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Schematyczny przekrój maszyny

Zmywarka do naczyń

Kierunek roboczy: lewo - prawo

Napięcie sieciowe: 3N PE 400V 50Hz

Ogrzewanie: Elektryczne

Płukanie czystą wodą: Zimna woda miękka

Wersja krajowa: Polska

1,08 m/minPrędkość transportowa (DIN)

Moc*)  (DIN SPEC 10534) 2400 Talerz/hWydajność mycia talerzy (DIN)

3240 Talerz/hWydajność mycia talerzy (maks.)

2 minutyCzas kontaktu

1,45 m/minPrędkość transportowa (maks.)

Taśma zmywarki MTB 1.11-2do naczyń

Silniki i sterowanie 6,0 kWŁącznie

Energie grzewcze 27,9 kWŁącznie

Zużycie** 23,5 kWŚrednie zużycie w typowym
trybie pracy

Przewody elektryczne 3N PE 400V 50HzNapięcie sieciowe

33,9 kWCałkowita wartość
przyłączeniowa

57,4 AWymiary przyłączy

35 mm²Maks. przekrój przyłącza

Świeża woda 165 l/hPłukanie końcowe: zimna woda
miękka

Napełnienie zbiornika 206 lCiepła woda miękka

Regeneracja 75 l/hIlość wody regenerowanej

(Uwzględnione w „wodzie świeżej”, patrz
wyżej!)
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Powietrze wylotowe*** 150 m³/hStrumień objętości powietrza
odlotowego, ok.

20 °CTemperatura powietrza
odlotowego, ok.

90 %Względna wilgotność powietrza,
ok.

Obciążenie przestrzeni**** 5,8 kWłącznie

3,4 kWwrażliwe

2,4 kWutajone

Wymiary maszyny 1200 mmWlot maszyny (E)

600 mmWstępne zmywanie (WTV)

800 mmKomora myjąca (HWZ A)

600 mmPłukanie pompowe (P)

1100 mm1 sza strefa suszenia (TR)

1000 mmStrefa wyładowcza zmywarki (A)

5300 mmTotal

Miejsce podziału maszyny Wylot zmywarkiStandardowe miejsce podziału
zmywarki

Wyposażenie Odzyskiwanie ciepła z powietrza
odlotowego

* Pozostałe dwie prędkości transportowe można ustawić indywidualnie w zależności od stopnia zabrudzenia, czasu zasychania brudu,
rodzaju naczyń itp. w zakresie DIN -10% do DIN +35%.

Informacja o wydajności mycia talerzy – jako parametr maszyny (np. do planowania i wymiarowania instalacji odprowadzających
powietrze odlotowe) – opiera się zasadniczo na podziale odcinków taśmy 54mm i średnicy talerza 240 mm. Przy wyborze indywidualnej
taśmy transportowej z ewentualnie innym podziałem rzeczywiste wartości wydajności mycia talerzy mogą okazać się inne.

** Jest to wartość średnia, przy uwzględnieniu przykładowego zestawu naczyń oraz typu pracy. Informacje dotyczące obiektu można
uzyskać na podstawie indywidualnej kalkulacji ekonomiczności.

*** Tempertura powietrza odlotowego jest zależna od temperatury dopływu świeżej wody. Podane warunki powietrza odlotowego dotyczą
temperatury świeżej wody maks. 12°C. W tych warunkach i przy uwzględnieniu EN 16282 bezpośrednie podłączenie powietrza
odlotowego dla maszyny nie jest konieczne.

**** Dotyczy trybu zmywania z ilością naczyń dostosowaną do maszyny. Dla całego obciążenia przestrzeni zgodnie z EN 16282 należy
doliczyć naczynia. Napowietrzanie i odpowietrzanie przestrzeni należy dostosować do EN 16282.
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