Combi Astianpesukone Metos WD-12S

Tekniset tiedot
Tuotetunnus (SKU)
Tuotenimi
Mitat
Paino
Kapasiteetti
Tekniset tiedot

4246170
Combi Astianpesukone Metos WD-12S
1295 × 815 × 1694/2355 mm
260,000 kg
100 koria/tunti
400 V, 32 A, 15 kW, 3NPE, 64 dB LV: R1/2"
Poisto: ø 50 mm

Kuvaus
Metos WD-12S on joustava, suuren kapasiteetin yhdistelmäastianpesukone,
joka tarjoaa erinomaiset pesutulokset. Metos WD-12S on oikea valinta,
mikäli peset monenlaisia astioita ja sinun täytyy vaihtaa nopeasti
normaalin astianpesun ja patapesun välillä.
Yhdistelmäastianpesukone Metos WD-12S:n kupu sulkeutuu napin
painalluksella ja avautuu automaattisesti, kun pesu on päättynyt. Pesun
päätyttyä kupu avautuu aluksi vain muutaman sentin, jotta laitteen
sisällä oleva höyry pääsee ulos laitteen takaosasta ja säästää näin
käyttäjää epämiellyttäviltä höyryiltä. Kuvun viisto katto auttaa
parantamaan kuivumistulosta, veden valuessa koneen etuosaan, mikä estää
veden tippumisen puhtaiden astioiden päälle.
Laitteessa on kolme tehdasasetettua pesuohjelmaa (1.2, 1.7 ja 5.2 min.),
joiden pesu- ja huuhteluajat sekä huuhtelulämpötilat ovat omien
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tarpeiden mukaan säädettävissä. Laitteen kahden alapesusuuttimen paine
on erikseen säädettävissä, mikä mahdollistaa jopa normaalin ja
patapesupaineen yhtäaikaisen käytön, antaen näin joustavuutta
astianpesun eri tarpeisiin.
Laite varoittaa liian alhaisista lämpötiloista sekä huuhteluveden
määrästä. Jos huuhteluveden lämpötila laskee alle 85°C, laite jatkaa
astioiden pesua, kunnes huuhteluveden lämpötila on saavutettu. Laite
tarkistaa aina, että loppuhuuhtelussa käytettävän veden määrä on oikea
ja hälyttää mikäli vettä ei ole riittävästi. Pesuvarret tyhjenevät
pesuvedestä ennen huuhtelua, jolloin pesuvettä ei tipu puhtaille
astioille.
Yhdistelmäastianpesukone Metos WD-12S käyttöpaneeli näyttää valitun
ohjelman, lämpötilan ja jäljellä olevan pesuajan. Lisäksi
käyttöpaneelista voidaan lukea pestyjen korien yhteismäärä päivittäin
sekä koko käytön ajalta. Käyttöpaneeli kertoo käyttäjälle kiinni
olevasta vesihanasta ja pois paikaltaan olevasta ylivuotoputkesta.
Tauko-toiminnolla ylläpidetään altaan lämpötilaa, kun pesujen välillä on
pidempiä taukoja. Taukotoiminnossa astianpesukoneen kupu on suljettuna,
eikä pesuohjelmaa voi käynnistää.
Laitteen sileät sisäpinnat parantavat hygieniaa, kuten myös pyöristetyt
kulmat, taitettava korijohde ja vain yksi puhdistettava siivilä. Laite
on helppo pitää puhtaana automaattisen puhdistusohjelman avulla.
Pesuvarsien sisäänpäin kaarevat pesu- ja huuhtelusuuttimet, estävät
niiden tukkiutumisen. Iso ja syvä pesutankki estää pesutehoa heikentävän
vaahdon syntymistä. Hyvin lämpö- ja äänieristetyn rakenteen ansiosta
WD-12S melutaso on vain 63 desibeliä. Lujatekoinen ja luotettava
rst-rakenne ja laadukkaat komponentit takaavat kestävän ja luotettavan
toiminnan useiden vuosien ajan.
,,kolme tehdasasetettua pesuohjelmaa 1.2, 1.7 ja 5.2 min., joiden pesuja huuhteluajat sekä huuhtelulämpötila säädettävissä
,,pesutila 1100×505*x600 mm (*vapaa syvyys taitettavalla metallilevyllä
570mm)
,,itsepuhdistusohjelma
,,diagnostiikkatoiminto
,,taukotoiminto
,,tukkeutumattomat pesuvarret
,,pumpulla tapahtuva huuhtelukirkasteen annostelu
,,itsetyhjentyvät pesupumput
,,kaksi 1,5 kW:n pesupumppua
,,boileri 12kW
,,elektroninen ohjaus
,,ääni- ja lämpöeristys
,,altaan tilavuus 100 l
TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:
,,3 koria
,,sähköliitännän kaapeli L = 3m
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LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):
,,patapesukori 1090×500 mm
,,metallinen pesuhylly 1100x570 mm
,,Autostart, automaattinen kuvun nosto ja lasku
,,15kW boileri
,,ECO-Flow 15kW, lämmöntalteenottojärjestelmä
,,rullaratapöytä
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