WD-12S

KOMBINIRANI
PRETOČNI
POMIVALNI STROJ

PREDNOSTI/ZNAČILNOSTI
Primeren je za pomivanje kuhalne in/ali transportne posode ali v kombinaciji s
pomivanjem jedilne posode s pomočjo enostavno nastavljivega pomivalnega tlaka.
• Visoka kapaciteta pomivanja:
- pomivanje dveh košar hkrati dimenzije 500x500 mm ali 600x500 mm;
- pomivanje treh pladnjev za pečice v ležečem položaju dimenzije GN 1/1
ali 600x400 mm.
• Dolga življenjska doba in dolg servisni interval – zahvaljujoč robustni izdelavi s
komponentami iz nerjavečega jekla.
• Ekonomično delovanje s kondenzatorjem pare s povratnim zajemom toplote;
odvečno paro iz prostora odstrani in jo uporabi za ogrevanje vode.
• Ergonomični delovni pogoji s pomočjo funkcije avtomatskega odpiranja in zapiranja komore ter sistem poševnega stropa komore, ki usmerja nabiranje pare v
zadnji del stroja, da se ta uporabniku ne bi kadila v obraz.
• Enostavno vzdrževanje – vse komponente so dostopne s sprednje strani, kar
omogoča hitrejše in cenejše vzdrževanje.

JEDILNA
POSODA

KUHALNA
POSODA

PLADNJI ZA
PEČICE

TRANSPORTNA
POSODA

OSNOVNA OPREMA
Pomivalni stroj Wexiodisk WD-12S / Basic:
• Avtomatski zagon izbranega programa.
• Upravljanje stroja s pomočjo elektronske krmilne plošče.
• Prikaz temperatur na stikalni plošči.
• Številčni prikaz do izteka programa.
• Vgrajen termostop.
• Avtomatski spust komore in zagon programa s samodejnim zaznavanjem
vstavljenih košar.
• Avtomatski dvig komore po končanem programu v dveh fazah:
1. faza: avtomatski delni dvig komore za pričetek odsesavanja pare, da se ta
uporabniku ne bi kadila v obraz;
2. faza: nadaljevanje avtomatskega dviga komore do uporabne višine.
• Program čiščenja stroja po izpustu vode iz rezervoarja.
• Pomivalne in izpiralne roke iz nerjavečega jekla.
• Mehanska regulacija nastavitve razmerja moči pomivanja med zgornjo in
spodnjo pomivalno roko.
• Dozirna črpalka za izpiralno in pomivalno sredstvo.
• Zvočno in termično izolirana komora z dvojno steno.
• Fini filtri v komori preprečujejo nabiranje odvečne pene.
• Izpiralna črpalka za kontroliran pritisk vode za izpiranje, ki deluje v hladni coni.
• Vmesni zalogovnik za pripravo vode.
• Zaščita proti povratnemu toku v vodovodno omrežje po standardu EN 1717.
• Priklop na hladno vodo.
• Priložene tri košare.

DODATNA OPREMA
EcoFlow-12S / kondenzator pare s povratnim zajemom toplote:
• Zajemanje odvečne pare iz pomivalnega stroja.
• Ogrevanje dovodne vode pomivalnega stroja s pomočjo pare.
FoldableShelf-12S / univerzalna mreža za kuhalno/transportno posodo:
• Vgrajena nastavljiva mreža iz nerjavečega jekla v komori pomivalnega stroja za
pomivanje večje kuhalne posode, pladnjev za pečice in transportne posode.

Wexiodisk je švedsko podjetje, ki proizvaja pomivalne stroje visoke kakovosti, namenjene gastro industriji. Stroji so prepoznavni po robustni izdelavi

i

s komponentami iz nerjavečega jekla, ki zagotavljajo zelo dolgo življenjsko dobo naprav. Wexiodisk je eden od samo treh svetovnih proizvajalcev
pomivalnih strojev, ki so sprejeti na trgu visokozahtevne industrije letalskega cateringa. Te iste tehnologije in komponente so uporabljene tudi v
manjših pomivalnih sistemih, ki se uporabljajo za širšo potrošnjo. Zato ne preseneča dejstvo, da so Wexiodiskovi proizvodi znani po zanesljivem in
dolgoletnem delovanju in so, gledano skozi celotno dobo uporabe, zagotovo najugodnejša izbira.
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TEHNIČNI PODATKI
Kapaciteta pomivanja

košar/h

do 80

Volumen pomivalne komore

litrov

100

Dimenzija košare

mm

600 x 500 / 500x500

litrov/košaro

od 3

Vstopna višina komore

mm

600

Pomivalna črpalka

kW

2 x 1,5

Vstopna širina/globina komore

mm

1240 / 650

Grelec bojlerja

kW

15

Programi pomivanja P1/P2/P3

min

1,2/1,7/5,2

Grelec komore

kW

9

Dimenzije

mm

1295 x 815 x 1694/2355

Skupna priključna moč

kW

18

Poraba izpiralne vode
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