 cm

Enkeltsidet/ Dobbeltsidet Dobbeltsidet

Kurve 1 stk. 50 x 50 cm

Display Ja

Drænpumpe Ja

Lås Nej

Internt rengøringsprogram Nej

Vaskearme Rustfri

Automatisk sæbedosering Ja

Automatisk afspændings dosering Ja

Indbygget afklakningsanlæg Nej

Vaskeprogrammer 1 x 1 ½, 1 x 2, 1 x 3 min.

Slutskyl +80 grader

DB <65 

Vandforbrug per vask 2,4 liter

Vandtilslutning Koldt og varmt op til 65 grader

Tilslutning 400 V, 6.2 kW

Køb online Køb her

Ekstra høj 
åbning til GN 

1/1 bakker 
(kræver kurv)

En s impel  model ,  der med s in ekstra 
høje åbning kan tage gastrobakker 
(kræver dog kurv) . 

Denne model  er l idt  sværere at 
bruge og kræver,  at  man tager bun-
dproppen ud,  inden man dræner ka-
ret .  Derfor anbefaler v i  den t i l  sted-
er hvor,  brugeren er den samme. 

Ja<65 dB Ja Nej Ja 400 

https://www.cosina.dk/collections/underbordsopvaskere/products/fagor-underbordsopvasker-co-502-dd-50-x-50-draenpumpe-tilvalg?variant=7571235962933
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TIL DIG DER VIL HAVE

EN HURTIG OPVASKEMASKINE TIL 
MANGE BRUGERE

MODEL JEROS 950

Pris Kr. 21.900 ekskl. moms

Mål B: 60 x D: 60 x H: 82 cm

Enkeltsidet/ Dobbeltsidet Dobbeltsidet

Kurve 50 x 50 cm

Display Ja

Drænpumpe Ja

Lås Nej

Internt rengøringsprogram Ja

Vaskearme Rustfri

Automatisk sæbedosering Ja

Automatisk afspændings dosering Ja

Indbygget afklakningsanlæg Ja

Vaskeprogrammer 4 stk ( 1 x 1 ½, 1 x 2, 1 x 3 min og 1 x valgfri)

Slutskyl +85 grader

DB <65

Vandforbrug per vask 2,4 liter

Vandtilslutning Koldt og varmt op til 65 grader

Tilslutning 400 V, 6.8 kW

Køb online Køb her

Med 
integreret 

blødgørings-
anlæg 

En dr i fts ikker hurt igopvasker fra Jeros, 
der er ret  populær t i l  pr isen. 

Smart d isplay som er nemt at  bruge og 
v iser hvornår vandet er k lar t i l  brug. 
Med drænpumpe,  4 vaskeprogrammer, 
intern rengør ingssytem og blødgør ing.

Ja<65 dB Ja Ja Ja 400 

https://www.cosina.dk/products/jeros-opvaskemaskine-model-950
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TIL DIG DER HAR ET MINDRE BEHOV 

PÅ MAKS. 5 VASKE PER DAG OG KUN 
230 V

MODEL CO500 DD-B

Pris Kr. 10.995 ekskl. moms

Mål B: 60 x D: 60 x H: 83 cm

Enkeltsidet/ Dobbeltsidet Dobbeltsidet

Kurve 1 stk. 50 x 50 cm

Display Nej

Drænpumpe Ja

Lås Nej

Internt rengøringsprogram Nej

Vaskearme Rustfri

Automatisk sæbedosering Ja

Automatisk afspændings dosering Ja

Indbygget afklakningsanlæg Nej

Vaskeprogrammer 1 x 2 min.

Slutskyl +80 grader

DB <65 

Vandforbrug per vask 2,4 liter

Vandtilslutning Koldt og varmt op til 65 grader

Tilslutning 230 V, 3.4 kW

Køb online Køb her

Simpel  model ,  som er god t i l  steder 
hvor der skal  vaskes maks.  5 kurve 
om dagen,  og gerne inden for en 
per iode på 1-3 t imer. 

Opvarmningst iden og vasket iden 
er længere på en 230 V maskine 
og derfor er den kun ideel  t i l  det 
mindre behov. 

Maskinen har a l le  de nødvendige 
funkt ioner som drænpumpe,  sæbe, 
afspænding og påkrævet s lutskyl  på 
over 80 grader. 

Nej<65 dB Ja Nej Ja 230 

https://www.cosina.dk/products/fagor-underbordsopvasker-til-opvaskebakker-50-x-50-cm-230-v-simpelt-behov
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TIL DIG DER VIL HAVE

NOGET AF DET BEDSTE PÅ MARKEDET 

MODEL HOBART FP-10B VAPO RINSE

Pris Kr. 43.250 ekskl. moms

Mål B: 60 x D: 60 x H: 82 cm

Enkeltsidet/ Dobbeltsidet Dobbeltsidet

Kurve 2 stk. 50 x 50 cm

Display Ja

Drænpumpe Ja

Lås Nej

Internt rengøringsprogram -

Vaskearme Rustfri

Automatisk sæbedosering Ja

Automatisk afspændings dosering Ja

Indbygget afklakningsanlæg Nej

Vaskeprogrammer 1 x 80, 1 x 150, 1 x 170 sekunder

Slutskyl +82 grader

DB <63

Vandforbrug per vask 1-2 liter

Vandtilslutning Varmt op til 55 grader

Tilslutning 400 V, 6.8 kW

Køb online Køb her

Indbygget 
tørrefunktion, 

bestikprogram og mest 
økonomiske på markedet 

med mindre behov for 
dræning.

Model len fra Hobart ,  er noget af det 
bedste på markedet .  Dels fordi  den er 
effekt iv og kan tage op t i l  2 stk .  50 x 
50 cm kurve ad gangen,  men også fordi 
den har et  minimalt  forbrug af vand, 
sæbe,  e l  og afspænding. 

Smarte funkt ioner som indbygget tørre-
funkt ion,  gør at  servicen er tør når den 
kommer ud.  Best ikprogram med damp, 
s ikrer ideel  opvask af best ik  første 
gang.  Smart d isplay,  gør at  den er nem 
at bruge for a l le  og skal  i  modsætning 
t i l  andre model ler ikke drænes så ofte. 

Ja<65 dB Ja Nej Ja 400 

https://www.cosina.dk/collections/underbordsopvaskere/products/hobart-fp-10b-vapo-rinse-torrefunktion-og-kun-1-lt-vand-per-kurv
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TIL DIG DER VIL HAVE

EN MODEL TIL GLAS 

MODEL SMEG UG425D

Pris Kr. 34.950 ekskl. moms

Mål B: 46 x D: 60 x H: 71 cm

Enkeltsidet/ Dobbeltsidet Dobbeltsidet

Kurve 1 stk. 40 x 40 cm

Display Ja

Drænpumpe Ja

Lås Nej

Internt rengøringsprogram Nej

Vaskearme Rustfri

Automatisk sæbedosering Ja

Automatisk afspændings dosering Ja

Indbygget afklakningsanlæg Nej

Vaskeprogrammer 9 programmer

Slutskyl +85 grader

DB <60 

Vandforbrug per vask 2,3 liter

Vandtilslutning Varmt op til 55 grader

Tilslutning 400 V, 6.5 kW

Køb online Køb her

Med 
softstart 

og mange 
forskellige 

kurve

En hurt ig g lasopvasker,  der vasker ved 
lavere temperatur,  for at  s ikre at  g lasene 
holder længere.  Med soft-start ,  så g las 
ikke vælter.  Mange forskel l ige programmer 
t i l  opt imal  vask af ø lg las ,  cocktai lg las med 
mere. 

Specie l le kurve kan t i lkøbes a l t  efter om 
det er fadølsglas ,  cocktai lg las ,  rødvinsglas 
med mere der pr imært skal  vasken. 

En sol id maskine med prakt isk display, 
drænpumpe,  sæbe og afspænding samt 400 
V t i ls lutning,  som s ikrer hurt ig opvarmning 
og kort  ventet id mel lem vaskene.

Ja<60 dB Ja Nej Ja 400 

https://www.cosina.dk/products/glasopvasker-smeg-ug425d?variant=33392247537717
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TILVALG
STARTPAKKE: 
SÅ KAN DU KOMME I  GANG MED OPVASKEN
- 2 x 10 liter flydende sæbe til industriopvaskemaskine
- 1 x 5 liter afspændingsmiddel til industriopvaskemaskine
- 3 opvaskebakker 50x50 cm: 1 neutral, 1 bestikkurv og 1 tallerkenbakke

Kr. 999 ekskl. moms

Køb her

VOGN TIL 7 OPVASKE-
BAKKER 50 X 50
Kr. 1.195 ekskl. moms

Køb her

SKYLLEBORD MED 
PLADS TIL UNDER-
BORDSOPVASKER OG 
VASK I  VENSTRE SIDE 
-  70 CM DYB
Kr. 4.895 ekskl. moms

Køb her

SKYLLEBORD MED 
PLADS TIL UNDER-
BORDSOPVASKER OG 
VASK I  HØJRE SIDE - 
70 CM DYB
Kr. 4.895 ekskl. moms

Køb her

https://www.cosina.dk/products/opvasker-startpakke
https://www.cosina.dk/products/vogn-til-7-opvaskebakker-50-x-50
https://www.cosina.dk/collections/staalborde/products/skyllebord-med-plads-til-underbordsopvasker-og-vask-i-venstre-side-70-cm-dyb
https://www.cosina.dk/collections/staalborde/products/skyllebord-med-plads-til-underbordsopvasker-og-vask-i-hojre-side-70-cm-dyb
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STATIV TIL AT HÆVE 
OPVASKEMASKINE TIL 
EN BEDRE  
ARBEJDSHØJDE (EN 
FYLDT KURV ER TUNG)
fra Kr. 1.895 ekskl. moms

Køb her

FORSKELLIGE 
OPVASKEBAKKER – 
50X60 CM
Priser fra: Kr. 98 ekskl. moms

Køb her

ALU DRYPBAKKE TIL 
50X50 CM OPVASKE-
BAKKER
Kr. 295 ekskl. moms

Køb her

AMATUR MED SPU-
LEARM, STALGAST 
SM2102870
fra Kr. 2.495 ekskl. moms 

Køb her

https://www.cosina.dk/collections/underbordsopvaskere/products/understel-til-fagor-underbordsopvaser
https://www.cosina.dk/collections/opvaskebakker-til-industriopvasker?pos=2373
https://www.cosina.dk/products/alu-drypbakke-til-50x50-cm-opvaskebakker
https://www.cosina.dk/products/stalgast-amatur-med-spulearm
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BLØDGØRING 
FJERNER KALK, MEN EFTERPOLERING AF GLAS ER STADIG NØDVENDIG 

AK1030 
Flaske med monteringssæt og SMS-boks (Tekniker får besked når 
flaske er tom). Kræver stikkontakt inden for 1 til 1,5 meter længde. 
Ø26,5 – H: 82 cm
Kapacitet ved 20 hårdheder: 6.000 – 8.000 liter
Vandtilslutning: DN20
230 V, 100 W
Udskiftning når flasken er tom: 1.095 ekskl. moms

Kr. 8.995 ekskl. moms

Køb her

Kan lejes for 246 ekskl. moms per måned med 1 års binding og 
engangsgebyr på 661 ekskl. moms

Lej her

AK1019 (MINDRE FLASKE)
Alternativt en mindre flaske  med en højde på 54 cm

Kr. 7.499 ekskl. moms

Køb her

Kan lejes for 201 ekskl. moms per måned med 1 års binding og 
engangsgebyr på 661 ekskl. moms

Lej her

OMVENDT OSMOSEANLÆG
Ønsker man ikke at efterpolere glas, kan man købe et omvendt 
osmoseanlæg 

fra Kr. 40.230 ekskl. moms

Køb her

https://www.cosina.dk/products/bloedgoeringsflaske-bwt-ak-1030?variant=36426854150
https://www.cosina.dk/products/leje-ak-1030-flaske-til-underbordsopvasker
https://www.cosina.dk/products/bwt-ak-1019-afkarboniseringsflaske?variant=7468218908725
https://www.cosina.dk/products/leje-ak-1019-til-underbordsopvasker
https://www.cosina.dk/products/bwt-bestaqua-60-61-62-hq-omvendt-osmoseanlaeg
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- Stik på ledning
- Tilslutning af vand, el, afløb
- Vandprøve
- Indstilling af sæbe og afspænding
- Evt. instruktion
Når først opvaskemaskine er installeret kan AK-flaske installeres. 
Timepris fra Kr. 549 til 739 ekskl. moms alt efter hvor i landet. 

Hvis man vasker mellem 20 og 100 kurve så anbefaler vi en hætteopvasker.
Her giver det mening, at købe en model med automatisk hætteløft og
kombinere den med et afskyller bord og tørrebord med kroge og evt.
ruller. Enten i en side-by-side løsning eller i et hjørne, hvor kurve kan
trækkes fra den ene del til den anden side, således tunge løft undgås.
Her vil det give mening, at tilkøbe et blødgøringsanlæg ET og huske
tilslutning til udsugning, medmindre en model med varmegenindvinding
kan gøre det, alt efter rummets udformning. Hvis du er bager eller
slagter, så er det ofte større emner der skal vaskes og her er en grovopvasker 
bedre, hvor afstanden til vaskearme er højere og derfor kan
den tage kedler med mere.
Hvis behovet er større end 100 kurve om dagen, så anbefaler vi en
tunnelopvasker, hvor kurvene køres automatisk gennem et bånd.

TILSLUTNING MED 
MONTØR



13SE HELE UDVALGET PÅ WWW.COSINA.DK

GODE RÅD
KØB AF UNDERBORDSOPVASKER
En underbordsopvasker er skabt til at stå under en
bordplade. De fleste af dem er indrettet således, 
at der kan være én opvaskebakke i dem ad gan-
gen. Det kan være en bakke til tallerken, bestik, 
glas eller en universal til kopper og skåle. Når 
bakken er fyldt, er den lidt tung og i det moderne 
storkøkken bør man tilkøbe et bakkestativ til at 
afsætte tomme og fyldte bakker på. På den måde 
sparer du plads og samtidig hæves arbejdshøjden. 
Normalt anbefaler en underbordsopvasker til 
behov <20/25 kurve om dagen. Er behovet større 
bør man vælge en hætteopvasker.

SÆBE OG AFSPÆNDINGSMIDDEL
De fleste af dem doserer selv sæbe og evt. også 
afspændingsmiddel. Det fungerer i praksis, ved 
at sæbe og evt. afspændingsmiddel er i hver sin 
dunk ved siden af opvaskeren. Fra disse dunke 
går der en lanse med en kontraventil som sørger 
for at sæbe og evt. afspændingsmiddel optages i 
maskinen. Det giver god mening at udbore et hul 
i låget til dunken, så skidt og andet ikke kommer i 
dunken. 
Første gang man tager maskinen i brug, vil der gå 
4-5 vaske før afspændingsmidlet er nået igennem 
slangerne, da det er små mængder der bruges 
hver gang. Så indtil det sker, kan den rene opvask 
føles våd og det er helt normalt. Når vasken er 
færdig er det en god huskeregel, at kurvene skal 
tørre lige så længe vasketiden har varet. Her kan 
man placere kurven på en drypbakke, så over-
skydende vand opsamles. 

Hvis der tilføres for meget sæbe vil det skumme, 
og hvis den rene opvask efter de første 4-5 vaske 
stadig føles vådt, kan man tilføje mere afspænd-
ingsmiddel. Tilføjes der for meget afspænding, 
opstår der streger på den rene opvask, og det 
føles fedtet. Man kan på de fleste modeller justere 
mængden i displayet, eller få en mand ud og gøre 
det for én. Teknikeren tager en vandprøve og 
indstiller maskinen til vandforholdene. 

TILSLUTNING (230 V VS 400 V)
Underbordsopvaskere findes i to udgaver - 230 V 
eller 400 V (til kraftstik). Sidstnævnte leveres med 
ledning, men man skal selv sætte et kraftstik på. 
Dette kan vi gøre for jer mod en merpris.

OPVARMNINGSTID
Opvarmningstiden og ventetiden mellem hver 
vask er længere ved en 230 V opvasker end ved 
en 400 V maskine. Så sidstnævnte er altid at 
foretrække hvis behovet stort. Vælges en 230 V 
opvasker, kan den passende blive tilsluttet 50°C 
varmt vand for at spare lidt tid. Men generelt kan 
en opvarmningstid godt svinge fra 15-45 minut-
ter for begge udgaver, og derfor er det vigtigt at 
tænde for maskinen i god tid. Dette råd gælder 
især forsamlingshuse, hvor lejerne gerne vil hurtigt 
hjem når opvasken er overstået. 
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TJEK FORBRUGET INDEN DU KØBER
Hvis man bruger maskinen meget, skal man 
selvfølgelig kigge på vand- og strømforbruget 
for de forskellige modeller inden man køber en 
opvasker.

STØJ
Nogle modeller er dobbeltsidet og larmer mindre 
end andre. Det kan man også godt tage højde for, 
hvis opvaskeren skal stå i samme rum hvor kunder 
betjenes.

OPVASKERE MED DISPLAY
De fleste modeller har et display, hvor den indik-
erer det valgte program, samt hvor lang tid der er 
tilbage og hvornår maskinen er varm. Det er klart 
at foretrække, især hvis der er flere personer der 
skal betjene maskinen.

HAR DU AFLØB I  GULVET?
Du skal være opmærksom på, om du har et afløb i 
gulvet eller ej. Hvis du ikke har afløb i gulvet, skal 
du vælge en model med drænpumpe (vigtigt!). 
Hvis afløbet sidder lidt oppe fra gulvhøjde, skal du 
også vælge en model med drænpumpe. Hvis den 
sidder i væg, så max. 60 cm oppe og 1 meter fra 
maskine.
Vælger du at placere maskinen på en sokkel, 
hævet over afløbshøjde, så er drænpumpe ikke 
nødvendig.
En hurtig opvasker genbruger vandet. Derfor er 
det vigtigt at man skyller service af (gerne omkring 

20 grader) inden man kommer det i maskinen. 
Løbende skal man (efter ca. 4-5 vaske) tømme 
karet for vand, ved at trykke på drænknappen. 
Efter nogle vaske når vandet er beskidt, tømmes 
karet ved at trykke på knappen for drænpumpen. 
Hvis du vælger en billigere model kan det være 
nødvendigt at hive bundproppen op først. Husk 
at vaske filter hver dag! Gør ofte overfladerne 
grundigt rent med en fugtig klud; brug neutral, 
ikke-slibende sæbe, som ikke indeholder klorin, og 
som ikke ruster og skader rustfrit stål.

GLASOPVASKER TIL BARER
Hvis man primært skal vaske glas, kan man spare 
nogle penge ved at vælge en glasopvasker. Den er 
knap så kraftig og opererer med lidt andre tem-
peraturer. Hvis man bruger en glasopvasker til at 
vaske tallerkener og service, vil man nogle gange 
skulle køre et program to eller tre gange, før at det 
er rent og det er ikke optimalt. Her kan man med 
fordel vælge en model med soft-start, så glassene 
ikke vælter.

VASKEPROGRAMMER
Udvalget af vaskeprogrammer svinger fra model til 
model. Nogle har meget hurtige vaskeprogrammer 
ned til 1,5 minut, mens andre har programmer der 
svarer mere til husholdningsopvaskere. Generelt 
er vasketiden for industrimaskiner dog kort i 
forhold til en almindelig opvaskemaskine. Dette 
skyldes primært, fordi den varmer vandet op i et 
vaskekar og genbruger det. Det fungerer godt, 
bare du husker at skylle opvasken inden, og 
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fjerner madrester. De fleste vil være glade for et 
program på ca. 2 minutter. Dog kræver det varmt-
vandstilslutning og det er et lovkrav at slutskyl er 
på minimum 80 grader. 

UNDERSØG KALKNIVEAUET OG 
OVERVEJ VANDBEHANDLING
Den rene opvask har godt af at dampe af. Men 
kalk i vandet er dog et gennemgående problem 
mange steder i landet. Især på Sjælland og i de 
større byer. Kalk i en opvaskemaskine giver en 
ringere opvask (!), forkorter maskinens levetid 
(!), giver flere driftstop (!), giver højere forbrug af 
opvaske– og afspændingsmiddel (!) og så giver det 
pletter på glas og bestik (!).
Hvis man køber en underbordsopvasker med 
afkalkningsfunktion (saltkasse) kan det klare 
karbonathårdheder på op til 15 DH (gælder dog 
ikke for Jeros-opvaskere). Det fungerer ved at 
man påfylder maskinsalt (ikke husholdningssalt) 
og udfører en regenerering som tager ca. 15-20 
minutter. Det skal man gøre efter 15-20 vaske 
eller efter behov. Maskinen vil give besked når 
det er nødvendigt. Man kan ikke bruge maskinen 
mens regenereringen står på.
På Sjælland og flere andre steder, kræver det dog 
en løsning der er mere effektiv. Her anbefaler en 
afkarboniseringsflaske fra BWT. Den skal sluttes 
til, efter din underbordsopvasker er installeret. 
Flasken fjerner kalken og giver en næsten pletfri 
opvask, kun glas skal efterpoleres. Der skal gå en 
slange fra vandtilførsel til flasken og slange videre 
til maskinen. Flasken kan lejes eller købes og 

kræver kun en stikkontakt. Den findes i to størrel-
ser og skal udskiftes efter 1600-2400 vaske, alt 
efter hvor hårdt vandet er i dit område. Der sidder 
en SMS-boks som giver BWT automatisk besked, 
når den skal udskiftes. Hvis man vil have den 
perfekte opvask skal man investere i et omvendt 
osmoseanlæg.

Du kan passende stille dig selv disse spørgsmål 
inden du kigger på modeller på markedet:

VIGTIGE SPØRGSMÅL DU STILLER DIG 
SELV

 – Er arbejdshøjden en faktor? Skal den stå under 
et bord eller på et stativ?

 – Er du den eneste der skal bruge maskinen eller 
er der andre? Vælg eventuelt en model med 
brugervenligt display.

 – Er støjen en faktor? Vælg en model der er dob-
beltsiddet og mere isolerende.

 – Bruges maskinen meget? Vælg en model med 
kort vasketid, 400 V tilslutning, varmtvands 
tilslutning og et lavt strøm- og vandforbrug.

 – Er der afløb i gulvet? Hvis ikke, skal du vælge en 
model med drænpumpe.

 – Skal du kun vaske glas? Vælg eventuelt en glaso-
pvasker med soft-start, lavere temperatur eller 
brug evt. forhøjere til bakkerne.

 – Hvor bor du i landet? Vælge internt 
afkalkningssystem eller ekstern afkalkning/ 
afkarboniseringsflaske.
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