Mycí stroj ELECTROLUX průběžný NHT8
Mycí gastro technika | Myčky skla a nádobí

Stručná speciﬁkace:
Průchozí myčka nádobí,
dvouplášťový poklop,
atmosférický bojler s
oplachovým čerpadlem, vč.
dávkovače oplach.prostředku.
Kapacita až 80 košů/hod.

Nevíte si rady?
Kontaktujte našeho specialistu:
E-mail:

dolezel@gastroart.cz

Telefon:

+420 777 258 991

Popis:
Přední a postranní panely, poklop, mycí nádrž a ﬁltr nádrže, mycí a
oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Poklop s
manuálním zdvihem. Spotřeba pouhé 2 l vody/cyklus na konečný oplach.
Hygienické provedení mycí komory bez trubek a hadic.
Zabudovaný atmosférický bojler. Výkonné mycí čerpadlo 0,8kW, horní a
dolní rotační nerezová mycí ramena. 3 mycí programy ve 2 volitelných
módech s automatickým spuštěním při uzavření poklopu. Funkce Soft
startu mycího čerpadla. Účinný zpětný vzduchový ventil. Elektronický
ovládací panel s digitálním ukazatelem teploty mycí/oplachové vody.
Autodiagnostický systém detekce závad. Samočistící cyklus. Hygienické
samovypouštěcí mycí čerpadlo. Zabudovaný dávkovač oplachového
prostředku. Příprava pro napojení na HACCP a Systém kontroly
odběrového maxima energie a dávkovač mycího prostředku. ETL
certiﬁkace; v souladu s DIN 10512 normou.
Kapacita: až 1440 talířů/80 košů (500x500 mm)/hod.
Dodáváno vč. 1 koše na mělké talíře a 1 košíčku na příbory.
Možnost přímé či rohové instalace, dodáváno na výškově stavitelných nohách
Spotřeba pouhé 2 litry vody na mycí cyklus a tudíž i
nižší spotřeba energie, vody, mycího a oplachového
prostředku.
· Zabudovaný atmosférický bojler dostatečně dimenzovaný
pro zvýšení teploty přívodní vody na minimálně 84°C
pro sanitační oplach. Nevyžaduje žádný externí
bojler. Konstantní teplota 84°C a tlak po celou dobu
oplachového cyklu bez ohledu na tlak přívodní vody.
· Jedinečná funkce teplotní blokace garantuje
správnou teplotu jak mycí, tak oplachové fáze.
· Maximální kapacitu 80 košů/hod nebo 1440 talířů/hod
(při módu s Vysokou produktivitou) lze snadno
přepnout na kapacitu 63 košů/hod nebo 1134 talířů/
hod (při ETL-Sanitation módu) pouhým stisknutím... Více na www.gastroart.cz
Dokumentace ke stažení:
http://www.gastroart.cz/zbozi/prilohy/cz-505071-ht-zanussi-low.pdf
Odkaz na web:
http://www.gastroart.cz/gastro/5-myci-gastro-technika/650-mycky-skla-a-nado
bi/myci-stroj-electrolux-prubezny-nht8.html
.

Kompletní servis:
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