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Podpultové myčky nádobí

Green & Clean "COOL", tlakový bojler,
odpadní čerpadlo, dávkovače
502123 (EUCIDDC) Podpultová myčka nádobí

720 talířů/hod., kap.40 košů/
hod., 3 mycí programy s
možností následného
STUDENÉHO "COOL"
oplachu, vč. odpadního
čerpadla a DÁVKOVAČE
mycího a oplach.prostředku.

Přední a postranní panely, dveře, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a
oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
Dvouplášťová izolovaná konstrukce. Dvouplášťové vyvážené dveře.
Mycí nádrž s oblými rohy. 3 mycí programy: 90/120/240 vt. s možností
následného STUDENÉHO "COOL" oplachu. Funkce Soft startu mycího
čerpadla zabraňuje náhodnému poškození skla/talířů. Mycí systém s
rotačními rameny, výkonné mycí čerpadlo. Zabudovaný tlakový bojler
(6Kw) o objemu 12L pro konečný oplach (80-90°C). Bojler z nerez oceli
304 pro vyšší ochranu proti korozi. Digitální elektronický ovládací
panel s teplotním displejem. Externí připojovací svorkovnice chráněna
vodotěsným krytem. Autodiagnostický systém detekce závad.
Samočistící cyklus. Příprava pro napojení na HACCP a Systém kontroly
odběrového maxima energie. Dávkovač mycího a oplachového
prostředku.
Kapacita: 720 talířů/40 košů (500x500 mm)/hod.
Dodáváno vč. 1 koše na mělké talíře, 1 koše na šálky/sklenice a 1 sady
2 košíčků na příbory.
Možnost instalace pod stůl nebo na podstavec (není součástí
dodávky).

Hlavní funkce a vlastnosti
• EXTRA program s dodatečným STUDENÝM

oplachem pro pivní a vinné sklo. Závěrečný teplý
sanitační oplach skla je možné doplnit o následný
studený oplach pro ochlazení skla.

• Zabudovaný dávkovač oplachového prostředku
s automatickým počátečním plněním pro vynikající
výsledky mytí při současné minimalizaci servisních
a údržbových činností.

• Jedinečná funkce teplotní blokace garantuje
správnou teplotu jak mycí, tak oplachové fáze.

• Kapacita 40 košů nebo 720 talířů za hodinu.
• 90/120/240 vteřinový program.
• Součástí std. vybavení je fce Soft Startu mycího

čerpadla poskytující dodatečnou ochranu
křehkému nádobí např. sklu a navíc zvyšuje
spolehlivost mycího čerpadla.

• 4 vteřinová (variabilní) pauza po mycím cyklu před
oplachem zabraňuje skapávání mycí vody z
mycích ramen na čisté nádobí na konci
oplachového cyklu.

• Autodiagnostický systém detekce závad.
• Účinný oplachový systém využívá jen 3 litry čisté

horké vody na koš pro nižší provozní náklady.
• Dvouplášťová tepelně izolovaná konstrukce

snižuje hlučnost myčky a snižuje náklady redukcí
tepelných ztrát z myčky.

• Využívá čerstvou horkou oplachovou vodu.
• Filtr pro zvýšenou filtraci nečistot.
• Třífázového nebo jednofázového připojení s

možností přeměny na místě.
• Nízká hladina hluku.
• IPX 4 - ochrana proti průniku vody
• Unikátní elektronické ovládání se zabudovaným

programováním, autodiagnostikou pro servis a s
automatickým čistícím cyklem.

• Digitální displej informuje obsluhu jak o stavu
programu, tak o teplotách jednotlivých fází
programu.

Konstrukce
• Vysoce odolná nerezová konstrukce.
• Vnitřní komora a vnější panely z nerezové oceli

304 AISI.
• Speciálně konstruované trysky z nerezové oceli

poskytují vynikající mycí výkon.
• Rotační, nerezová horní i spodní mycí a oplachová

ramena.
• Zaměnitelná mycí/oplachová ramena lze snadno

demontovat pro čištění.
• Velká, hlubokotažená mycí nádrž a mycí komora

s oblými rohy bez jakýchkoliv hadic garantují
hygienické a bezpečné mytí.

• Topnice s ochranou proti přehřátí při nízké hladině
vody.

• Funkce vypouštění bojleru umožňuje vyprázdnění
vody z bojleru v případě delších odstávek myčky
a zaručuje vyšší stupeň hygieny.

Příslušenství v ceně
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Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
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Elektro
Napětí:

502123 (EUCIDDC) 380-415 V/3N ph/50 Hz 

Možnost změny zapojení na:

220-240V 1N;
220-240V 3;
230V 1N~;
230V 3~ 

Výchozí instalovaný příkon: 6.85 kW 
Topná tělesa nádrže: 2 kW 

Voda:
Teplota přívodní vody: 10-50 °C 
Odpad průměr: 27mm 
Tlak přívodní vody: 2-3 bar 
Délka pracovních cyklů (sec): 90/120/240 
Objem bojleru (l): 12 
Objem nádrže (l): 23 
Horký oplach - délka (sec.): 16 
Horký oplach - spotřeba
vody (lt): 3 

Hlavní informace
Košů za hod.: 40 
Talířů/hod: 720 
Teplota mytí (MIN) 55-65°C 
Oplachová teplota (MIN): 80-90 °C 
Vnější rozměry, Výška 850 mm 
Vnější rozměry, Šířka 600 mm 
Vnější rozměry, Hloubka 612 mm 
Přepravní váha: 83 kg 
Přepravní výška: 1020 mm 
Přepravní šířka: 670 mm 
Hladina hluku: 61 dBA 
Počet cyklů - vt.: 3 (90/120/240) 
Studený oplach  ✗
Rozměr komory - šířka 500 mm 
Rozměr komory - hloubka 500 mm 
Rozměr komory - výška 335 mm 
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D = Odpad
EI = Elektrické napojení

EO = El.výstup
HWI = Napojení teplé vody

V = Větrací otvory

XD
= Napojení
detergentu

XR

= Napojení
oplachového
prostředku
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