Πλυντήρια πιάτων-ποτηριών Electrolux

Πλυντήρια πιάτων-ποτηριών Café Line
Τα πλυντήρια πιάτων-ποτηριών κάτω του πάγκου της Electrolux έχουν σχεδιαστεί για επαγγελματίες που
αποζητούν υψηλή απόδοση, τέλεια αποτελέσματα, οικονομία και εργονομία κατά την πλύση. Η γκάμα των
συστημάτων πλύσης περιλαμβάνει πλυντήρια ποτηριών, κάτω του πάγκου, τύπου hood, πλυντήρια τούνελ,
μεγάλα πλυντήρια τούνελ τύπου flight και πλυντήρια σκευών. Τα πλυντήρια πιάτων-ποτηριών κάτω του πάγκου
Café-Line απευθύνονται στις ανάγκες των καφετεριών, μπαρ και pub, όπου εργάζεται ανειδίκευτο προσωπικό
και πρέπει να εφαρμόζονται και να τηρούνται τα υψηλότερα αποτελέσματα στην υγιεινή.
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ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
• Πλυντήρια πιάτων-ποτηριών με
σύστημα Wash Safe: με
ατμοσφαιρικό μπόιλερ και
ενισχυτική αντλία ξεβγάλματος για
εγγυημένη απολύμανση στο
ξέβγαλμα και υψηλές πιέσεις και
θερμοκρασίες νερού ξεβγάλματος
(πάνω από τους 84°C)
ανεξαρτήτως πίεσης και
θερμοκρασίας του παρεχόμενου
νερού από το δίκτυο (απαιτούμενη
πίεση δικτύου 0.5 bar).
• Παύση 4 δευτερολέπτων
(ρυθμιζόμενη κατ'επιλογή) μετά
την πλύση και πριν την έναρξη του
ξεβγάλματος: για να μένετε
σίγουροι πως στο τέλος του
ξεβγάλματος δεν θα πέσουν
σταγόνες ακάθαρτου νερού στα
καθαρά πιατικά σας.
• Τρία προγράμματα πλύσης: 1ο

πρόγραμμα με διάρκεια 90
δευτερολέπτων για ελαφρώς
λερωμένα πιατικά, 2ο πρόγραμμα
με διάρκεια 120 δευτερολέπτων
για κανονικά λερωμένα πιατικά και
3ο πρόγραμμα με διάρκεια 240
δευτερολέτπων για πολύ
λερωμένα πιατικά.
• Σύστημα αυτο-διάγνωσης λαθών
για εύκολη συντήρηση (εάν
χρειαστεί).
ΧΑΜΗΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΣΤΗ
• Μοναδικό σύστημα ξεβγάλματος
με κατανάλωση 3 λίτρων καυτού
νερού για εξοικονόμηση στους
λογαριασμούς νερού, ηλεκτρικού,
λαμπρυντικού, απορρυπαντικού.
• Μόνωση διπλών τοιχωμάτων,
για αθόρυβη λειτουργία και
θερμομόνωση.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
• Όλα τα μοντέλα έχουν λείες
επιφάνειες για σωστό και εύκολο
καθαρισμό.
• Μεγάλος, πεπιεσμένος θάλαμος
πλύσης με στρογγυλεμένες γωνίες
για εύκολο καθαρισμό και χωρίς
σωληνώσεις, για να μη
σωρεύονται βρωμιές.
• Πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού της
συσκευής, αυτόματο (με το πάτημα
ενός πλήκτρου), για την
απολύμανση του πλυντηρίου από
πιθανές εκκολάψεις βακτηρίων
από τα στάσιμα νερά.
• Αυτόματο άδειασμα του μπόιλερ,
χρήσιμο για περιόδους μη-χρήσης
της συσκευής, για την αποχέτευση
τυχόν στάσιμων νερών ώστε να
έχετε την μέγιστη υγιεινή.
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• Προσχεδιασμένα για σύνδεση με
ολοκληρωμένα Συστήματα HACCP
και Συστήματα Διαχείρισης
Ενέργειας.
ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• Ανακυκλώσιμα κατά 98%.
• Συσκευασίες χωρίς CFC.
• Πληρούν τις προδιαγραφές H.
• Αθόρυβη λειτουργία.
• Σχεδιασμένα και
κατασκευασμένα σε
πιστοποιημένα εργοστάσια ISO
9001 και ISO 14001.
• Το μοντέλο 502039 πληρεί τις
προδιαγραφές WRC.
* Οι διάρκειες των προγραμμάτων
πλύσης έχουν υπολογιστεί με πίεση
δικτύου 2 bar και θερμοκρασία νερού
παροχής 50°C.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ανοιχτή αεροβαλβίδα (WRC)
Παροχή νερού
θερμοκρασία - °C
σκληρότητα- °f
θερμόμετρο
Αντλία αποχέτευσης
Ενισχυτική αντλία ξεβγάλματος
Δοσομετρητής απορρυπαντικού
Δοσομετρητής λαμπρυντικού
N° κύκλων
Διάρκεια κύκλων - δευτ.
Απόδοση πιάτων/ώρα
Απόδοση καλαθιών/ώρα
Εξωτερικές διαστάσεις – χιλ.
Πλάτος
Βάθος
Ύψος
Διαστάσεις θαλάμου - χιλ.
πλάτος
βάθος
ύψος
Πρόγραμμα πλύσης
Θερμοκρασία - °C
χωρητικότητα κάδου - l
ισχυρή αντλία - kW
αντιστάσεις - kW
Πρόγραμμα καυτού ξεβγάλματος
διάρκεια - δευτ.
θερμοκρασία - °C
κατανάλωση νερού - l/κύκλο
Χωρητικότητα μπόιλερ - l
Αντιστάσεις μπόιλερ - kW
Ισχύς - kW
αντλία εξαγωγής
αντλία ξεβγάλματος
συνολική ισχύς
Καθαρό βάρος – kg.
Παροχή ρεύματος
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ
• Ενσωματωμένο σύστημα
"Σταδιακά Επιταχυνόμενης
Πλύσης" για να μην σπάνε τα
γυάλινα ποτήρια και τα ευαίσθητα
πιατικά σας και για αυξημένη
αξιοπιστία της αντλίας πλύσης.
• Πίνακας χειρισμού απλός στη
χρήση, με ψηφιακές ενδείξεις.
Μπορείτε να αλλάξετε εύκολα και
απλά τους χρόνους πλύσης και
ξεβγάλματος καθώς και τις
αντίστοιχες θερμοκρασίες, όπως
και τις ποσότητες απορρυπαντικού
και λαμπρυντικού που
καταναλώνει το πλυντήριό σας.
• Τροχήλατο, σε 4 τροχούς, για
εύκολο καθαρισμό του δαπέδου.
• Ενσωματωμένοι δοσομετρητές
απορρυπαντικού και λαμπρυντικού
με αυτόματες εγχύσεις, για τέλεια
αποτελέσματα χωρίς πρόσθετα
κόστη εγκατάστασης και
συντήρησης δοσομετρητών.
• Για μονοφασική ή τριφασική
ηλεκτρική σύνδεση, επιλογή κατά
την εγκατάσταση.
• Ζυγισμένη πόρτα με ελατήρια για
εύκολη και ανώδυνη
φόρτωση/εκφόρτωση.
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• Αεροβαλβίδα υψηλής απόδοσης
(κλάση Α) στο υδραυλικό κύκλωμα
ώστε το εισερχόμενο νερό να μη
γυρίζει πίσω στο δίκτυο σε
περιπτώσεις χαμηλής πίεσης του
δικτύου νερού.
• Μπροστινά και πλαϊνά
καλύμματα, θάλαμος πλύσης,
φίλτρα κάδου και βραχίονες
πλύσης/ξεβγάλματος από
αντι-διαβρωτικό ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 304 για βαριά,
επαγγελματική χρήση και μεγάλη
διάρκεια χρόνου ζωής.
• Μπόιλερ κατασκευασμένο από
ειδικό ανοξείδωτο χάλυβα 304L
(σε ατμόσφαιρα αζώτου), με
συγκόλληση υψηλής προστασίας
ενάντια στη διάβρωση από τα
χλωριωμένα νερά.
• Σωλήνας παροχής νερού από
PVC με μεταλλικά στόμια για
αντοχή στις υψηλές πιέσεις νερού.
• Πλήρως κλειστό στο πίσω μέρος,
για εγκατάσταση με πλάτη στον
τοίχο, με βαθμό αδιάβροχης
προστασίας από το νερό IPX4 για προστασία από τα τυχόν
εισερχόμενα νερά στα μηχανικά
μέρη του πλυντηρίου.

ΣΥΜΠΕΡ/ΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΘΗΚΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΩΝ - ΚΙΤΡΙΝΗ
ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ 18 ΠΙΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ Φ240ΜΜ
ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ 48 ΦΛΙΤΖΑΝΑΚΙΑ / 24 ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
4 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ
KIT HACCP ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ
ΑΝΟΞ.304 ΠΙΣ.ΚΑΛ-ΑΝΟΙΧΤΟ-TOP ΕΚΔ.Κ/Π-UK
ΑΝΟΞ.304 ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ TOP ΕΚΔΟΣΗ Κ/Π
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 8L
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HACCP ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ
ΕΞ.ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ-ΑΤΜ.
ΕΞΩΤΕΡΙΚ. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 12L
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 20 ΛΙΤΡΩΝ
ΘΗΚΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΩΝ - ΚΙΤΡΙΝΗ
ΚΑΛΑΘΙ 16 ΠΟΤΗΡΙΩΝ (Υ.70ΧΙΛ.) - ΜΠΛΕ
ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ 18 ΠΙΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ Φ240ΜΜ
ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ 48 ΦΛΙΤΖΑΝΑΚΙΑ / 24 ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ
ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ 5 ΔΙΣΚΟΥΣ 530X325MM
ΚΑΛΑΘΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 500Χ500Χ190 ΧΙΛ.
ΚΑΛΑΘΙ ΜΙΣ.ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΠΙΑΤΑ-500Χ250ΧΙΛ
ΚΑΛΑΘΙ ΜΙΣ.ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΙΑ-500Χ250Χ
ΚΑΛΑΘΙ ΜΙΣ.ΜΕΓΕΘΟΥΣ-ΓΕΝ.ΧΡΗΣ-500Χ250ΧΙΛ
ΚΑΛΑΘΙ ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΚΡΑΣΙΟΥ - 500Χ500Χ246
ΚΙΤ 4 ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΔΙΠΛΩΝ ΤΟΙΧ.
ΚΙΤ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ/ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ 12 ΠΙΑΤΑ 320ΧΙΛ.
ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΦΙΛΤΡΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΟΛΙΚΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
D - Αποχέτευση νερού
EI - Ηλεκτρική παροχή
EQ - Γείωση
HWI - Παροχή ζεστού νερού
XR - Σύνδεση για δοσομετρητή απορρυπαντικού
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