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Astianpesukone Metos WD-6 DUPLUS
400V3N~
- kuputyyppinen astianpesukone
- kaksoisloppuhuuhtelu
- ääni- ja lämpöeristetty
- elektroninen ohjaus
- kolme pesuohjelmaa, joiden pesu- ja
huuhteluajat sekä
huuhtelulämpötilat voidaan ohjelmoida. Näin
voidaan tehdä esimerkiksi
hienolle posliinille oma pesuohjelma hiukan
alhaisemmalla
huuhtelulämpötilalla
- hygieniatakuu: kone varoittaa liian alhaisista
lämpötiloista ja jatkaa
pesemistä, jos huuhtelulämpötila on liian alhainen
- hyvä huuhtelutulos aina varmistettu: kaksi
huuhtelua omilla pumpuilla
- ensin tehokas huuhtelu kierrätetyllä
huuhteluvedellä
- lopuksi huuhtelu puhtaalla vedellä
- huuhtelun teho ei riipu vesijohdon
vedenpaineesta koska koneessa on
ns. huuhtelun välitankki, josta huuhteluvesi
pumpataan huuhteluun
- ei tarvetta erilliselle paineenkorotuspumpulle
- helppo käyttää: kone kertoo käyttäjälle esim.
kiinni olevasta
vesihanasta ja pois paikaltaan olevasta
ylivuotoputkesta
- ohjauspanelista voi lukea pestyjen korien
lukumäärän (päivittäinen ja
kokonaismäärä), se näyttää myös valitun
ohjelman, lämpötilat ja jäljellä
olevan pesuajan
- kone on helppo pitää puhtaana automaattisen
puhdistusohjelman avulla
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- ainutlaatuinen kuvun rakenne estää höyryn
nousemisen käyttäjän
kasvoille kupua avattaessa
- pesuvarsi tyhjenee likaisesta vedestä
loppuhuuhtelun aluksi mikä takaa
säihkyvän loppuhuuhtelutuloksen
- pesuvarret ovat tukkeutumattomat
- korikoko 500x500 mm
- pesuohjelma käynnistyy kun kupu suljetaan
- allastilavuus 45 l
- kapasiteetti n. 44 koria/tunti
- pumpun teho 0,9 kW
- kiertovesuhuuhtelun teho 0,46 kW
- huuhteluvesi 1-2,5 l, riipppuen olosuhteista
Vakiovarusteet:
- huuhteluaineannostelija
- lautaskori
- kuppikori
- välinekori
Lisävarusteet:
- pesuaineannostelija nestemäiselle pesuaineelle
- HACCP
- koneen taakse kiinnitettävä höyrykupu: ei päästä
höyryä huonetilaan
vaan johtaa sen ilmastointikanavaan
- kone tyhjennyspumpulla
- höyrynlauhdutin kylmävesiliitäntäiseen
koneeseen
- höyrynlauhdutin ja lämmöntalteenotto
kylmävesiliitäntäiseen koneeseen
- ilmastointipuhaltimen ohjausautomatiikka
Tuotenumero
Tuotteen nimi
Mitat (mm)
(Leveys * Syvyys * Korkeus)
Paino
Kapasiteetti
Tekniset tiedot

4246115
Astianpesukone Metos WD-6 DUPLUS 400V3N~
600/695 * 657/700 * 1430/1875
135,000 KG
n. 50 koria/tunti
400 V, 16 A, 9,9 kW, 3NPE, 50 Hz, 63 dB
LV: 1/2", Poisto: ø 50 mm
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