
 

 Ref: DBS5-N
 Best Wash
 Glazenwasser, mand 400x400 mm 
"Full-Hygiene"

 Merk : DIAMOND

 

 

· mm (BxDxH) : 465x550xh710

· kW : 3,5

· Volt : 230/1N 50Hz

· kg : 48

· M³ : 0,25

 - Laadhoogte glazen 280 mm.

- 24 manden /uur, PLD cyclus 150".

- 3 fases : wassen ,afvoer, spoelen.

- Standaard afvoerpomp.

- Standaard spoelpomp (atmosferische boiler)

Uitvoering: dubbelwandig en volledig in roestvrijstaal AISI304.
 Draaiende was en spoelarmen volledig in roestvrijstaal.
 Zelfreinigende sproeiers. Diepgetrokken bodem (8lt. - 0,6kW).
 Filter over de komplete kuip. Leidingen buiten de waskamer.
 Diepgetrokken zijwanden. Dubbele pompfilter in polypropyleen. 
- Waspomp (dubbele stroom) 0,4 Hp. Dubbelwandige
 diepgetrokken deur, uitgebalanceerd, afneembare deurdichting,
 diepgetrokken handgreep. Regelbare stelvoetjes. Uitschuifbaar
 bedieningspaneel, vereenvoudigt interventies door dienst na
 verkoop.

- Functie automatische waterafvoer in de kuip, geïntegreerd in het
 bedieningspaneel (niet nodig om de plug handmatig te
 verwijderen). Automatische tankvulling. Anti terugslagklep.
 Spoeling met warm water (waterverbruik per cyclus 2 liter),
 boiler in inox (3 lt - 2,65 kW). Temperatuur kuip en boiler zijn
 regelbaar.Micro schakelaar voor het stoppen van de cyclus bij het
 openen van de deur. Veiligheidsthermostaat. Standaard
 toebehoren: 2 korven, 1 steun voor ondertassen, 1 bestekbeker,
 aansluitdarmen voor toevoer en afvoer.

ADVANTAGE - BREAK TANK : 

De "break tank" is een "anti-vervuiling" type AB (Britse normen)
 apparaat 1) Het voorkomt dat het water in het reservoir (met
 afwasmiddel) kan terugvloeien naar het distributiesysteem. 2)
 Tijdens de duurtijd van het spoelen wordt een constante druk
 gegarandeerd door de pomp, de hygiëne en het drogen wordt
 verzekerd tot en met de laatste druppel water door een T° 85°C.

PLUS:

- " Peristaltische " doseerder van wasmiddel en " peristaltische "
 doseerder van vloeibaar wasmiddel als standaard toebehoren.

- CSD digitaal bedieningspaneel (soft touch). 

- EED energiebesparing. 

- TCD controlethermostaat voor een gewaarborgde spoeling op 85
°C. 

- DRD versnelde voorverwarmcyclus. 

- DID auto diagnose bij onregelmatigheden. 

- ADD weergave temperatuur kuip en boiler (HACCP normen). 

- CID zelfsluitende deur "soft contact". 

- RGD Spoeling aan constante temperatuur, stabiele druk. 

- BTD "Break Tank", voorziening tegen de vervuiling type AB.

- NB: Machines voorzien voor een gebruik met aansluiting 
"osmose" water. 


