Diskteknik

Stommen i din verksamhet

green&clean tunneldiskmaskin med multi slutspolning

Du talar …
Den perfekta tunneldiskmaskinen
för min verksamhet ska vara
effektiv, ekonomisk, snabb och
enkel att underhålla.
Vi hanterar tunga korgar med disk
och det är viktigt att de kommer
ut helt rena och hygieniska hela
dagen, varje arbetsdag.
Tillförlitlighet är viktigt. Haverier,
driftstopp och komplicerat dagligt
underhåll är frustrerande och
kostsamt. Ju enklare det är att
använda diskmaskinen, desto
bättre.

… vi lyssnar
Vill du minska driftkostnaderna, uppnå rent diskresultat,
förenkla underhåll och optimera diskprocessen?
Vi lanserar vår nya green&clean tunneldiskmaskin.

2

Grön
Branschens lägsta
driftkostnader

Rengör
Fantastiskt diskresultat

Säker

Enkel

Garanterat rent

Användning och
underhåll
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Stommen i din
verksamhet
Branschens lägsta driftkostnader
Du kan spara 33 950* SEK om året. green&cleans
innovativa sköljmodul använder endast ett glas
vatten per korg och använder mindre vatten, mindre
el, mindre diskmedel och mindre sköljmedel.

FÖRST
i branschen

*Se sidan 6

Konsekvent prestanda
Säg hej då till manuell avkalkning och
behåll maximal effektivitet för att uppnå
enastående diskresultat under en lång tid
med ZeroLime avkalkningsfunktion.

FÖRST
i branschen
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Anpassningsbar
Skapa enkelt den perfekta
tunneldismaskinen för dig. Om dina
behov förändras innebär green&cleans
innovativa modulsystem att man kan
installera anpassade alternativ och
uppgraderingar hos dig när du vill. Be
din Electrolux Professional återförsäljare
att utforma den ideala lösningen för dig.

Enkel att använda
green&cleans touch skärm har flera språkval.
Olika användare. Olika information. Teknisk
information som är enkel att förstå och
vägledd felsökning för snabba åtgärder.

FÖRST
i branschen

Med branschens lägsta driftkostnader och garanterade resultat, korg efter korg, är den
nya green&clean tunneldiskmaskinen från Electrolux Professional bäst i klassen när det
gälle hållbarhet och tillförlitlighet, vilken gör den till stommen i din verksamhet.

Helt utan fläkt Ångfria
omgivningar och inga
kostnader för ventilation
med green&cleans
Naturally Ventless-lösning.

FÖRST
i branschen

Enastående diskresultat
Perfekt rena tallrikar
varje gång tack vare
det avancerade
filtreringssystemet
ClearBlue, som håller
vattnet rent under en
längre tid.

Garanterat rent
Perfekt hygien med
Wash-Safe Control som
garanterar en konstant
sköljtemperatur på 85 °C.

FÖRST
i branschen
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Branschens lägsta
driftkostnader

DISKA
EN KORG
MED BARA
ETT GLAS
VATTEN
Ett glas vatten

Skanna

för
att få veta mer

Avlägsnar allt diskmedel och gör disken
ren med endast 0,4 liter färskvatten
per korg. green&cleans innovativa
flersköljningsmodul använder endast rent
färskvatten för slutsköljningen.
Detta vatten filtreras och återvinns två
gånger med hjälp av duotankspolning
och 6 stycken sköljarmar som spolar
diskgodset rent.

FÖRST
i branschen

*Kostnadsbesparingarna har beräknats av Electrolux
Professional Lab, som är ackrediterat av Imq, Intertek, Energy
Star-mätning. Jämförelse har gjorts mellan green&clean
tunneldisk och en motsvarande konventionell maskin som
använder 300 l/timme för sköljning vid en ingångstemperatur
på 10 °C i en personalmatsal som serverar 500 måltider under
rusningstid, två gånger per dag under 360 dagar.
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Du kan spara

33 950 SEK/ÅR*

när du diskar 500 måltider
under rusningstid, två
gånger om dagen.

Ångfri arbetsmiljö
med innovativ
värmepumpsteknik
Bättre för dig. Bättre för miljön. Gör ditt diskområde ångfritt. green&clean är de första
tunneldiskmaskinerna på marknaden med en CO2-värmepump vilket medför att
allmänventilation är tillräckligt för att ventilera diskrummet

Ångfria besparingar
Naturally
Ventless

Ingen extra investering i ventilation och ett
svalare och hälsosammare diskutrymme.
Naturally Ventless med en CO2-värmepump
som helt absorberar ånga.
Inget direktutsug behövs enligt standarden
UNI ISO EN 7730, riktlinjen VDI 2052 och den
brittiska förordningen DW/172.

- CO2

också säkert släppas ut i den omgivande luften och är giftfri och
brandsäker.

Minska dramatiskt
CO2-utsläppen.
En besparing på 16 415 kWh per
år motsvarar att köra 44 495 km
per år utsläppsfritt med en bil.*

Inga överraskningar på kostnadssidan eftersom CO2 är en icke-

* Beräkning av EPA (United States

patentbar gas.

Environmental Protection Agency (amerikanska

Idealisk för användning i länder med naturligt varmvatten, eftersom

miljövårdsmyndigheten)).

Den första värmepumpen någonsin för cateringtillämpningar som
använder CO2 istället för andra skadliga gaser.
Ingen växthuseffekt eller uttunning av ozonlagret. CO2 kan

den fungerar med inloppstemperaturer upp till 30 °C.
Ger en högre produktivitet med ett svalare diskrum genom att
extrahera och kyla ner varm omgivande luft.

Extra besparingar
och komfort med
Naturally Ventless
FÖRST
i branschen
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Bra för miljön,
bra för din plånbok
Ett glas vatten, det är allt som behövs för att rengöra en hel korg av smutsig disk
med nya green&clean tunneldiskmaskin. Överlägsen prestanda i kombination
med besparingar i vatten-, energi- och kemförbrukning.

*
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* SPARA 33 950 SEK/ÅR

DU
SPARAR*
33 950
SEK/år

=

*Se sidan 6

Mindre vatten

Använd 63 %
mindre vatten
Genom att förbruka endast 0,4 liter vatten per
korg med garanterat diskresultat sparar du
upp till 8 380 SEK/år.

Förbruka 34 %
mindre energi
Spara 16 600 SEK/år i
energiförbrukning och slipp
manuell avkalkning. Eliminerad
kalkuppbyggnad innebär
värmeelement som fungerar
maximalt och ger enastående
diskresultat under en lång tid
med den automatiska ZeroLime
avkalkningsfunktionen.

ZeroLimeenhet

FÖRST
i branschen

Lägre
energiförbrukning

Mindre diskmedel
och sköljmedel

Skanna

för att
upptäcka vilka
besparingar du kan
göra med vår online
Needs Matcher

Extra besparingar,
50 % mindre energi
Sänk energikostnaderna
ytterligare med upp till
24 100 SEK/år med Naturally
Ventless-värmepumpslösning.

Naturally
Ventless

Förbruka 62 %
mindre diskmedel
och sköljmedel
Bättre för miljön.
Bättre för din plånbok. Sparar dig 8960 SEK/år
i diskmedel- och sköljmedelskostnader.
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Enastående
diskresultat
Enastående rent resultat för porslin, utensilier, brickor och kantiner.
green&cleans ClearBlue filtreringssystem håller vattnet fritt från matrester.

ClearBlue
filtreringssystem

Fantastiskt diskresultat
Skinande rent diskgods och inga driftstopp
för att byta vatten.
ClearBlue filtreringssystem avlägsnar
matrester från diskvattnet vilket gör
diskmedlet mer effektivt och ger
enastående resultat. Ett lutande tankfilter
samlar upp matrester varefter de leds
genom ett filtreringssystem och spolas bort.

95 %
bortfiltrering av
matrester innebär
skinande rent
resultat, mindre
underhåll och färre
driftstopp.

Större besparingar och bättre
prestanda med optimerad
vattenspolningseffekt
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Minimera vatten- och energiförbrukningen
och få ännu renare diskgods utan driftstopp för
påfyllning av vatten. Även stora föremål som
brickor och lådor kommer ut skinande rena
med optimerad vattenspolningseffekt, som
använder inbyggda sensorer för automatisk
överrinning av exakt rätt mängd vatten från
sköljtanken till disktanken.

Garanterat rent
för din trygghet
Inga fler bekymmer, hygienen är alltid under kontroll.
Wash-Safe Control: sköljkvaliteten garanteras tack vare den konstanta sköljtemperaturen
och vattentrycket som inte är beroende av huvudledningens vattentryck.
Perfekt hygien
Wash-Safe
Control

Hygien- och sköljkvalitet garanteras med
green&cleans Wash-Safe Control.
Den upprätthåller en konstant
sköljtemperatur på 85 °C tack vare en
luftspalt samt tre sköljpumpar.

85 °C

konstant sköljtemperatur
innebär hygieniskt rent
diskgods.

FÖRST
i branschen

Bäst i klassen på
säkerhet: NSF- och
DIN 10510-kompatibel
Nya green&clean tunneldiskmaskin överensstämmer
med:
 ordamerikanska standarden NSF/ANSI 3:
N
Kommersiell diskutrustning för hygienisering av
diskgods.
 yska DIN 10510: Livsmedelshygien - Kommersiell
T
diskning med flertanksdiskmaskiner – Hygienkrav,
procedurtestningsstandard för hygienkrav för
flertanksdiskmaskiner.
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Enkel touch
green&cleans touch skärm talar ditt språk.

30

Upp till
olika språk och
en ny, enkel
touch skärm.

green&clean tunneldiskmaskin är mycket
användarvänlig. Med hjälp av enkel grafik
vägleds användaren genom de snabba och
lättbegripliga stegen för att komma åt olika
alternativ.
Olika användare. Olika information.

FÖRST
i branschen

Operatör
Enkla animationer och kort text gör den
dagliga driften helt säker.

För intern underhållspersonal
Teknisk information som är enkel att
komma åt och förstå. Skyddad åtkomst
med nivå 1-lösenord.

För Electrolux
Professional
auktoriserade
servicepartners
Snabbare felsökning med kort teknisk
information och skyddad åtkomst med
nivå 2-lösenord.
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Non-Stop

Inga fler driftstopp
med det automatiska
säkerhetsläget
Maskinen fortsätter att diska även vid fellarm.
Inga fler driftstopp i väntan på en servicetekniker.

1. När ett varningsmeddelande visas,
trycker du på knappen CONTINUE
(Fortsätt) för att aktivera det
automatiska säkerhetsläget.

green&clean tunneldiskmaskin går automatiskt
vidare i arbetsläge så att diskningen kan fortsätta.
Inbyggda sensorer identifierar snabbt problem
och aktiverar säkerhetslägen såsom ändring av
pumpflöde, vattenöverföring eller hastighetsnivå.

2. D
 in green&clean tunneldiskmaskin
går in ett säkerhetsläge så att du
kan diska, men varningssymbolen
påminner operatören om att
begära en servicekontroll.

B

Vägledd
felsökning för
snabba åtgärder
Felsökning vägleds av maskinen
och serviceingripande begärs
endast när det är absolut
nödvändigt.

A.

Håll

Problemfria underhåll och
reparationer. Du behöver
inte flytta maskinen.
Snabbare kontroller och reparationer
genom enkel åtkomst till alla
komponenter från framsidan.

Meddelande – Öppna
kallvattenventil

driftstoppen nere.

300 enkla och exakta meddelanden identifierar eventuella
problem och vilka komponenter
som är inblandade.

Duo
Final Rinse

23 felsökningsprocesser som är
enkla att följa vägleder använda- Meddelande – Rengör tankfilter
ren, den interna underhållspersonalen eller den av Electrolux
Professional auktoriserade serviceteknikern för att få en snabb diPrewash
agnos och snabb problemlösning
2nd Prewash
Add Wash
direkt från touch skärmen.
Wash
Duo
Om exempelvis vattenflödet är
ett problem, leds operatören
genom grundläggande kontroller (t.ex. vattenkranen är på,
Meddelande – Sätt i
breddavloppsröret på plats). Ett
breddavloppsrör
ingripande från en servicetekniker
föreslås bara när det är absolut
nödvändigt.

C

Förhindra driftstopp.
Tunneldiskmaskinen notifierar dig
automatiskt om förebyggande
underhållskontroller.
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Så mycket mer än
bara en diskmaskin
Ta reda på mer
Från anpassning och uppgraderingar,
till tillbehör och eftermarknadsstöd,
green&clean är mycket mer än bara en
diskmaskin.
Upptäck vilka fördelar som green&clean
kan ge dig på följande sidor:

Kundtjänst

Vattenbehandling
Tillbehör & förbrukningsvaror

Kringutrustning

Måttbeställd green&clean tunneldiskmaskin
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Steg 1: Anpassa diskmaskinen
efter dina behov
Lägg till olika anpassade alternativ och uppgraderingar när du vill, även när
maskinen är installerad på plats.

Välj först rätt kombination för dina behov:
Minimal effekt
CO2-värmepump med
Naturally Ventless

150
korgar/h
Diskar 200–500
kuvert på 2 timmar.

200
korgar/h
Minskar
arbetskostnaden tack
vare fördiskzon.

250
korgar/h
Den stora fördiskzonen
ökar hastigheten och
därmed effektiviteten.

300
korgar/h

diskning

sköljning

15,4 kW

20,8 kW

17,3 kW

22,7 kW

20,4 kW

25,8 kW

20,8 kW

26,2 kW

1778 mm

fördiskning diskning

sköljning

2337 mm

fördiskning diskning

sköljning

2667 mm

fördiskning fördiskning diskning

Diskar 400–1000 kuvert
på 2 timmar.
3226 mm
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ESD-modell

sköljning

green&clean
tunneldiskmaskin
växer med din
verksamhet.

Det kan knappast bli enklare
att skapa rätt green&clean
tunneldiskmaskin för dig, och
när din verksamhet växer
och förändras, innebär det
unika modulsystemet att
tunneldiskmaskinen växer
med din verksamhet.

Börja med de
grundläggande disk- och
torkzonerna och lägg till
uppgraderingar och gör
anpassningar i fabriken
eller direkt på plats hos dig
, när du vill.

Välj sedan rätt torklösning:
Ingen tork

Inget behov av extra
torkning utöver den naturliga
avdunstningen som genereras
av värmen från diskgodset.

Inget extra utrymme behövs.

torr

Medelstor
tork

Medelstor kapacitet. Passar
uppställningar med rak linje.
560 mm

torr

Hörntork

Medelstor kapacitet.
Sparar utrymme med
utgångsriktning till fram- eller
baksidan.
870 mm

torr

Stor tork

Medelstor kapacitet, lämplig
för glas.

890 mm

Två torkar
i valfri
kombination

Stor kapacitet, lämplig för
glas, behållare i rostfritt stål,
plastlådor och brickor.
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Steg 2: Effektivisera
ditt diskområde
Skanna för att bygga den optimala
kombinationen av kringutrustning med
många olika alternativ

20

17

Tillgängliga i längder upp till
1,6 m.

Tillgängliga i längder upp
till 2,6 m.

3

53

Tillgängliga i längder upp till
1,6 m.

Tillgängliga som manuell
eller automatisk sortering
för upp till 6 korgar

9

28

Diskbänkar

Utmatningsbänkar

Drivna
kurvor
Tillgängliga i både 90° och
180°.
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Rullbanor

Stackningsbänkar

Kompletta
motordrivna
bänkar
För både brickor och korgar
som kan kombineras i många
varianter.

Steg 3: Välj dina
tillbehör
Skanna för att välja från vårt utbud av
dedikerade tillbehör och förbrukningsvaror
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3

5

4

Diskkorgar för
glas

Diskkorgar för
bestick

Diskkorgar för
tallrikar

Diskkorgar för
brickor

För fler tillbehör, kontakta din lokala Electrolux Professional återförsäljare.

Steg 4:
Vattenbehandling
Automatisk vattenavhärdare
Garanterad effektivitet över tid och minskat underhåll,
eftersom mineralerna som bildar kalkavlagringar
omvandlas till salter som inte fäster på värmaren

Automatisk vattenavhärdare med
omvänd osmos
Disken kommer ut skinande ren och behöver inte
eftertorkas, eftersom alla spår av mineraler och
bakterier filtreras bort från vattnet
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Den rätta lösningen
1

2

3

Vad ska
du diska?

Vattenhårdhet (°F)*

Rekommenderad vattenbehandling

Mjukt
0–7

4

5

Vattenhårdhet
efter behandling (°F)*

Ingen

Mjukt
0–7

Medelmjukt
7–15

Glas

Medelhårt
15–25

För standardglas använd
vattenavhärdare, medan för kristallglas
använd vattenavhärdare Plus med
omvänd osmos

Hårt/mycket
hårt
25–45
Mjukt
0–7
Ingen

Medelmjukt
7–15
Koppar
och
muggar

Medel
till hårt
7–25

Mjukt
0–7

15–25

Mjukt
0–7

Vattenavhärdare

Ingen

Medel
till hårt
7–25

Mjukt
0–7

Medelhårt
15–25

Mjukt
0–7

Vattenavhärdare

Ingen

Medelmjukt
7–15
Medelhårt
15–25
Hårt/mycket
hårt 25–45
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C11 Diskmedel för C12 Sköljmedel för
diskmaskiner
diskmaskiner

C14 Sköljmedel
C13 Eco diskmedel Plus för diskmaför diskmaskiner skiner

C11 Diskmedel för C12 Sköljmedel för
diskmaskiner
diskmaskiner

C13 Eco diskmedel C14 Sköljmedel Plus
för diskmaskiner
för diskmaskiner

Medelmjukt
7–15
Medel
till hårt
7–25

Hårt/mycket
hårt 25–45

Grytor i
rostfritt
stål

C14 Sköljmedel
C13 Eco diskmedel
Plus för diskmaför diskmaskiner
skiner

Medelhårt

Hårt/mycket
hårt
25–45

Tallrikar
och
bestick

Använt diskmedel

Vattenavhärdare

Mjukt
0–7

Medel
till hårt
7–25

C11 Diskmedel för
diskmaskiner

C12 Sköljmedel för
diskmaskiner

C13 Eco diskmedel C14 Sköljmedel Plus
för diskmaskiner för diskmaskiner

C11 Diskmedel för C12 Sköljmedel för
diskmaskiner
diskmaskiner

* Vattenhårdheten ska mätas med 0W7PJK testremsor eller 0S1701, endast för utbildade tekniker.
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green&cleanfamiljen
Energieffektivt, rent, säkert och enkelt med green&cleans serie av diskmaskiner.

green&clean
underbänkdiskmaskin

green&clean
tunneldiskmaskin med
singel slutspolning
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Automatisk green&clean
huvdiskmaskin (med ESD)

Manuell green&clean
huvdiskmaskin

green&clean tunneldiskmaskin med multi
slutspolning

Vi tar hand om
din green&clean

Tryggare med
Electrolux
Professionals
kundtjänst
Kundtjänstpaketet för
green&clean tunneldiskmaskin
innehåller:

2
 4 månaders

serviceavtal för att du ska få
ut så mycket som möjligt av
din diskmaskin.

36


månaders ytterligare
trygghet med vårt tillval av:
Performance-serviceavtal.

Minskade driftstopp

med snabb och skräddarsydd
svarstid.
Undvik förseningar
genom en snabb leverans av
originaldelar.
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Essentia Teamed
to serve you.
Anytime, anywhere
Essentia tar begreppet service till en helt ny nivå. En dedikerad tjänst som blir en av dina
främsta fördelar. Ett pålitligt, världsomspännande servicenätverk, en rad skräddarsydda
exklusiva tjänster och en innovativ teknik ger dig det stöd du behöver och tar hand om
dina produkter och processer.
Du kan räkna med fler än 2 200 auktoriserade servicepartners,10 000 kvalificerade
tekniker i över 149 länder och över 170 000 lagerförda reservdelar.

Servicenätverk, alltid
tillgängligt

Serviceavtal du kan
lita på

Vi är redo och fast beslutna att hjälpa dig med ett
unikt servicenätverk som gör ditt arbetsliv enklare.

Du kan välja mellan flexibla, skräddarsydda servicepaket,
anpassade till dina affärsbehov, och som erbjuder en
mängd underhålls- och supporttjänster.

Håll din utrustning i gott
skick
Att genomföra ett korrekt underhåll enligt Electrolux
Professional handböcker och rekommendationer
är avgörande för att undvika oväntade problem.
Electrolux Professional Customer Care erbjuder en
mängd skräddarsydda servicepaket.
För mer information, kontakt din Electrolux
Professional auktoriserade servicepartner.

Förhindra driftstopp
Tunneldiskmaskinen med multi slutspolning notifierar
automatiskt om förebyggande underhållskontroller.

Se videon
och ta reda
på mer!
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Excellenceärisav
central
to everything
do. vi gör.
Excellens
central
betydelse iwe
allting
By anticipating
our customers’
needs,
we strive
forvi efter
Genom
att förvänta
våra kunders
behov
strävar
Excellencemed
withvåra
our people,
innovations,
solutionslösningar
and services.
Excellens
medarbetare,
innovationer,
och
To be the OnE making our customers’ work-life easier,
tjänster.
more
profitable
– and
truly
every
day. enklare,
Att
vara
”the OnE”
som
görsustainable
våra kunders
arbetsliv
mer lönsamt – och verkligt hållbart varje dag.
Följ oss på

Excellens
med miljön i åtanke
A
 lla våra fabriker är certifierade enligt ISO 14001
 lla våra lösningar är utformade för låg förbrukning av
A
vatten, energi, kem och skadiga utsläpp
 nder de senaste åren har över 70 % av våra produktU
funktioner uppdaterats med våra kunders miljöbehov i
åtanke
 år teknik följer RoHS- och REACH-direktiven och är
V
över 95 % återvinningsbar
Våra produkter är 100 % kvalitetstestade av experter

Företaget förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Bilder är inte avtalsenliga.

www.electroluxprofessional.com

