
 

 Ref: D117E/7
 Traction Line
 Korventransport vaatwassers 120Kor/h

 Merk : DIAMOND

 

 

· mm (BxDxH) : 1150x770xh1615

· kW : 22

· Volt :  400/3N 50Hz

· kg : 240

· M³ : 2,3

 - Productiecapaciteit 120 manden/uur

- Wassen + spoelen.

- 2 versnellingen.

- Aanleg voor toegang naar links (voor veelzijdig invoerapparaat
 en tenzij met drogingsmodule)

- Hoogte laadruimte 440 mm

- Water reduceerventiel voorzien van een manometer.

- Uitvoering in RVS AISI 304, met een dikte tussen 12/10 mm en 
30/10 mm, dubbelwandig voor een betere thermische en
 acoustische isolatie( - dan 60db), in de hoogte regelbare poten.

- Opstelling in Lijn of in hoek met ingang links of rechts.

- Aandrijfmechanisme d.m.v. evenwijdig geplaatste stangen in RVS

- Automatische voortbeweging van de korven.

- Mogelijkheid om in continu te werken of korf per korf ,
 vertraagde wasbeurten.

- Grote deuren, eenvoudig te openen, dank zij het uitgebalanceerd
 systeem, voorzien van een vergrendeling in open stand, voor
 toegang tot de machine.

- Watergordijnen aan de in en uitgang ( standaard toebehoren )

- Diepgetrokken kuipen, afgeronde hoeken, met weerstanden voor
 een constante temperatuur.

- Uitneembare filters over totale oppervlakte, in RVS, van de
 kuipen.

- Automatische waterpeil in de kuipen.

- Spoelbesparing hetgeen water en spoelmiddelverbruik sterk
 vermindert.

- Was en spoelarmen in RVS , demonteerbaar en verplaatsbaar
 zonder gereedschap.

- Voorwas en waspomp schuin opgesteld "zelfledigend", voorzien
 van een inox filter.

- Boiler in RVS met thermische isolatie.

- Controlethermostaat voor de temperatuur in boiler aan 90°C

- Digitaal bedieningspaneel "Soft Touch" , waterdicht met
 weergave van de temperatuur van de kuip en van de boiler,
 autodiagnostic bij onregelmatigheden.

- Ingebouwde USB-poort (op de printplaat).

Veiligheid :

- Bediening op laagspanning (24V)

- Veiligheidsthermostaat voor temperatuur boiler aan 110°C

- Eindekoersschakelaar ( standaard toebehoren )

- Micro-schakelaar voor het stoppen van de machine bij het
 openen van de deuren.

- Bescherming weerstanden

- Bescherming pompen

- Aandrijfmechanisme met beveiliging d.m.v. automatische
 stopzetting bij aanwezigheid van vreemde voorwerpen.

Toebehoren :

- 2 korven voor 18 borden

- 1 universele korf

- 1 bestekvak

PLUS - Traction Line : 

- Star Wash, besparingen op water, energie en detergenten...

In tegenstelling tot de tradionele machines, beschikken de
 Diamond® vaatwassers over een beperkt aantal wasarmen. Iedere
 wasarm is voorzien van een belangrijk aantal sproeiers die door
 hun vorm en richting specifieke waterstralen ontwikkelen (niet
 boven elkaar) . Dit verhindert alle verspilling. Het gerecupereerde
 vermogen wordt hierdoor voor de volle 100% gebruikt voor het
 wassen zelf.

- Integral Clean Wash, een concept zonder toegevingen...

Diepgetrokken kuipen zonder lasnaden, filters over de totale
 oppervlakte, zelfledigende pompen, wascompartimenten zonder
 inwendige leidingen of scherpe hoeken. Ziehier enkele
 pluspunten die U de zware en arbeidsintensieve onderhoud doen
 vergeten. De zekerheid van een 100% hygienisch resultaat,
 conform aan de vigerende wetgeving.

- Full Control, ingebouwde intelligentie...

Met zijn bedieningspaneel "soft touch" laten de Diamond®
 vaatwassers U een eenvoudige en doordachte controle toe. Een

duidelijke weergave met "LED�s" van de temperatuur van de
 boiler en van de tank zoals voorgeschreven binnen de HACCP
 normen, evenals de berichtweergave van de autodiagnose bij
 onregelmatigheden, zullen een gewaardeerde hulp zijn. 


