
 

 Ref: DCR37/6-AC
 Active Wash CROSSOVER
 Vaat- & pottenwasser met kap, mand 6
00x500 mm + Doorlopende ontharder.

 Merk : DIAMOND

 

 

· mm (BxDxH) : 788x835xh1565/2080

· kW : 9,5

· Volt :  400-230/3N 50Hz

· kg : 135

· M³ : 1,1

 - Uitvoering "dubbelwandig" met thermische isolatie.

- Doorlopende ontharder, ingebouwd (OPGELET: aansluiting op
 koud water).

- Laadhoogte diam. 465 mm

- Standaard spoelpomp (atmosferische boiler).

- Bedieningspaneel aan de bovenkant van de kap, digitale display.

- Mand 600x500 mm, capaciteit 22 borden, schalen 600x400 (zie
 toebehoren), bier manden 600x400 tot 135 Lt, altijd de
 mogelijkheid van het gebruik van 500x500 mm manden. 3 cycli: 
60 '- 110' - 150 '' of continue.

- Apparaat voor het openen en sluiten van de kap op stangen.
 Verticale waspomp (dubbele stroom), zelfledigend en
 zelfreinigend. Functie automatische waterafvoer in de kuip, ge
ïntegreerd in het bedieningspaneel (niet nodig om de plug
 handmatig te verwijderen). 

- Draaiende was - en spoelarm (boven en onder) (volledig roestvrij
 staal). 

- Zelfreinigende sproeiers.

- Verstelbare poten roestvrij staal (160-220 mm).

- Bedieningspaneel aan de voorzijde.

- Automatische vulling van de kuip.

- Terugslagklep.

- Warmwaterspoeling, boiler in RVS (12Lit., 8kW).

- Micro schakelaar bij het openen van de kap.

- Veiligheidsthermostaat.

- Vervaardigd in RVS AISI 304.

- Standaard toebehoren: 1 mand 22 borden, 1 algemene mand, 1
 bestekbeker, aansluitdarmen voor toevoer en afvoer. 

ADVANTAGE - BREAK TANK :

De "break tank" is een "anti-vervuiling" type AB (Britse normen)
 apparaat 1) Het voorkomt dat het water in het reservoir (met
 afwasmiddel) kan terugvloeien naar het distributiesysteem. 2)
 Tijdens de duurtijd van het spoelen wordt een constante druk
 gegarandeerd door de pomp, de hygiëne en het drogen wordt
 verzekerd tot en met de laatste druppel water door een T° 85°C.

ADVANTAGE - Continuous Water Softener : 

- De doorlopende ontharder, houdt het water continu verzacht,
 onafhankelijk van het aantal wasbeurten, voor een onberispelijk
 resultaat, met als voordeel dat de vaatwasser niet moet stil gelegd
 worden voor de regeneratie met hars. Tijdens de wasbeurt staan
 micro-onderbrekingen toe om de regeneratie met hars te laten
 gebeuren, en dit alles door ononderbroken verder te wassen.

PLUS:

- Volledig diepgetrokken kuip (30L, 2,5 kW). 

- Dubbele wanden met thermische isolatie. 

- Kuipfilter volledig in RVS.

- " Peristaltische " doseerder van wasmiddel als standaard
 toebehoren. - Op aanvraag kit "peristaltische" doseerder van
 vloeibaar wasmiddel en kit afvoerpomp

- Gekeurde pompfilter laat toe het waswater langer op de correcte
 temperatuur te houden.

- CSD digitaal controlepaneel (soft touch). 

- EED Energiebesparend. 

- DRD versnelde voorverwarming. 

- DID automatische diagnose bij onregelmatigheden. 

- ADD weergave temperatuur van kuip en boiler (HACCP norm). 

- RGD constante spoeltemperatuur van 85°C, Stabiele druk.

- Zelfreinigende cyclus (halfautomatisch). 

- BTD Break tank, Antipollutie voorziening type AB. 

- NB : machines voorzien voor gebruik met "Osmose" water. 


