
Technische data

M-iQ  B-M54 V6 P6

Vaatwerkspoelmachine

Werkrichting: links - rechts

Netspaning: 3N PE 400V 50Hz

Verwarming: Electrisch

Friswaternaspoeling: Onthard - koudwater

Uitvoering voor: België

Doorsnede machine schematisch weergegeven

1,08 m/minTransportsnelheid (DIN)

Capaciteit*)  (DIN SPEC 10534) 2400 Borden/uBordencapaciteit (DIN)

3240 Borden/uBordencapaciteit (max.)

2 minutenContacttijd

1,45 m/minTransportsnelheid (max.)

Machinetransportband MTB 1.11-2voor vaatgoed

Motors and controls 6,0 kWTotaal

Verwarmingsenergieën 27,9 kWTotaal

Verbruik** 23,5 kWGemiddeld verbruik in normaal
bedrijfsproces

Electriciteitsleiding 3N PE 400V 50HzNetspaning

33,9 kWTotale aansluitwaarde

57,4 ADimensionering van de
aansluiting

35 mm²Max. aansluitdwarsdoorsnede

Friswater 165 l/hSchoonwater naspoeling: onthard
koud water

Tankvulling 206 lOnthard - warmwater

Regeneratie 75 l/hGeregenereerde hoeveelheid
water

(Zit in “drinkwater”, zie boven!)
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Afzuig cap*** 150 m³/hAf te zuigen lucht hoeveelheid
ca.

20 °Ctemperatuur af te zuigen lucht
hoeveelheid ca.

90 %Relatieve vochtigheid, ca.

Ruimtebelasting **** 5,8 kWtotaal

3,4 kWvoelbaar

2,4 kWlatent

afmetingen van de machine 1200 mmInloop machine (E)

600 mmVoorwaszone (WTV)

800 mmWastank (HWZ A)

600 mmPompennaspoeling (P)

1100 mm1. Droging (TR)

1000 mmUitloop machine (A)

5300 mmTotaal

Machinescheiding Uitloop machineStandaardscheiding

Uitrusting Afvoerlucht-warmteterugwinning

* De twee aanvullende transportsnelheden kunnen  ter plaatse afhankelijk van de verontreinigingsgraad, aandroogtijd, soort vaatwerk etc.
binnen de bandbreedte DIN -10% tot DIN +35% individueel worden ingesteld.

De gegevens van het bordvermogen - als specificatie van de machine (bijvoorbeeld voor de planning en dimensionering van
luchtafvoerinstallaties) - is gebaseerd op een bandvingerdeling van 54mm en een borddiameter van 240mm. Bij selectie van een
individuele transportband met eventueel afwijkende deling kunnen er andere waarden als feitelijk bordvermogen gelden.

** Het gaat hierbij om een gemiddelde waarde gebaseerd op een exemplarische couvertset en bedrijfstype. Objectgerelateerde gegevens
zijn te vinden in een individuele rentabiliteitsberekening.

*** De afvoerluchttemperatuur is afhankelijk van de toevoertemperatuur van het schone water. De aangegeven angegebenen
luchtafvoeromstandigheden zijn gebaseerd op een temperatuur van het schone water van max. 12°C. Onder deze omstandigheden en
met inachtneming van EN 16282 is een directe luchtafvoeraansluiting van de machine niet vereist.

**** Geldt voor werking met een aan de machine aangepaste vaathoeveelheid. Voor de gehele ruimtebelasring dient conform EN 16282
het vaatwerk erbij te worden opgeteld. De ruimteventilatie (aanvoer en afvoer van lucht) dient conform EN 16282 te worden aangelegd.
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