
 

 Ref: D701-EKS
 Techno wash
 Pottenwasser mand 550x610 mm +
 Break Tank

 Merk : DIAMOND

 

 

· mm (BxDxH) : 720x780xh1760/2030

· kW : 7,4

· Volt :  400-230/3N 50Hz

· kg : 170

· M³ : 1,43

 - Uitvoering "dubbelwandig". 

- Laadhoogte platen 600mm. 

- CID-deur (dubbele wand) met automatisch sluitend "zacht
 contact" (gedeeltelijke opening voor evacuatie van de stoom) 

- Dubbele deur met guillotine (dubbele geïsoleerde wanden) en
 gecompenseerd.

- Standaard spoelpomp (atmosferische boiler)

- Cyclussen 120" -240" -360" of doorlopend. 

- Draaiende was - en spoelarm. 

- Automatisch reinigende sproeiers. 

- Wanden "gestempeld". 

- Regelbare poten in RVS. (160-220mm). 

- Uitneembaar bedieningspaneel. 

- Pomp om de watedruk te verhogen vannaf het waternet. 

- Automatische vulling van de kuip. 

- Verticale waspomp (600L./min.), Automatische lediging en
 reiniging.

- Anti-terugslagklep.

- Spoeling met warm water. 

- Geïsoleerde boiler in RVS. (7-12L., 6kW). 

- Micro schakelaar bij openen van de deur. 

- Veiligheidsthermostaat. 

- Vervaardid uit RVS. AISI 304. 

- Standaard toebehoren : 1 korf.

PLUS : 

- Kuipfilter volledig vervaardigd uit RVS. Diepgetrokken kuip. 

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

- CSD Paneel met digitale bediening (Soft touch). 

- EED Energie besparing.

- DRD startfase van de voorverwarming. 

- DID Automatische diagnose in geval van een probleem.

- ADD temperatuur weergave van de kuip en de boiler (HACCP
 norm). - CID deur met automatische sluiting."soft contact" (D604
-EK).

- RGD Exclusiviteit Diamond, verzekerd een spoeling aan een
 constante temperatuur van 85°C, als ook een stabiele druken dit
 gedurende de hele spoeltijd. 

- BTD "break tank" antipolutie systeem van het type AB. 

- LMD gemengd wassen, ook borden, bestkken, (D604-EK). 

- NB: alle machines gegarandeerd voor het gebruik met
 aansluiting op "osmose " water.

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. 


