Tunelové pásové my©ky nádobí

Obecná charakteristika
• Electrolux, pæední v¥robce vybavení pro
gastronomické provozy, pæedstavuje novou æadu
tunelov¥ch pásov¥ch my©ek nádobí.
• Svojí kompaktností, ergonomick¥m æeßením a
úsporou náklad¶ v kombinaci s perfektními
mycími v¥sledky, jsou tunelové pásové my©ky

nádobí Electrolux nejlepßí volbou pro velké
jídelny, letißtní kuchyn™, nemocnice, hotely a
kuchyn™ námoæních lodí.
• Spotæebi©e Electrolux jsou konstruovány pomocí
modulárního pæístupu, coΩ umoΩñuje pæizp¶sobit
je na míru individuálním poΩadavk¶m.
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• Vßechny nové stroje mají dobæe navrΩené
funkce, coΩ usnadñuje práci s nimi a vytváæí
pæíjemné pracovní prostæedí.
• Pracovní prostæedí v mycí zón™ se zlepßilo díky
nízk¥m teplotám, nízk¥m hladinám hluku a
sníΩené vlhkosti.

• Nové tunelové pásové my©ky nádobí se
vyzna©ují dvoupláß†ovou konstrukcí s tepelnou a
zvukovou izolací (mén™ neΩ 70 dB).
• Nová generace tunelov¥ch my©ek Electrolux
byla konstruována za pomoci osv™d©ené a
vyzkoußené technologie.
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Spolehlivost

Tunelové pásové my©ky Electrolux byly
pe©liv™ konstruovány tak, aby dlouhodob™
obstály i v t™ch nejnáro©n™jßích podmínkách.
Spolehlivost:
• krycí panely a inspek©ní dveæe mají
dvoupláß†ovou konstrukci, která sniΩuje
hluk a emise tepla.
• aby se zcela pæedeßlo korozivnímu
p¶sobení mycích prostæedk¶, jsou nádrΩe
vyrobeny z nerez oceli AISI 316.

• vßechny hlavní prvky jsou vyrobeny z
nerez oceli AISI 304:
- základní konstrukce
- nohy
- vnitæní a vn™jßí panely
- inspek©ní dveæe
- mycí a oplachová ramena
- filtra©ní hladinová síta a filtra©ní boxy
- ßrouby
- bo©ní vodicí podp™ry pro nádobí
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• vßechny elektrosou©ástky, mycí a
oplachová ©erpadla jsou vyzkoußena a
zaru©ují dlouhodob¥ provoz my©ky.
• mycí ©erpadla se zv¥ßen¥m v¥konem z
nerez oceli jsou standardním vybavením
verze „A”, voliteln™ pro verze „B” a „C”.
Standardním vybavením vßech jednotek je
nízkonap™†ov¥ ovládací panel (24 volt¶)
zaru©ující spln™ní norem vysoké bezpe©nosti
a dlouhodobé spolehlivosti.

Pæístupnost

Tunelové pásové my©ky nádobí Electrolux
jsou konstruovány s d¶razem na dobrou
pæístupnost a snadnou pouΩitelnost.
Pæístupnost:
• snazßí údrΩba díky pæístupu z pæední
strany a bok¶ stroj¶
• vßechny hlavní provozní sou©ásti jsou
umíst™ny na pæední stran™ stroje
• seæízení napnutí dopravního pásu lze
snadno provést z nakládací strany
• prsty dopravníkového pásu lze snadno vym™nit

• pæípojky elektæiny a vody lze pæipojit
shora nebo zezdola
• elektrická rozvodná skæíñ je pæehledn™
uspoæádaná a umíst™ná centráln™
• zaæízení na úsporu energie (Energy
Saving Device = ESD) a kondenza©ní
jednotka jsou lehce pæístupné pæes
sklopnou vrchní ©ást
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Âistitelnost

Tunelové pásové my©ky nádobí jsou
specificky navrΩeny tak, aby bylo moΩné je
snadno vy©istit zevnitæ i zvenku.
Vnitæní ©istitelnost:
• zóna mytí a kone©ného oplachování za
rozm™rn¥mi odleh©en¥mi inspek©ními dveæmi
umoΩñujícími snadn¥ pæístup do mycí zóny
• sußící zóna s inspek©ním otvorem pro
©ißt™ní a vyjímání spadl¥ch pæedm™t¶
• mycí komora bez vnitæních trubek
• vnitæní ßrouby v mycí komoæe nepæe©nívají
pæes matice

• nakládací strana je snadno pæístupná
pro ©ißt™ní a vyprazdñování velkého
sb™rného filtru
• mycí ramena vyrobená z nerez oceli lze
snadno sejmout, aby bylo moΩné provád™t
kaΩdodenní kontrolu a ©ißt™ní
• dvojité hladinové filtry nádrΩe (ploché a
koße) lze snadno vyjmout
• nádrΩe se zaoblen¥mi rohy usnadñující
pravidelné ©ißt™ní a zabrañující usazování
zbytk¶ jídla
• svaΩující se dno nádrΩí sm™rem k odpadu
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odvádí ne©istoty sm™rem k odpadu
• volitelná ©istící rampa k dispozici v
nakládacích sekcích nad 700 mm délky
Vn™jßí ©istitelnost:
• hladké vn™jßí povrchy
• 200 mm vysoké nohy umoΩñují snadné
©ißt™ní pod strojem
• nakládací zóna bez noh
• zadní strana stroje je zcela uzavæena,
takΩe stroj m¶Ωe b¥t umíst™n ke st™n™
• krytí IPX 5

Celkové ovládání
Pomal¥ chod
DIN 50110

Displej
2x16 ©íslic

Nahoru/dolu

Zapnuto

Vypnuto

Elektronick¥ ovládací panel je konstruován
nejen pro ovládání my©ky, ale sou©asn™
poskytuje obsluze a servisním technik¶m
velké mnoΩství uΩite©n¥ch informací, které
mohou zv¥ßit efektivitu a mycí v¥kon.
Nov¥ digitální ovládací panel s
integrovan¥m systémem HACCP a
systémem diagnostiky poruch se pouΩívá
pro ©tení teplot vßech mycích,
oplachovacích a sußících sekcí.

“Stand by” Pohotovostní reΩim
Lze navolit a v okn™ zobrazit následující
informace:
• teploty: skute©né a nastavené hodnoty
• nastavení pr¶tokov¥ch limit¶
• statistika – denní mytí
• alarmy – denní mytí
• zb¥vající ©as do servisu
• protokol HACCP
• tiskov¥ protokol
• protokol o v¥mazu

Start

Rychl¥ chod

Info

Stop

• v¥skyt poruchy je indikován na
ovládacím panelu
• voliteln™ lze m™æit spotæebu vody a
energie
• v „Mycím reΩimu” se ©erpadla a sußení
zastaví po jedné minut™, není-li na
dopravník naloΩeno Ωádné nádobí a
automaticky se spustí poté, co nádobí
vstoupí do stroje
• na poΩádání lze instalovat ke stroji
integrovanou tiskárnu pro tisk vßech údaj¶
o mycích procesech zobrazen¥ch na displeji

Mycí reΩim
Lze navolit a v okn™ zobrazit následující
informace:
• ú©innost mytí
• sou©asné alarmy
• teploty – skute©né a nastavené hodnoty
• pr¶tok/rychlost/elektrick¥ pæíkon –
skute©né hodnoty (jsou-li instalována
m™æidla)
• statistika – denní mytí
• sou©asné alarmy – denní mytí
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ReΩim nastavení
V reΩimu nastavení lze nastavit následující
pole:
Pro uΩivatele
• datum a ©as
• v¥b™r z dvanácti jazyk¶
Pro techniky s pæístupov¥m kódem
• teploty lze zm™nit
• timer
• protokoly HACCP (jak tisknout)
• pr¶toky vody (voliteln™)
• doba kontaktu (mezi vodou a pæedm™ty)

V¥robková æada

WTF2

WTF2H

2 nádrΩe (standardní pæedmytí)

WTF3

2 nádrΩe (HD pæedmytí pro náro©n¥ provoz)

délka 4500 mm

délka 4800 mm

3600 talíæ¶ za hodinu

3600 talíæ¶ za hodinu

WTF3H

3 nádrΩe (standardní pæedmytí)

3 nádrΩe (HD pæedmytí pro náro©n¥ provoz)

délka 5800 mm

délka 6100 mm

5000 talíæ¶ za hodinu

5000 talíæ¶ za hodinu

WTF4H

4 nádrΩe (HD pæedmytí pro náro©n¥ provoz)
délka 7400 mm
7200 talíæ¶ za hodinu

880

1024

Standardní ßíæe

ﬁiroké/vysoké provedení
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V¥robková æada zahrnuje 5 r¶zn™ velk¥ch model¶,
které jsou k dispozici ve 3 specifika©ních
úrovních poskytujících zákazníkovi ßirok¥ v¥b™r
stroj¶, které lze i dále individualizovat.
Verze „A” – vhodná pro instalace, ve kter¥ch je
teplota pæivád™né vody niΩßí neΩ 15 °C a kde
vyuΩívání bude zvláßt™ náro©né, za©len™no je zde
zaæízení na úsporu energie sniΩující poΩadavky na
pæíkon o 20/30 kWh.
Není nutná digestoæ.

Verze „B” – vhodná pro instalace, ve kter¥ch je
teplota pæivád™né vody niΩßí neΩ 15 °C, ale
vyuΩívání bude normální. Není nutná digestoæ.
Verze „C” – vhodná pro instalace, ve kter¥ch je
teplota pæivád™né vody 55 °C. Nutná je digestoæ.

Verze „A”

Verze „B”

Verze „C”

Sußící tunel

Sußící tunel

Sußící tunel

Zaæízení na úsporu energie

Zaæízení na úsporu energie

HD ©erpadlo pro náro©n¥ provoz z nerez oceli
Pæedoplachové rameno v pæedm¥vací nádrΩi

• Vßechny modely mají 1100 mm dlouh¥
sußící tunel s kontrolním otvorem pro sb™r
pæedm™t¶, které mohou vypadnout na pás.
• Standardní æada je ideální pro mytí
pæedm™t¶ do rozm™ru aΩ 600 x 400 mm,
zatímco ßiroká/vysoká verze m¶Ωe um¥vat
pæedm™ty o velikosti aΩ 744 x 550 mm.
• U ßiroké/vysoké verze lze naloΩit do æady
vedle sebe 3 talíæe namísto 2 u standardní
verze, takΩe kapacita je o 50 % vyßßí.
• Verze „A” má Eco-pæedoplachové
rameno, které vyuΩívá vodu ze zaæízení na

úsporu energie (ESD) k okamΩitému
„zm™k©ení” a „zvlh©ení” ne©istot na
um¥van¥ch talíæích poté, co vstoupily do
stroje, a to pro mytí talíæ¶, které nebyly
pæedem zbaveny zbytk¶ nebo kdyΩ se stroj
pouΩívá hlavn™ na rychl¥ chod.
• Verze „A” zahrnuje také ve standardním
vybavení HD mycí ©erpadla se zv¥ßen¥m
v¥konem z nerez oceli zajiß†ující siln™jßí
mytí obvykle nutné pro mytí GN nádob
nebo kdyΩ se stroj pouΩívá v náro©n¥ch
podmínkách.

Verze „A”

Verze „A”
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• Vßechny tunelové my©ky jsou
standardn™ vybaveny víceú©elov¥m pásem.

Technické údaje
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3

5

1
6

1

Nakládací sekce Vßechny modely + verze

Standardní délka

2

Pæedmytí
WTF2

WTF2H

WTF3

WTF3

71

HD

HD

107

71

107

107

30 - 50

30 - 50

30 - 50

30 - 50

30 - 50

2,7

0,88

2,7

2,7

4

0,88

4

4

HD

700 mm

Volitelné délky

1200 mm

Kapacita nádrΩe l

1500 mm

Teplota °C

1800 mm

Pæíkon ©erpadla verze „B” a „C”

0,88

2400 mm

Pæíkon ©erpadla verze „A”

0,88

WTF4H

3000 mm
4000 mm

Voliteln™: Bo©ní filtr a „pæechodová Cross-over” nakládací sekce délka = 2900 mm
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Mytí s mycím prostæedkem
WTF2

3
WTF2H

WTF3

HD

Mytí s mycím prostæedkem

WTF3H

WTF4H

WTF4H

HD

HD

HD

Kapacita nádrΩe l

125

125

119

119

113

Kapacita nádrΩe l

119

Topná t™lesa kW

15

15

15

15

15

Topná t™lesa kW

12

55 - 65

55 - 65

55 - 65

55 - 65

55 - 65

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

4

4

4

4

4

Teplota °C
Pæíkon ©erpadla verze „B” a „C”
Pæíkon ©erpadla verze „A”

Teplota °C
Pæíkon ©erpadla verze „B” a „C”
Pæíkon ©erpadla verze „A”

Voliteln™: HD v¥konné ©erpadlo z nerez oceli 4,1 kW k dispozici pro standardní pæedm¥vací a mycí nádrΩe
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55 - 65
2,7
4

8

7

Vykládací sekce

700 mm

WTF2
WTF3

1100 mm

WTF4

1500 mm
1800 mm

Speciální délka

8

2400 mm
3000 mm
4000 mm
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V¥konné oplachování bez mycího prostæedku

Kapacita nádrΩe l

WTF3H

WTF4H

HD

HD

125

125

125

Délka modulu mm
Teplota ° C

15

15

15

65 - 75

65 - 75

2,7

2,7

2,7

4

4

4

Pæíkon ©erpadla verze „B” a „C”
Pæíkon ©erpadla verze „A”

Sußící sekce

WTF3

65 - 75

Topná t™lesa kW
Teplota ° C
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Per tutti i modelli e versioni

Standard

1100
40 - 60

Cirkulace vzduchu m 3 /h

2400

Motor ventilátoru kW

0,55
9

Topná t™lesa kW

Voliteln™: Dvojit¥ sußící tunel pro plastové pæedm™ty vyΩadující
dlouh¥ ©as sußení

Elektrické
modely
Parní modely
Elektrické
modely
Parní modely

ﬁiroké modely

Standardní modely

Celkov¥ pæíkon

Elektrické a parní modely

WTF2

WTF2H

WTF3

WTF3H

WTF4H

Elektrické kW – Duo oplach

47

49

65

67

82

Elektrické kW – dvojit¥ hork¥ oplach

61

61

79

79

94

Elektrické kW

4,9

6,8

7,8

9,7

12,5

Parní kg/h Duo oplach

66

66

91

91

110

Parní kg/h – dvojit¥ hork¥ oplach

85

85

111

111

130

Elektrické kW – Duo oplach

53

53

71

71

86

Elektrické kW – dvojit¥ hork¥ oplach

61

61

79

79

94

Elektrické kW

7,5

7,5

10,2

10,2

12,8

Parní kg/h Duo oplach

72

72

97

97

116

Parní kg/h – dvojit¥ hork¥ oplach

85

85

111

111

130
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Úspory energie
Teplota vzduchu 25 °C

Pæivád™ná studená voda 10 °C

PouΩitá voda 40 °C z ESD do pæedm¥vací nádrΩe

Pára 68 °C
PouΩitá voda 68 °C z DUO oplachu

©erstvá voda z kondenza©ní jednotky 35 °C
do pæedm¥vací nádrΩe
Systém úspory energie Electrolux jako
standardní vybavení pro verze A a B
sniΩuje náklady na ohæev o polovinu a
spoæí mezi 20 a 30 kW/h:
• Zaæízení na úsporu energie sniΩuje
spotæebu elektæiny tím, Ωe pæedehæívá
pæivád™nou studenou vodu jednak
prostæednictvím odcházející páry z my©ky
a dále pak z ©ásti pouΩité oplachové vody,
bez nutnosti zvyßování po©tu topn¥ch
t™les v boileru.

©erstvá voda 54 °C do boileru

• B™hem procesu mytí nádobí do stroje
vstupuje studená voda pæes kondenza©ní
jednotku a sou©asn™ sací ventilátor odvádí
skrz její hliníkové lamely páru, která se
vytváæí v oplachovacích a mycích zónách.
Pára na studen¥ch Ωebrech kondenzuje a
teplo se pæenáßí do studené pæivád™né
vody. Z kondenza©ní jednotky prochází
pæivád™ná voda dále v¥m™níkem tepla, kde
pæejímá teplo z ©ásti pouΩité oplachové
vody. Teplota pæivád™né vody se tak zv¥ßí
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z ~ 10 °C na ~ 50 °C, coΩ pæedstavuje
po©áte©ní úsporu energie ohæevem
pæivád™né vody o ~ 40 °C.
• Pokud vezmeme v úvahu úspory energie
a skute©nost, Ωe není potæeba digestoæ, je
návratnost vyßßí ceny verze A nebo B ve
srovnání s verzí C obvykle do jednoho roku
pouΩívání.

Díky kondenza©ní jednotce bude vzduch
vycházející ze stroje ochlazen na ~ 25 °C
a bude mít relativní vlhkost 75-80%,
takΩe nad strojem nebude potæeba Ωádná
dalßí digestoæ.

WTF2

WTF2H HD

WTF3

WTF3H HD

WTF4H HD

2

2

3

3

4

Celková spotæeba vody l/h

420

420

450

450

550

Vypoußt™ní vzduchu m 3 /h

500

500

800

800

800

Teplota vzduchu ° C

20 - 25

22 - 25

22 - 30

22 - 30

22 - 30

Vlhkost vzduchu %

75 - 85

75 - 85

75 - 85

75 - 85

75 - 85

NádrΩe

Vlhkost vzduchu bez ESD %

100

100

100

100

100

*Spotæeba kone©ného oplachu l/h

320

320

350

350

450

Úspory energie ESD pæi dvojitém horkém oplachu kW/h

30

30

30

30

30

*maximální hodnoty pæi nepæetrΩitém provozu my©ky
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Oplachovací systém

Standardní Duo oplach

Dvojit¥ vysokoteplotní oplach

Electrolux nabízí dv™ metody kone©ného
oplachu:
• Duo oplachov¥ systém, standardní u
vßech model¶, zaru©ující vynikající
oplachov¥ v¥kon a také spoæí oplachovou
vodu, oplachové detergenty a energii tím,
Ωe stejnou vodu pouΩívá dvakrát
• Dvojit¥ vysokoteplotní systém jako
volitelná alternativa pro zákazníky
vyΩadující vyßßí úroveñ desinfekce nebo pro
ty, kteæí potæebují um¥vat velké pæepravky

6

Kone©n¥ oplach
Duo oplach

Teplota ° C

1^ rampa

Teplota ° C

2^ rampa

Standardní

ﬁiroké

65

65

Dvojit¥ vysokoteplotní

Standardní

ﬁiroké

85

85

Spotæeba vody l/h

600

800

Teplota ° C

Ob™ rampy

85

85

320 - 450

420 - 550

Topná t™lesa boileru kW

18

22

Topná t™lesa boileru kW

30

30

Kapacita boileru l

16

16

Kapacita boileru l

16

16

Spotæeba vody l/h

Voliteln™: demineralizovaná voda nebo systém reverzní osmózy pro optimalizaci v¥sledku oplachování pro sklenice a pæíbory
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Úspory mycích prostæedk¶

Systém úspory mycích prostæedk¶:
KdyΩ my©ka b™Ωí na pln¥ v¥kon, je voda v
nádrΩích neustále obm™ñována pr¶tokem
vody pæicházející ze zóny kone©ného
oplachu a sou©asn™ je i stejné mnoΩství
vody vypoußt™no do odpadu pæes odpadní
trubku v pæedm¥vací nádrΩi. My©ky
Electrolux FT jsou konstruovány tak, aby
regulovaly tento kaskádov¥ systém
pr¶toku, a tím i udrΩovaly správn¥ pom™r
mycího prostæedku v mycí vod™ déle neΩ
tradi©ní stroje.

• V tradi©ní tunelové my©ce pæepadává
vßechna voda z kone©ného oplachu do
pæedmytí skrz mycí nádrΩ. ProtoΩe mycí
voda se vym™ñuje rychlostí 300-400 litr¶
za hodinu, musí se pro udrΩení
poΩadované koncentrace pæidávat i nov¥
mycí prostæedek.
• Tento pæepad dosahuje v nové tunelové
my©ce Electrolux pouze 100 litr¶ za
hodinu. To znamená úsporu pæibliΩn™ 0,5
kg mycího prostæedku za hodinu! Úspora
vypo©tená na základ™ sedmihodinového
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pracovního dne a 300 dn¶ a vzhledem k
tomu, Ωe správná koncentrace mycího
prostæedku je 2 gramy na 1 litr,
pæedstavuje více neΩ 1 tunu mycího
prostæedku za rok (1 479 kg/rok u tradi©ní
my©ky versus 420 kg/rok u my©ky
Electrolux FT)

Æeßení ßitá na míru
zákazník¶m

Modré pæí©ky na koße

Víceú©elov¥ dopravník

Dopravník pro malé pæedm™ty a pæíbory

Electrolux nabízí ßirokou paletu
moΩností jak pæizp¶sobit tunelovou
pásovou my©ku tak, aby splñovala
individuální poΩadavky zákazník¶.
• tato flexibilita nám umoΩñuje
uspokojovat potæeby velk¥ch jídelen,
letißtních kuchyní, nemocnic, hotel¶ a
instalací na lodích
• k dispozici je n™kolik typ¶ dopravníkov¥ch
pás¶ pro mytí r¶zn¥ch typ¶ podnos¶, koß¶
nebo beden

Víceú©elov¥ dopravník (ve standardní
nebo ßiroké verzi).
Kapacita na 1 metr: 32-48 velk¥ch talíæ¶
nebo 16 podnos¶ nebo 2 mycí koße, rozte©
mezi æadami prst¶ cca 60 mm.
Pæíslußenství: Pæí©ky z modrého plastu pro
snazßí manipulaci s mycími koßi.
Dopravník pro malé pæedm™ty (letißtní
kuchyn™). Pro my©ku FT (standardní a
ßiroká verze) s ru©ním nakládáním a
vykládáním mal¥ch pæedm™t¶, rozte© mezi
æadami prst¶ cca 60 mm.

Kombinovan¥ dopravník pro malé
pæedm™ty (letißtní kuchyn™) a pæíbory.
Pro my©ku FT (ßiroká verze) s ru©ním
nakládáním a vykládáním mal¥ch
pæedm™t¶.
Alternativn™ je k dispozici automatické
nakládání a vykládání pæíbor¶, rozte© mezi
æadami prst¶ cca 60 mm.

Dopravník pro izolované podnosy/tablety
s izolovan¥mi poklopy – standardní a
ßiroká verze (Temprite, Aladin...).
Kapacita na 1 metr:
10 podnos¶ nebo poklop¶, 20-30 velk¥ch
talíæ¶ nebo 2 mycí koße, rozte© mezi
æadami prst¶ cca 100 mm.

Dopravník pro tablety

16

Dopravník pro podnosy a pæíbory

Electrolux m¶Ωe nabídnout æeßení pro
mytí mnoha r¶znorod¥ch pæedm™t¶ jako
jsou plastové bedny, velké hrnce, pánve
a GN nádoby.
Stroj lze vybavit specifick¥mi moduly,
které jsou zárukou efektivního mycího
v¥konu.
Mycí a oplachovací moduly lze
kombinovat s neutrálními sekcemi, aby
nedocházelo k pæelévání vody mezi
jednotliv¥mi nádrΩemi. Mezi mycí nádrΩe
lze umístit divo-jet systém pro nanáßení

Dopravník pro velké pæedm™ty

koncentrovaného mycího prostæedku na
zna©n™ zne©ißt™né nádobí.
Dopravník lze naklonit aΩ o 4 stupn™, aby
bylo dosaΩeno t™ch nejlepßích sußících
v¥sledk¶. Standardní mycí ramena lze
doplnit postranními mycími rameny.
Standardní mycí ©erpadla na verzích „B” a
„C” lze nahradit HD v¥konn¥mi ©erpadly z
nerez oceli. Nakládací a vykládací moduly
lze prodlouΩit aΩ na 4 metry a také
pæizp¶sobit pro pæechodové “cross-over”
systémy.
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Stroj lze integrovat se systémy
odpadového hospodáæství jako napæíklad s
jednotkami pro likvidaci odpad¶,
odstæedivkov¥mi jednotkami, vakuov¥mi
systémy.

Dopravníky pro podnosy a pæíbory (s automatick¥m nakládáním a vykládáním)

Kombinovaná tunelová prstová my©ka
• Kombinovaná prstová tunelová my©ka
WT730 TCW se vyzna©uje kompletním
automatizovan¥m systémem, kter¥ se
postará o podnosy a pæíbory, ©ímΩ se
eliminuje potæeba dalßích pracovník¶.
Nejen Ωe dojde k v¥raznému sníΩení
náklad¶, ale také ke zlepßení pr¶b™hu
operací.
• My©ka WT730 TCW nabízí moΩnost
um¥vat aΩ 1500 hod.

• My©ka WT730 TCW je tvoæena
speciálním dopravníkov¥m pásem se
dv™ma r¶zn¥mi dráhami – jedna pro
podnosy a jedna pro pæíbory. Podnosy a
pæíbory budou zcela automaticky naloΩeny
z æemenové dopravníku.
• Podnosy i pæíbory jsou vykládány ve
vykládací zón™ pomocí vykládací stanice
do: stohovacího zaæízení pro podnosy a
vozíku s nerezov¥m koßem pro pæíbory.
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Alternativn™ je moΩné vybavit my©ku tak,
aby vykládala podnosy z vykládací stanice
na dv™ stohovací zaæízení, coΩ poskytuje
obsluze více ©asu pro v¥m™nu plného
zásobníkového vozíku s podnosy.

Prostorové rozmíst™ní
+900

+900

+ 1200

+900

+ 1200

NAPKIN
BLOWER

NAPKIN
BLOWER

CUTLERY
SORTING
+ 800

+ 800
+ 1200

+ 1200

RACK DISHWASHER

FOOD LEFT-OVERS

ADDITIONAL PERSON
IF NEEDED

CUTLERY
SORTING
FLIGHT-TYPE DISHWASHER

FOOD LEFT-OVERS

FOOD LEFT-OVERS

ADDITIONAL PERSON
IF NEEDED

ADDITIONAL PERSON
IF NEEDED
2500

6000

515

COMBINED TRAY AND CUTLERY WASHER

COMBINED TRAY AND CUTLERY WASHER

515

200

6000
200

2500

CUTLERY PICKING
DEVICE

CUTLERY PICKING
DEVICE

900 host¶ za hodinu

1200 host¶ za hodinu

Pæíklad prostorového rozmíst™ní my©ek
pro kuchyñ s kapacitou 1200 host¶ za
hodinu:
• koße se sklenicemi, ßálky, atd. z tæídícího
stolu na æet™zov¥ dopravník vedoucí do
koßové my©ky WT 150 HD
• tunelová pásová my©ka s pæechodov¥mi
“cross-over” funkcemi pro talíæe, misky,
atd
• zaæízení pro automatické odstran™ní
pæíbor¶ z podnos¶
• kombinovaná my©ka pro podnosy a

pæíbory (TCW) s automatick¥m nakládáním
podnos¶ a pæíbor¶
• automatické vykládání podnos¶ do
stohova©e/zásobníku podnos¶ a pæíbor¶ do
pæíborového vozíku

Pæíklad prostorového rozmíst™ní my©ky
pro kuchyñ s kapacitou 900 host¶ za
hodinu:
• tunelová prstová my©ka s pæechodovou
“cross-over” funkcí pro talíæe, misky, atd.
• pro koße se sklenicemi, ßálky, atd.
pæicházejícími z tæídícího stolu na
æet™zov¥ dopravník

• zaæízení pro automatické odstrañování
pæíbor¶ z podnos¶
• kombinovaná my©ka pro podnosy a
pæíbory (TCW) s automatick¥m nakládáním
podnos¶ a pæíbor¶
• automatické vykládání podnos¶ do
stohova©e/zásobníku podnos¶ a pæíbor¶ do
pæíborového vozíku

Prostorové rozmíst™ní my©ky s
pæechodovou “cross-over” funkcí
Z d¶vodu optimalizace fungování velk¥ch
mycích systém¶ zvyßuje pæechodová
nakládací sekce celkovou efektivnost,
zejména kdyΩ se pouΩívá více neΩ jedna
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velká my©ka. Pæechodová nakládací sekce
je pouze 700 mm vysoká a dopravník se
ßpinav¥mi podnosy a nádobím kæíΩí
nakládací sekci ve v¥ßce 1050 – 1150 mm.
Obsluha m¶Ωe vzít nádobí pæímo z
podnos¶ a uloΩit je na dopravník my©ky.

EFT43CSE

www.electrolux-professional.cz
Spole©nost Electrolux si vyhrazuje právo zm™ny bez pæedchozího upozorn™ní. Technické zm™ny vyhrazeny.

