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Hyvä asiakkaamme,

Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte
vän valinnan. Teemme parhaamme, jotta Teistäkin tulisi tyytyväinen Metos-asiakas,
kuin tuhansista asiakkaistamme ympäri maailmaa.

Tutustukaa huolellisesti tähän käsikirjaan. Käsikirjassa kerrotaan oikeista, turvallisis
tehokkaista käyttötavoista, joilla laitteesta saa parhaan mahdollisen hyödyn.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

Tarvitessanne huoltoa tai teknistä apua, ilmoittakaa meille jo ensimmäisellä kerralla
teen valmistenumero, joka löytyy laitteessa olevasta tuotekilvestä. Se nopeuttaa T
palveluanne. Täyttäkää allaoleville viivoille valmiiksi lähimmän Metos-huoltopisteen 
teystiedot, niin asiointinne on nopeaa ja vaivatonta.

METOS TEAM

Metos-huollon puhelinnumero:__________________________________________

Yhteyshenkilö:______________________________________________________
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1. Yleistä

Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa astianp
neen oikeasta, tehokkaasta ja turvallisesta asennuksesta, käytöstä ja huollosta.

Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti mahdollisia astianpesukoneen muita käyttäjiä
ten.

1.1 Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Tämä symboli varoittaa tilanteista, joissa voi piillä turvallisuusriski. Noudata anne
ohjeita estääksesi ruumiinvamman syntyminen.

Tämä symboli varoittaa, että komponentti on sähkölaite. Käytä maadoitusranneket
tääksesi sähköstaattisen purkauksen käsitellessäsi koneen sähköosia.

Tämän symbolin ohessa selitetään oikea tapa suorittaa tehtävä siten, että saavuteta
lopputulos, ettei astianpesukone vahingoitu ja ettei synny vaarallista tilannetta.

Tämän symbolin ohessa on suosituksia ja neuvoja koneen parhaan mahdollisen su
kyvyn saavuttamiseksi.

Tämän symbolin ohessa on tärkeitä ohjeita koneen huolelliseen ja säännölliseen p
tamiseen hygieniavaatimusten mukaisesti.

1.2 Symbolit astianpesukoneessa

Tämä symboli varoittaa, että komponentti on sähkölaite. Komponentin saa irrottaa
valtuutettu sähköasentaja tai koulutettu henkilö. Käytä maadoitusranneketta estä
sähköstaattisen purkauksen käsitellessäsi koneen sähköosia.

1.2.1 Laitteen merkinnät

Laite on varustettu kahdella arvokilvellä, joista toinen on koneen sivun alalaidassa j
nen sähkökaapissa. Kilpien tekniset tiedot löytyvät myös laitteen sähkökaaviosta. 
kentissä esitetään:
1
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1. Laitteen valmistusnumero

2. Laitteen numero

3. Valmistusvuosi

4. Kotelointiluokka

5. Jännite

6. Vaiheiden lukumäärä, nollajohtimen osoitus

7. Taajuus

8. Pääsulake

9. Moottorin lähtöteho

10. Sähkölämmitysteho

11. Suurin mahdollinen teho

1.3 Laitteen ja käyttöohjeen vastaavuuden tarkistaminen

Tarkasta, että arvokilven tyyppikuvaus on sama kuin käyttöohjeen kannen tyyppiku
Jos käyttöohjeita on kadonnut, voit tilata uusia käyttöohjeita valmistajalta tai paikalli
jälleenmyyjältä. Kun tilaat uutta käyttöohjetta, mainitse tilatessasi arvokilvestä löy
laitenumero.

No

V Hz A

kW kW kW

Type

Mårdvägen 4, S-352 45 VÄXJÖ SWEDEN

M

IP

marks_07

1

Wexiödisk AB

2 3 4

5 6 7 8

9 10 11
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2. Turvallisuusohjeet

2.1 Yleistä

Laite on CE-merkitty, joten se täyttää EU:n konedirektiivin tuoteturvallisuusvaatimuk
Tuoteturvallisuus tarkoittaa, että laitteen suunnittelussa on otettu huomioon tekijät,
estävät ruumiinvammoja tai omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja.

Laitteiston muokkaaminen ilman valmistajan hyväksyntää poistaa valmistajan tuot
tuun.

Turvallisuuden parantamiseksi asennuksen, käytön ja huollon aikana käyttäjän sek
teen asennuksesta ja huollosta vastaavan henkilöstön tulisi lukea turvaohjeet huolel

Sammuta laitteen virta välittömästi häiriö- tai vikatilanteessa. Laitetta saavat huoltaa
koulutetut asentajat. Ohjekirjassa mainitut määräaikaistarkastukset tulee suorittaa 
den mukaisesti. Laitteen saa huoltaa valmistajan valtuuttama henkilö. Käytä alkupe
varaosia. On suositeltavaa tehdä huoltosopimus valtuutetun huoltoyrityksen kanss
käli yllä olevia ohjeita ei noudateta, saattaa laitteen turvallisuus vaarantua.

Varmista ennen laitteen käyttöä, että henkilöstölle annetaan tarvittava koulutus la
käyttöön ja ylläpitoon.

2.2 Siirtäminen

Käsittele laitetta varoen purkamisen ja siirtämisen aikana, sillä muuten laite saatta
tua. Tue laitteen jalusta aina puisella pakkausmateriaalilla ennen laitteen nostami
siirtämistä.

2.3 Asennus

Sähkökotelon saa avata vain valtuutettu sähköasentaja tai koulutettu henkilö. Käytä
doitusranneketta estääksesi sähköstaattisen purkauksen käsitellessäsi koneen säh

Varmista, että päävirran jännite on sama kuin laitteen arvokilvessä mainittu jännite. 
tulee liittää lukittavaan päävirtakytkimeen.
3
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2.4 Käyttö

2.4.1 Puristumisvaara

Puristumisvaaran vuoksi on noudatettava erityistä varovaisuutta luukun ollessa su
na.

2.5 Puhdistus

Altaassa olevan veden lämpötila on noin 40 °C. Vedessä on pesuainetta. Ole varo
tyhjentäessäsi ja puhdistaessasi laitetta. Käytä suojakäsineitä.

2.5.1 Puhdistus painepesulla

Laitetta ei saa puhdistaa painepesurilla sisältä tai ulkoa.

2.5.2 Lattian puhdistaminen

Kun lattiaa puhdistetaan painepesurilla, vettä voi roiskua laitteen alaosiin, mikä vo
hingoittaa laitteen komponentteja. Laitteen alapuolen komponentteja ei ole suunn
kestämään vedellä pesemistä. Älä koskaan käytä painepesuria lattian pesemise
metrin päässä astianpesukoneesta, ellet käytä erityisiä saatavilla olevia suojia, jotk
jaavat konetta roiskeilta. Roiskuminen voi olla ongelmana myös, mikäli käytät lattian
semiseen normaalia letkua.

2.6 Astianpesukoneen huoltaminen ja korjaaminen

Sammuta virta ennen laitteen huoltoa.

Tarkista seuraavat asiat:

• Onko laitetta käytetty ohjeiden mukaisesti?

• Ovatko kaikki irrotettavat osat paikallaan?

• Onko päävirtakytkin ON-asennossa?

• Ovatko sulakkeet ehjiä sähkökotelossa? Pyydä huoltohenkilöstöä tarkistamaa
lakkeet.

Tarvittaessa pyydä valtuutettua huoltoa tarkistamaan laite.

2.7 Laitteen kierrätys

Laitteen kierrätys sen käyttöiän päätyttyä tulee tehdä voimassa olevien lakien ja sää
mukaisesti. Ota yhteyttä kierrätykseen erikoistuneisiin ammattilaisiin.
4
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3. Toiminnan kuvaus

3.1 Yleistä

Laite on suunniteltu käytettäväksi ruoan valmistamiseen, tarjoiluun ja säilyttämiseen
tettyjen astioiden esipesuun. 

Astianpesukoneesta on saatavana kaksi versiota: WD-PRM 60 suoraan asennuk
WD-PRM 90 kulma-asennukseen.

Suoraan asennukseen tarkoitettu WD-PRM 60 voidaan asentaa toimimaan syöttöla
tai ketjukuljettimen kanssa.

Kulma-asennukseen tarkoitettu WD-PRM 90 on suunniteltu ketjukuljettimelle.

3.2 Rakenne

Laite on valmistettu kokonaan ruostumattomista materiaaleista. Alaosassa on sääd
jalat.

Astianpesukoneen asennus on helppoa, ja yleisimmät huoltotyöt voidaan tehdä la
etuosasta.

3.2.1 Komponentit, toiminnot

Alaosa

Astianpesukoneen alaosassa on vesisäiliö, pumppu, ylivuotoputki, sakkalaatikko ja
kökotelo.

Yläosa

Yläosassa on itse astianpesuosio, joka sisältää pesuputkiston, valokennon ja verho

Pesujärjestelmä

Pesuvaiheen aikana pesupumppu ottaa vettä säiliöstä ja kierrättää sitä pesujärjeste

Pesujärjestelmässä on kaksi irrotettavaa pesuputkea. Pesupu tapahtuu sekä astioi
että alapuolelta.
5
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Astianpesukonetta varten tuleva vesi syötetään laitteeseen litetyn korikuljetinko
kautta.

3.3 Toimintaperiaate 

3.3.1 Täyttö

HUOM! Ensin on käynnistettävä korikuljetinkone, johon WD-PRM 60/90 on liitetty.

Tarkista, että sakkalaatikko, ylivuotoputki ja verhot ovat paikoillaan.

Paina 0/1-painiketta ja sulje luukku, jolloin WD-PRM 60/90:n täyttö alkaa.

Kun korikuljetinkone on täyttänyt, vesi virtaa ylivuotona WD-PRM 60/90:n altaase
Korikuljetinkoneen täyttö jatkuu, kunnes WD-PRM 60/90:n painekytkin pysäyttää 
tön.

Koneeseen tuleee uutta vettä aina, kun korikuljetin suorittaa loppuhuuhtelun.

3.3.2 Huuhtelu

Astianpesukone aloittaa huuhtelun, kun kori ohittaa syöttöpään valokennon ja luuk
suljettuna. 

3.3.3 Tyhjennys

Astianpesukone tyhjennetään poistamalla ylivuotoputki.
6
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4. Käyttöohjeet

Käyttäjähenkilöstölle on annettava käytönopastus.

4.1 Valmistelut

4.1.1 Laitteen rakenne, WD-PRM 60

WD-PRM 60

1. Luukku (irrotettava)

2. Ylivuotoputki

3. Sakkalaatikko

4. Pesuputket, 2 kpl (irrotettava)

5. Verho, 4 kpl

1

3

6

2

8

5

7

4

39075
7



25.1.2009  Rev. 

Käyttöohjeet
6. 0/1-painike

7. Merkkilamppu, valmis pesuun

8. Valokenno, syöttö

4.1.2 Laitteen rakenne, WD-PRM 90

WD-PRM 90

1. Luukku (irrotettava)

2. Ylivuotoputki

3. Sakkalaatikko

4. Pesuputket, 2 kpl (irrotettava)

5. Verho, 4 kpl

6. 0/1-painike

7. Merkkilamppu, valmis pesuun

8. Valokenno, syöttö

39076

1

4

8

2

5

7

6

3

8
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4.1.3 Valmistelut ennen täyttöä

Suluissa olevat numerot viittaavat kuviin kappaleessa ”Laitteen rakenne”.

Tarkista:

• että astianpesukone ja kaikki irrotettavat osat ovat puhtaita, ja että pesuputkis
ei ole likaa.

Laita paikoilleen:

• ylivuotoputki (2), sakkalaatikko (3) ja verhot (5).

4.1.4 Koneen täyttö

HUOM! Korikuljetinkone tulee käynnistää.

Suluissa olevat numerot viittaavat kuviin kappaleessa ”Laitteen rakenne”.

• Paina 0/1-painiketta (6). Allas täyttyy vedellä korikuljetinkoneen kautta. 

4.2 Käyttö

4.2.1 Yleistä

Käytön aikana allas täyttyy automaattisesti.

Parhaat tulokset saadaan, kun sakkalaatikko (3) pidetään puhtaana. Irrota ja huuh
säännöllisesti.

4.2.2 Laitteen pysäytys käytön aikana

Jos laite on pysäytettävä sen käydessä, käytä ohjauspaneelin painikkeita. Kytke vir
painamalla 0/1-painiketta (6).

Uudelleen käynnistys: Paina 0/1-painiketta (6).

4.3 Käytön jälkeen – puhdistus

4.3.1 Tyhjennys

Suluissa olevat numerot viittaavat kuviin kappaleessa ”Laitteen rakenne”.

• Paina 0/1-painiketta (6).

• Tyhjennä allas irrottamalla ylivuotoputki (2).
9
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4.3.2 Puhdistus

Päivittäinen sisäpuhdistus

Puhdista sakkalaatikko (3) ja verhot (5). Tarkista pesuputkien (4) suuttimet (12). Puh
ne tarvittaessa. Huuhtele kaikki koneen sisäpinnat ja puhdista allas.

Päivittäinen ulkopuhdistus

Pyyhi laitteen ulkopinnat pehmeällä ja kostealla kankaalla.

Viikoittainen puhdistus (tai tarvittaessa)

Viikoittainen puhdistus tulisi tehdä perusteellisemmin kuin päivittäinen puhdistus.

Noudata seuraavia ohjeita päivittäisten puhdistusohjeiden lisäksi:

• Pesuputket (4): Harjaa sisäosa. Puhdista myös pesuputkien suuttimet.

• Poista kalkki laitteesta tarvittaessa.

Puhdistusharja

Väärät puhdistustavat

Väärä puhdistustapa voi vahingoittaa laitetta. Noudata siksi seuraavia ohjeita:

• ÄLÄ KÄYTÄ puhdistukseen teräsvillaa, sillä se ruostuttaa laitteen.

• Painepesurit voivat vahingoittaa laitetta, minkä vuoksi niitä EI saa käyttää lait
puhdistamiseen. Älä koskaan käytä painepesuria lattian pesemiseen alle m
päässä astianpesukoneesta, ellet käytä erityisiä saatavilla olevia suojia, jotk
jaavat konetta roiskeilta. Toimittaja ei ole vastuussa mistään vioista, jotka syn
siitä, että laitetta on puhdistettu painepesurilla. Painepesurin käyttäminen m
laitteen takuun.
10
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Laitteen puhdistamiseen ei saa käyttää painepesureita tai teräsvillaa.

Roiskumisvaara syntyy myös siitä, jos lattiaa puhdistetaan letkulla.

Jos käytät pesuainetta, siinä ei saa olla hankaavia aineita. Hankaavia aineita sisältä
suaineet vahingoittavat ruostumattomasta teräksestä valmistettuja pintoja.

Laitteen ulkopuolta ei saa pestä letkulla. Vesi saattaa päästä käyttöpaneelin sisälle
hingoittaa sähkölaitteita.

Käyttöhäiriöt

Kun otat yhteyttä huoltohenkilökuntaan, anna heille laitteesta seuraavat tiedot:

• Laitteen tyyppi ja malli

• Laitteen sarjanumero ja asennuspäivämäärä

• Lyhyt vian/ongelman kuvaus

• Mitä tapahtui/tehtiin juuri ennen ongelman ilmenemistä
11
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5. Asennus

5.1 Yleistä

Vain koulutettu henkilöstö saa asentaa laitteen.

Lue nämä ohjeet huolellisesti, sillä niissä on tärkeää tietoa koneen oikeasta asennu
ta.

Ohjeita tulee käyttää yhdessä laitteen kytkentäkaavion kanssa.

Laitteella on CE-merkintä. CE-merkintä on pätevä vain rakenteeltaan alkuperäisille
teille. Jos laite vahingoittuu sen vuoksi, että ohjeita ei ole noudatettu, toimittajan tak
tuotevastuu eivät ole voimassa.

5.2 Vaatimukset asennuspaikalle

5.2.1 Valaistus

Varmistaaksesi parhaat mahdolliset työolosuhteet koneen asennuksen, käytön, huo
kunnossapidon aikana asenna kone hyvin valaistuun tilaan.

5.2.2 llmanvaihto

Kone tuottaa käydessään lämpöä ja höyryä. Jotta työympäristö säilyy hyvänä, on hu
ilmanvaihdon oltava tietyllä tasolla. Huoneen ilmanvaihtovaatimukset lasketaan sov
tavien standardien mukaisesti.

5.2.3 Lattiakaivo

Laitteen poistovedelle on oltava lattiakaivo.

5.2.4 Huoltotila

Laitteen eteen tulee jättää yhden metrin vapaa tila huoltotarkoituksiin.
12
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5.3 Siirto ja säilytys

Siirrä laitetta aina pystyasennossa.

Ole varovainen laitetta siirtäessäsi, sillä kaatumisvaara on olemassa.

HUOM! Laitetta ei saa siirtää ilman kuormalavaa tai muuta tukea. Muuten laite vo
hingoittua. Kun siirrät laitetta ilman normaalia puista kuormalavaa, varmistu siitä, ett
laitteen alapuolella olevat komponentit voi vahingoittua.

A=Puinen kuormalava

Jos laitetta ei asenneta heti, se tulee säilyttää kuivassa tilassa, jonka lämpötila on 
ampi kuin 0 °C.

5.3.1 Purkaminen

Poista pakkausmateriaali. Tarkasta, ettei laite ole kärsinyt vaurioita siirtämisen aika

Tarkista lähetysluettelosta, että kaikki tuotteet on toimitettu.

5.3.2 Pakkausmateriaalin kierrätys

Pakkausmateriaali tulee toimittaa hävitettäväksi tai kierrätettäväksi paikallisten sää
ten mukaisesti.

5.4 Asennus

5.4.1 Laitteen sijoittaminen

Poista suojamuovi laitteen niiltä reunoilta, jotka tulevat seinää vasten.

Aseta laite paikalleen ja tarkista vesivaa’alla, että se on vaakasuorassa.

Säädä korkeutta laitteen jalkojen avulla.

PRM_04

A

13
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5.4.2 Liitännät

Liitännät WD-PRM 60

1. Sähköliitäntä. Kaapelin pituus 3 m.

2. Vesiliitäntä astianpesukoneesta ¸ 50 mm.

3. Lattiakaivo ¸ 50 mm, 3 l/sek.

4. Luukku (auki asento)
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utettu
 käsitel-
Liitännät WD-PRM 90

1. Sähköliitäntä. Kaapelin pituus 3 m.

2. Vesiliitäntä astianpesukoneesta ¸ 50 mm.

3. Lattiakaivo ¸ 50 mm, 3 l/sek.

4. Luukku (avoin asento)

Sähköliitäntä

Tämä symboli varoittaa, että komponentti on sähkölaite. Osan saa irrottaa vain valtu
sähköasentaja. Käytä maadoitusranneketta estääksesi sähköstaattisen purkauksen
lessäsi koneen sähköosia.
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n hy-

telon

0/90

 jotka
 käyt-
ä ve-

rusteet

ssä.

a.
Laite tulee liittää lukittavaan päävirtakytkimeen. Se tulee sijoittaa seinälle, jossa se o
vin suojattuna vesi- ja höyrypäästöiltä.

Sähköliitännöistä on tietoja laitteen sähkökaavioissa. Sähkökaaviot ovat sähköko
oven sisäpuolella olevassa muovitaskussa.

Laite toimitetaan liitäntäkaapelilla (1).

Vesiliitäntä

Astianpesukone täyttyy vedellä (2) sen korikuljetinkoneen kautta, johon WD-PRM 6
on liitettynä.

Tyhjennysyhde

Kohtaan (3) yhdistetyssä tyhjennysyhteessä tulee käyttää 50 mm:n metalliputkia,
kestävät mekaanisia törmäyksiä, mikäli törmäysvaara on olemassa. Muuten voidaan
tää 50 mm:n PV-putkia. Tyhjennys putkitetaan lattiakaivoon, jossa sen tulee päätty
den pinnan yläpuolelle. Lattiakaivon kapasiteetin tulee olla 3 litraa sekunnissa.

5.4.3 Lisälaitteiden asennus

Kun laite on paikallaan ja säädettynä vaaka- ja pystysuunnassa, voidaan lisäva
kiinnittää.

HUOM! Laitteeseen ei saa porata reikiä altaiden ja kuljetinten asennuksen yhteyde

Tarkista vesivaa’alla, että altaat ovat vaakasuorassa ja säädä tarvittaessa korkeutt

WD-PRM 60

Suunniteltu syöttölaitteelle (WD-151E - WD-421E)

A=Syöttölaite. Tilaa erikseen ja se lisätään toimitukseen. B=Valokenno

Aikarele KT1 tulee asettaa E-tilaan.
16
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Asennus
Suunniteltu syöttölaitteelle (WD-153 - WD-423)

A=Syöttölaite. Tilaa erikseen ja se lisätään toimitukseen. B=Valokenno

Valokenno (B) siirretään laitteesta WD-PRM 60:n syöttöpäähän.

Aikarele KT1 tulee asettaa D-tilaan.

DIP kytkin 3 koneen elektroniikkakortilla asetetaan ON-tilaan

 ”Kulmasyöttäjän etäisyys” -arvo säädetään viitearvotaulukon mukaisesti.

Suunniteltu ketjukuljettimelle (WD-151E - WD-421E, WD-153 - WD-423)

A=Ketjukuljetin. Ei sisälly toimitukseen, tilaa erikseen. B=Valokenno

Aikarele KT1 tulee asettaa E-tilaan.

WD-PRM 90

Suunniteltu ketjukuljettimelle (WD-151E - WD-421E, WD-153 - WD-423)
17
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ouda-

aan

istyk-
A=Ketjukuljetin. Ei sisälly toimitukseen, tilaa erikseen. B=Valokenno

Aikarele KT1 tulee asettaa E-tilaan.

5.4.4 Moottorikäyttöisten kuljettimien asennus

Jos astianpesukoneeseen liitetään moottorikäyttöisiä kuljettimia, on niiden osalta n
tettava toimittajan kokoamisohjeita.

5.5 Koekäyttö

Valmistele laite koekäyttöä varten KÄYTTÖOHJEIDEN mukaisesti. Ohjeissa kerrot
toimet, jotka on tehtävä laitteen käyttökuntoon valmistelua varten.

5.5.1 Käynnistysaikataulu

Asiakkaan tulee täyttää ja allekirjoittaa oheinen luettelo koneen ensimmäisen käynn
sen yhteydessä.
18
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aih-
Koneen tyyppi:

Laitteen numero:

Asennuspäivämäärä:

Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti. Rastita sitten seuraavat asiat:

1. Tarkista:

• Vesiliitännät sekä tyhjennysyhde

• Että kone on suorassa

• Sakkalaatikko ja ylivuotoputki ovat paikallaan

2. Koneen täyttö:

• Käännä päävirtakytkin päälle (korikuljetinlaitteesta)

• Sulje luukku

• Paina 0/1-painiketta

• Täytä laite vedellä KÄYTTÖOHJEIDEN mukaisesti.

3. Käynnistä laite:

• Tarkista pumpun pyörimissuunta  HUOMAA! Jos pyörimissuunta on väärä, v
da vaihe pääkytkimestä.

• Tyhjennä laite ja täytä se uudelleen

4. Pese useampi korillinen astioita ja tarkista, että:

• Koneessa ei ole vesivuotoja.

Asiakas:
Postiosoite:

Puhelinnumero:

Yhteyshenkilö:

Toimittaja:
Puhelinnumero:

Yhteyshenkilö:

Asennuksen suorittanut yritys:
Puhelinnumero:

Yhteyshenkilö:

Huoltoyritys:
Puhelinnumero:

Pesuaineen toimittaja:
Puhelinnumero:

Asiakkaan allekirjoitus:
19
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taatio
ataan

aval-

staa-
• Luukkukytkin toimii.

5. Lopputarkistus: Tyhjennä kone ja sammuta koneesta virta pääkytkimellä.

• Kiristä kaikki kontaktoreiden ja sulakeautomaattien liitännät.

• Aseta kaikki sulakeautomaatit ON (päällä) -asentoon.

6. Anna käytönopastus.

5.6 Dokumentaatio

Oikean käytön ja huollon varmistamiseksi on erittäin tärkeää, että laitteen dokumen
on sitä käyttävän henkilöstön käytettävissä. Asennus- ja käyttöohjeita, joissa kuv
mm. laitteen käsittelyä ja ylläpitoa, tulee säilyttää laitteen lähellä.

Jos toimitukseen sisältyy huolto-ohje, se tulee myöhemmin luovuttaa huollosta vasta
le asentajalle.

Jos toimitukseen sisältyy varaosakirja, se tulee myöhemmin luovuttaa huollosta va
valle asentajalle.
20
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6. Tekniset tiedot

Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin.

Yleistiedot
Suurin pintalämpötila huoneenlämmössä +20 ºC 35 °C

Melutaso (1 m laitteesta) 68 dB (A)

Ilmanvaihtovaatimukset m³/h 200 m³/h

Suurin kapasiteetti (koria tunnissa) (riippuu liitetyn astianpesukoneen kapasiteetista) 285 kpl/h

Korin koko 500 x 500 mm

Paino ilman pakkausta (WD-PRM 60) 90 kg

Paino ilman pakkausta (WD-PRM 90) 93 kg

Pakkauksen paino (WD-PRM 60) 17 kg

Pakkauksen paino (WD-PRM 90) 25 kg

IP-tiiviysluokka IP 55

Vesiliitännät sekä tyhjennysyhde, vedenkulutus
Vesiliitäntä korikuljetinkoneesta, PP-putki ¨50 mm

Tyhjennysyhde ¨50 mm

Lattiakaivo, kapasiteetti 3 litraa/sek.

Altaan tilavuus 30 litraa

Sähköliitäntä
Pumpun moottori 0,75 kW

Kokonaisliitäntäteho 0,8 kW

Pääsulake 440V 3N~ 60Hz 10 A

Pääsulake 400-415V 3N~ 50Hz 10 A

Pääsulake 230V 3~ 3N~ 50Hz 10 A

Maksimiliitäntäpinta-ala 440V 3N~ 60Hz (L1-L3,N,PE) Cu 6 mm²

Maksimiliitäntäpinta-ala 400-415V 3N~ 50Hz (L1-L3,N,PE) Cu 6 mm²

Maksimiliitäntäpinta-ala 230V 3~50Hz (L1-L3,PE) Cu 6 mm²

Virtakaapeli 3 m
21
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