D 500
Mosogatógép (500 x 500 mm kosár)

P 500
Áttoló rendszerű mosogatógép (500 x 500 mm kosár)

Ipari pohár- és edénymosogatógépek
Made in Britain

 felső és alsó mosórendszer

 automatikus programindítás a fedél lezárása után

 felső és alsó öblítőrendszer

 három mosogatási program
 használható egyenes és sarokkivitelben

 230V-os és 400V-os kivitel

Műszaki adatok

Műszaki adatok
Elméleti teljesítmény (kosár/óra)
szélesség (mm)
mélység (mm)
magasság (mm)
ajtómagasság (mm)
kosár méret (mm)
öblítővíz fogyasztás / mosogatási ciklus (l)
program hossza (perc)
felvett teljesítmény (kW)
mosótank hőmérséklet (°C)
bojler hőmérséklet (°C)
mosótank űrtartalom (l)
feszültség (V)

Felszerelés//
Műszaki adatok

D 500
20
550
605
830 - 860
345
500 x 500
2,75
3
2,58 / 6,58
55
82
14,5
230 / 400

elméleti teljesítmény (kosár/óra)
szélesség (mm)
mélység (mm)
magasság (mm)
- zárt fedél
- nyitott fedél / teljes magasság
ajtómagasság (mm)
kosár méret (mm)
öblítővíz fogyasztás / mosogatási ciklus (l)
program hossza (min)
felvett teljesítmény (kW)
mosótank hőmérséklet (°C)
bojler hőmérséklet (°C)
mosótank űrtartalom (l)
feszültség (V)

P500
40 / 20 / 12
630
735
1470 - 1520
1940 - 1990
440
500 x 500
3,25
1,5 / 3 / 5
6,58
55
82
39
400

kosár méret (mm)
pohárkosár
univerzális kosár
tányérkosár
evőeszköz kosárbetét
szennyvíz szivattyú
mosogatószer adagoló
öblítőszer adagoló
beépített vízlágyító
alsó mosogató rendszer
felső mosogató rendszer
alsó öblítő rendszer
felső öblítő rendszer
elméleti teljesítmény (kosár/óra)
szélesség (mm)
mélység (mm)
magasság (mm)
- zárt fedél
- nyitott fedél / teljes magasság)
ajtómagasság (mm)
öblítővíz fogyasztás / mosogatási ciklus (l)
program hossza (min)
felvett teljesítmény (kW)
mosótank hőmérséklet (°C)
bojler hőmérséklet (°C)
mosótank űrtartalom (l)
feszültség (V)

G 350

G 400

D 400

D 500

Áttoló rendszerű mosogatógép
Hydro 857

350 x 350
2
-

400 x 400
2
-

400 x 400
1
1
1

500 x 500
1
1
1

500 x 500
1
1
1





















Pohár-mosogatógép

Bisztró-mosogatógép

Edény-mosogatógép
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30
410
517

30
450
517

20
450
517

20
550
605

40 / 20 / 12
630
720

644 - 674

760 - 790

760 - 790

830 - 860

275

320

320

345

440

2,75

2,75

2,75

2,75

3,25

2
2,85
55
65
5,75
230

2
2,92
55
70
10
230

3
2,92
55
80
10
230

3
2,58 / 6,58
55
82
14,5
230 / 400

1,5 / 3 / 5
6,58
55
82
39
400

Az Ön CLASSEQ értékesítője:

1470 - 1520
1940 - 1990

műszaki változtatások joga fenntartva

www.classeq.hu

egyszerű – robusztus – megbízható

Alapfelszereltség

G 350
Pohármosogatógép (350 x 350 mm kosár)

G 400
Pohármosogatógép (400x 400 mm kosár)

D 400
Bisztró mosogatógép (400 x 400 mm kosár)

 alsó mosogatórendszer

 alsó mosogatórendszer

 felső és alsó mosogatórendszer

 felső és alsó öblítőrendszer

 felső és alsó öblítőrendszer

 felső és alsó öblítőrendszer

 nagyméretű ajtónyílás

 nagyméretű ajtónyílás

 nagyméretű ajtónyílás

 extra kisméretű mosogatótank

 egyértelműen kezelhető vezérlőpanel

Műszaki adatok

 strapabíró érintőgombok

 beépített tankszűrő-betét
 védőszűrő a szivattyú előtt
 egyszerűen kivehető mosó- és öblítőkarok

 kivehető mosókosár-vezetősínek,
illetve mosókosár-tartók
 kisebb mosótank

 masszív ajtópántok
 duplafalú ajtó
 szennyvíz-szivattyús automata ürítés
 alacsony üzemeltetési költségek

 tisztítószer és öblítőszer adagolók
 higiéniai hőmérséklet-ellenőrzés (termostop)

elméleti teljesítmény (kosár/óra)
szélesség (mm)
mélység (mm)
magasság (mm)
ajtómagasság (mm)
kosár méret (mm)
öblítővíz fogyasztás / mosogatási ciklus (l)
program hossza (min)
felvett teljesítmény (kW)
mosótank hőmérséklet (°C)
bojler hőmérséklet (°C)
mosótank űrtartalom (l)
feszültség (V)

G 350
30
410
517
644 - 674
275
350 x 350
2,75
2
2,85
55
65
5,75
230

Műszaki adatok
elméleti teljesítmény (kosár/óra)
szélesség (mm)
mélység (mm)
magasság (mm)
ajtómagasság (mm)
kosár méret (mm)
öblítővíz fogyasztás / mosogatási ciklus (l)
program hossza (min)
felvett teljesítmény(kW)
mosótank hőmérséklet (°C)
bojler hőmérséklet (°C)
mosótank űrtartalom (l)
feszültség (V)

G 400
30
450
517
760 - 790
320
400 x 400
2,75
2
2,85
55
65
10
230

Műszaki adatok
elméleti teljesítmény (kosár/óra)
szélesség (mm)
mélység (mm)
magasság (mm)
ajtómagasság (mm)
kosár méret (mm)
öblítővíz fogyasztás / mosogatási ciklus (l)
program hossza (min)
felvett teljesítmény (kW)
mosótank hőmérséklet (°C)
bojler hőmérséklet (°C)
mosótank űrtartalom (l)
feszültség (V)

D 400
20
450
517
760 - 790
320
400 x 400
2,8-5
3
2,92
55
65/82
10
230

