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Myčky černého nádobí

Průchozí/zepředu nakládaná myčka,
automatický zdvih, Wash Safe Control,
1433mm
506066 (EPPWEALMS) Myčka černého nádobí,

možnost nakládání průchozí
nebo zepředu, automatické
zvedání poklopu, 4 mycí
programy.

Přední a postranní panely, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena
vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Dvouplášťový, plně izolovaný
poklop s automatickým zvedáním/spouštěním vč. Bezpečnostního spínače.
Zadní část myčky zcela zakrytována.
18-ti litrový atmosferický boiler (10,5 kW) v kombinaci s oplachovým
čerpadlem garantují konstatní oplachovou teplotu 84°C, mycí teplota 55/65°
C. Bojler z nerez oceli 304L pro vyšší ochranu proti korozi.
Čtyři mycí programy: 180/360/540 vt. A nepřetržitý. Samočistící cyklus.
Wash Safe Control zajišťuje správnou teplotu a tlak po celou dobu oplachu
a garantuje vynikající oplachový výkon nezávisle na tlaku vody v síti (min.0,5
baru). Účinný zpětný ventil (třídy A) zabraňuje zpětnému nasátí vody v
případě náhlého poklesu tlaku vody v síti.
Elektronické ovládání s autodiagnostickým systémem pro detekci závad a
přípravou pro zavedení HACCP; příprava pro Systém kontroly odběrového
maxima energie. Digitální ukazatel teploty mycí/oplachové vody.
Možnost průběžného plnění pomocí nakládacího/vykládacího stolu
(objednávají se zvlášť) nebo nakládání zepředu. Komora 1300x630x600 mm
(vhodná i pro mycí koše 500x500mm).
Objem mycí nádrže 150 l. Kapacita nakládky: 6xGN1/1
Dodáváno vč. 1 koše drátěného koše a 2 držáků na nádoby.

Hlavní funkce a vlastnosti
• Snadná údržba zepředu.
• 4 mycí programy (z nichž 1 je kontinuální).
• Atmosférický izolovaný bojler v kombinaci s

oplachovým čerpadlem pro dokonalý oplach a
úspory energie (konstantní teplota a tlak
oplachové vody po celou dobu oplachu),
nezávisle na tlaku přívodní vody.

• Automatický start při uzavření poklopu.
• Možnost průchozí přímé instalace s nakládacími a

vykládacími stoly nebo pro nakládání zepředu.
• Velký sběrný košový filtr nad hladinou vody v

nádrži  a extra filtr mycího čerpadla na dně nádrže.
• Samočistící cyklus automaticky provede sanitaci

myčky na konci směny.
• Automatické uzavírání a otevírání poklopu přes

bezpečnoství vypínač.
• Spuštění finálního oplachu je vázáno na dosažení

správné teploty oplachu (spouštěcí zařízení).
• Příprava pro napojení automatických dávkovačů

mycích a oplachových prostředků.
• Elektronický ovládací panel a digitální diplej.
• Nastavitelný tlak pro spodní mycí ramena podle

váhy umývaných nádob.
• Funkce automatického vypouštění bojleru.
• Nízká hladina hluku.
• Snadno vyjímatelná mycí/oplachová ramena.

Konstrukce
• Myčka má hladké povrchy usnadňující čištění.
• Vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů, které

zajišťují trvanlivost.
• Přední a boční panely, mycí nádrž, filtr nádrže a

mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé
nerez oceli 304 AISI.

• Žádné hadice uvnitř mycí komory.
• Dvouplášťová konstrukce s izolovanými dveřmi a

zcela uzavřená zadní část myčky snižují emise
tepla a hluku.

• Dvojité vedení košů vhodné i pro standardní mycí
koše 500x500mm.

Příslušenství v ceně
• 2 x Extra opěrný rám/držák na

podnosy/nádoby, nerezový.
PNC 864182

• 1 x Extra drátěný koš pro myčku
černého nádobí, nerezový, 1300mm.

PNC 864190

Extra příslušenství
• Sada HACCP advanced pro myčky

- podpultové, průchozí a černého
nádobí (PC network).

PNC 864001
❑

• Tiskárna HACCP pro myčky
podpultové, průchozí a černého
nádobí.

PNC 864002
❑

• Filtr pro částečné odsolení vody. PNC 864017
❑

• Sada pro měření celkové a
přechodné tvrdosti vody.

PNC
864050 ❑
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• Extra opěrný rám/držák na podnosy/
nádoby, nerezový.

PNC 864182
❑

• Přední nakládací nerezová deska pro
myčku černého nádobí, 1300, sk.1

PNC 864188
❑

• Extra drátěný koš pro myčku černého
nádobí, nerezový, 1300mm.

PNC 864190
❑

• Filtr pro úplné odsolení vody. PNC 864367
❑
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Elektro
Napětí:

506066 (EPPWEALMS) 400 V/3N ph/50 Hz 
Výchozí instalovaný příkon: 15.5 kW 
Topná tělesa bojleru: 10.5 kW 
Výkon oplachového
čerpadla: 0.28 kW 

Voda:
Tlak: 0.5-7 bar 
Teplota přívodní vody: 50 °C 
Délka pracovních cyklů (sec): 180/360/540/inf 
Objem bojleru (l): 18 
Teplota mycího cyklu: 55-65 °C 
Objem nádrže mycího cyklu
(lt): 110 
Příkon čerpadla mycího
cyklu: 5 kW 
El.prvky - mycí cyklus: 10.5 kW 
Horký oplach - délka (sec.): 20 
Horký oplach - teplota: 84 °C 
Horký oplach - spotřeba
vody (lt): 7.7 

Hlavní informace
Počet cyklů - vt.: 4 (180/360/540/inf) 
Vnější rozměry, Výška 1760 mm 
Vnější rozměry, Šířka 1433 mm 
Vnější rozměry, Hloubka 890 mm 
Netto váha: 270 kg 
Hladina hluku: <70 dBA 
Rozměr komory - šířka 1270 mm 
Rozměr komory - hloubka 610 mm 
Rozměr komory - výška 580 mm 
Spotřeba oplachové vody
(cyklus): 7.7 lt 

Zepředu

595648800

Shora

595648800

AV = Větrací otvory
D = Odpad

EI = Elektrické napojení
EO = El.výstup
EQ = Zemnící šroub
H-
WI = Napojení teplé vody

WI = Přívod vody
XD = Napojení detergentu

XR
= Napojení
oplachového prostředku

Boční

595648800


