Mytí nádobí

Spolehlivé, jednoduché a bezpečné
green&clean Myčky skla
a Podpultové myčky nádobí
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Vy
říkáte...
Ideální myčka by měla mít
estetický a přitažlivý vzhled, nižší
spotřebu vody a možnost kdykoliv
zkontrolovat její výkon.

...my nasloucháme
Nové green&clean myčky skla a podpultové myčky jsou ideálním řešením pro bary,
střední a malé restaurace, kavárny a provozovny s rychlým občerstvením.
Jsou určeny zákazníkům, kteří požadují vysoký výkon a kompaktní design při nízkých
provozních nákladech.

2

Green

Clean

Méně vody, energie, mycích
a oplachových prostředků při
nižších provozních nákladech
s pozitivním dopadem na
životní prostředí.

Optimální výkon mytí a
oplachu s dokonalým
odstraněním detergentů.

Bezpečné

Snadné

Kvalita oplachu je
garantována díky zařízení
Wash-Safe Control s
konstantní oplachovou
teplotou vody 84 °C.

Ergonomické. Snadná
obsluha a údržba s kontrolou
výkonu po celou dobu
provozu.
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green&clean
Myčky skla
Rychlé, kompaktní a snadno ovladatelné.
Absolutní spokojenost pro vás i vaše zákazníky.

S ohledem
na životní prostředí
Nízká spotřeba energie, vody,
mycích a oplachových prostředků.
Méně vypouštěného tepla díky plně
izolované dvouplášťové konstrukci*.

Brilantní výsledky
mytí a oplachu
Díky dvojitým horním a spodním mycím
a oplachovým ramenům.
Zrychlete svůj provoz pomocí funkce
studeného oplachu, který poskytuje
hygienicky čisté sklo k použití okamžitě
po ukončení mycího programu.

Garantovaná
hygiena
Dokonalé hygienické výsledky s
Wash-Safe Control s garantovanou
konstantní teplotou oplachu 84 °C.

E-Tandem

Přidejte se k nám

Snadná obsluha
a údržba

Hledáte uživatelskou příručku nebo jiné
technické materiály?

Neustálá kontrola díky dobře
viditelnému zobrazení teploty.
Bezpečné a ergonomicky
vyvážené dveře pro hladké
otevírání a zavírání.
Uživatelsky srozumitelný
ovládací elekronický panel se
samodiagnostikou.

Digitální podpora E-Tandem* společnosti
Electrolux Professional vám pomůže
získat okamžitý přístup k mnoha dalším
informacím.
Jednoduše naskenujte QR kód na přední
straně myčky a můžete začít.
* U vybraných modelů
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Zářivé sklo
- v tom je ten rozdíl
Myčky skla green&clean zvýší váš zisk a zároveň zaručí vynikající výkon,
dokonalou hygienu, jsou snadno ovladatelné a ekologicky udržitelné.

Pro vás a životní
prostředí
Nízká spotřeba energie, vody, mycích a
oplachových detergentů. Méně vypouštěného
tepla díky plně izolované dvojité konstrukci stěn*.

Rychlý servis, spokojení
zákazníci a vyšší zisk
Zrychlete svůj provoz bez nutnosti
čekání na zchladnutí skla.
Podávejte skvěle vychlazené pivo
rychle, ve studených a hygienicky
čistých sklenicích díky programu
extra studeného oplachu*.

Vynikající mycí a
oplachový výsledek
Silný mycí tlak a perfektní výsledky díky dvojitým
horním a dolním mycím* a oplachovým ramenům.
Vysoká odolnost a delší životnost. Robustní
konstrukce s vysoce odolnými komponenty z
nerezové oceli.
6

* U vybraných modelů

Hygiena
zaručena
Už žádné starosti! Sanitace a čistota jdou ruku v ruce s
Wash-Safe Control myček skla green&clean.

Wash-Safe
Control

84 °C
konstantní teplota oplachu.
Vynikající hygienické výsledky.

Zaručená sanitace
Sanitace a kvalita oplachu je zaručena technologií
green&clean Wash-Safe Control*. Zelená kontrolka
Wash-Safe Control garantuje dokonalý hygienický oplach.
Konstantní tlak oplachu a teplota 84 °C jsou udržovány díky
hydraulickému systému a oplachovému čerpadlu.

Glass washer Double Skin Electronic WSC

Dokonalá
hygiena
Konstrukce z nerezové
oceli se zaoblenými rohy je
navržena pro snadné čištění a
dokonalou hygienu.

* U vybraných modelů
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Snadnější, lepší
a rychlejší servis
Pomalé provozní úkony způsobené složitými programy a nebezpečnou ergonomií
jsou každodenními problémy mnoha provozů. Myčky skla green&clean jsou tím
správným řešením vašich potřeb.

Ergonomický design,
méně únavy
Úspora času
Elektronický ovládací panel s teplotním
displejem* pro snadné monitorování myčky.
Snadné otevírání se zapuštěným madlem..

Bezpečné a ergonomické
Vyvážené dveře pro snadné otevírání a
zavírání.

Optimalní pracovní prostředí
Dvouplášťové izolované dveře a komora* zajistí
tišší provoz a menší emise tepla.

Rychlá a snadná
údržba
Není nutné s myčkou jakkoliv hýbat při
údržbě, a to díky snadnému přístupu ke
komponentům zepředu stroje.
Vysoce spolehlivé přívodní hadičky
mycích a oplachových prostředků s
unikátním zabezpečeným napojením pro
rychlou a snadnou instalaci a údržbu.
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* U vybraných modelů

Velké výsledky
v malém prostoru
Menší prostor neznamená menší výkon. Jednoplášťové modely Electrolux
Professional XS a S nabízejí vysoký výkon v kompaktní velikosti.

Ergonomické a
vysoce výkonné
Dokonalý výsledek mytí a oplachu díky
konstrukci výkonných mycích a oplachových
ramen.
Bezpečná a spolehlivá konstrukce myčky, mycí
nádrže a komory z nerezové oceli s dlouhou
životností. Speciálně tvarovaný vnitřní prostor
zaručuje vodotěsnost a snadnější čištění.
Dokonalá ergonomie a tichý provoz díky
dvouplášťové konstrukci dveří se zapuštěným
madlem.
Intuitivní a snadné ovládání jedním tlačítkem.

Různí zákazníci,
rozdílné potřeby
Maximální flexibilita díky široké nabídce
mycích košů.
Pro XS modely jsou vhodné kulaté nebo
hranaté koše od 350 mm do 380 mm.

350x350mm

Pro S modely se hodí koše o rozměrech
400x400 mm, kulaté i hranaté.
400x400mm
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green&clean
Podpultové
myčky nádobí
Ekologicky, čistě, bezpečně a snadně.
Ideální řešení pro vysoký výkon a nízké provozní náklady.
Menší spotřeba, vyšší
úspory
Spotřeba pouze 2,5 l/cyklus a
úspora € 730 ročně*.

Vynikající mycí a
oplachový výkon
Úplné odstranění mycího
prostředku a maximální výkon díky
dvojitým horním a spodním mycím a
oplachovým ramenům.

Sanitace znamená
bezpečnost
Špičková hygiena a optimální
výsledky oplachu s Wash-Safe
Control garantují konstantní
oplachovou teplotu 84 °C.

E-Tandem

Přidejte se k nám
Hledáte uživatelskou příručku nebo jiné
technické materiály?
Digitální podpora E-Tandem* společnosti
Electrolux Professional vám pomůže
získat okamžitý přístup k mnoha dalším
informacím.

Snadné a
ergonomické
Bezpečné a ergonomicky vyvážené
dveře pro snadné otevírání a
zavírání s příjemně uchopitelným
madlem.
Autodiagnostika a neustálé
monitorování díky uživatelsky
srozumitelnému elektronickému
ovládání a dobře viditelným
zobrazením teploty.

Jednoduše naskenujte QR kód na přední
straně myčky a můžete začít.
* Úspory nákladů jsou vypočteny Electrolux Professional Lab, která je akreditována pro UL a Intertek měření. Porovnání bylo provedeno mezi
green&clean podpultovou myčkou nádobí a ekvivalentní běžnou myčkou používající 3.5 l/cyklus na oplach, 70 cyklů/denně v období 300 dní, při
teplotě vstupní vody 15 °C. ** U vybraných modelů.
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Úspory a
udržitelnost
Electrolux Professional nabízí jedinečnou globální technologii, design, servis a
služby, jejichž cílem je snížit provozní náklady s minimálním dopadem na životní
prostředí.

Výjimečné úspory:
€ 730* ročně
Ušetřete navíc € 730* ročně díky úsporám vody,
energie, mycích a oplachových prostředků při stále
garantovaném optimálním výkonu myčky.

Nízká spotřeba vody
Spotřeba vody 2,5 l/cyklus na
oplach bez ohledu na parametry
vstupní vody.

green&clean
Nízká spotřeba energie

dokonalá rovnováha
mezi optimálním
výkonem a nízkými
provozními náklady.

Pokles o 25 % díky menší spotřebě
vody na oplach.

Menší spotřeba mycích a
oplachových detergentů
Je zapotřebí mnohem menší
množství.
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* Úspory nákladů jsou vypočteny Electrolux Professional Lab, která je akreditována pro UL a Intertek měření. Porovnání bylo provedeno
mezi green&clean podpultovou myčkou nádobí a ekvivalentní běžnou myčkou používající 3.5 l/cyklus na oplach, 70 cyklů/denně v
období 300 dní, při teplotě vstupní vody 15 °C.

Udělejte ten
nejlepší první dojem
Vynikající výsledky mytí a oplachu s úplným odstraněním všech detergentů.
Ideální myčka pro mytí talířů, šálků, nádobí, podnosů, gastronádob a příborů.

Čisté nádobí
zaručeno
Žádné místo mycí komory nezůstane
nedotčeno!
Výkonný mycí cyklus zaručuje optimální
výsledky mytí bez ohledu na umístění
nádobí díky speciálně tvarovaným
tryskám a horním a spodním rotujícím
ramenům.

Dokonalý
oplachový
výkon
Šikmá mycí ramena* a 4 sekundová
pauza mezi mycí a oplachovou fází
zajistí, že ani kapka vody z mycí
lázně nepadne na čisté nádobí po
oplachovém cyklu.
Už žádné poškození skla díky funkci
“Soft Start,” která snižuje tlak vody na
nádobí na začátku mycího cyklu.

Na nás se můžete vždy
spolehnout
* U vybraných modelů
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Bezpečnost
na prvním místě
Vynikající kvalita oplachu je vždy pod kontrolou díky systému Wash-Safe Control,
který garantuje konstantní teplotu oplachové vody 84 °C a konstantní tlak vody
nezávisle na tlaku vody v síti.

84 °C
konstantní oplachová
teplota pro dokonalou
hygienu.

Garantovaná sanitace
Wash-Safe
Control

Sanitace a kvalita oplachu jsou garantovány
s green&clean Wash-Safe Control*.
Bakterie nacházejí ideální podmínky pro svůj růst
v prostředí s teplotou mezi 20 a 60* °C (max. 75
°C). Wash-Safe Control eliminuje bakterie díky
konstantní oplachové teplotě 84 °C.
Zeleně rozsvícená kontrolka Wash-Safe Control
znamená správný průběh oplachu.

Under counter - Double skin Wash Safe Control

Dokonale čisté.
Bezstarostná
hygiena
Vyhněte se šíření bakterií, pokud se
myčka nepoužívá. Plně automatický
samočistící cyklus sanituje mycí
komoru horkou vodou a poté
vyprázdní i bojler.
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* U vybraných modelů

Sklenice a příbory
beze skvrn
Již žádné skvrny.
Poznejte důležitost oplachu změkčenou vodou.

 odely vybavené kontinuálním změkčovačem
M
vody Continuous Water Softener (CWS) zaručují
nepřetržité mytí nádobí, jelikož provozní cyklus
není přerušen kvůli regeneraci pryskyřice díky
dvěma nádobám na zadní straně myčky:
elektronické ovládání automaticky změkčuje vodu
v jedné z nádob a zároveň regeneruje pryskyřici ve
druhé nádobě.
1 00% množství vstupní vody do myčky je
změkčeno, takže výsledkem je nádobí beze skvrn
a menší tvorba vodního kamene.
 měkčovač vody je integrován do atmosférického
Z
oplachového systému, který udržuje vysoký tlak
oplachové vody a konstantní vysokou teplotu
během procesu oplachu.
 bsluha může snadno doplnit nádobu díky
O
vnějšímu plnění regenerační soli bez nutnosti
přístupu do vnitřní komory myčky.
 ž žádné starosti, senzor dá pokyn obsluze k
U
doplnění regenerační soli do nádoby.
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Navrženy pro
skvělý výkon
Zapomeňte na tvrdou dřinu a únavu. Podpultové myčky nádobí green&clean
zjednoduší pracovní proces a usnadní vám celý den.

Nový design s důrazem
na ergonomii
Elegantní a moderní vzhled pozvedne
design restaurací a barů.
Otevírání a zavírání dveří je ulehčeno
vyváženými dveřmi s pružinami.
Tiché pracovní prostředí a menší emise tepla díky
dvouplášťovým izolovaným dveřím a komoře.*
Ergonomické madlo pro snadné ovládání.
Rychlá a snadná údržba díky čelnímu servisnímu
přístupu ke komponentům. Není třeba s myčkou
manipulovat.

Uživatelsky přátelský
ovládací panel se snadno
srozumitelnými ikonami
usnadní obsluhu každému
Vyberte si mezi 3 cykly pro mytí
špinavého nádobí.
Časy a teploty mycích a oplachových
cyklů lze zcela přizpůsobit konkrétním
požadavkům zákazníka.
Filtry mycí nádrže lze snadno vyjmout bez nutnosti
demontáže mycích a oplachových ramen.
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* U vybraných modelů

Spolehlivost
na prvním místě
Odolnost, spolehlivost a dlouhá životnost. Podpultové myčky nádobí green&clean
vám poskytnou víc než očekáváte.

Oblé rohy
Mycí nádrž s oblými rohy zabraňuje
usazování nečistot.

Snadno vyjímatelná mycí/
oplachová ramena
Mycí a oplachová ramena jsou
snadno vyjímatelná pro čištění.

IPX4 ochrana proti vniknutí vody
Všechny modely mají certifikovanou
ochranu proti vniknutí vody IPX4.

Bojler je odolný ke chlorované vodě

Vysoce odolné hadice na vodu

Bezchybné připojení chemie

Bojler vyrobený z nerezavějící oceli
A304L je rezistentní ke chlorované
vodě a je svařen v ochranné
atmosféře pro zabránění kontaminace
při výrobním procesu.

Přívodní hadice na vodu s kovovými
koncovkami lépe odolávají
vysokému tlaku a jsou odolné
proti náhodným nárazům během
instalace.

Vysoce odolné hadičky mycích
a oplachových prostředků s
dlouhou životností a unikátním
zabezpečeným napojením pro
rychlou a snadnou instalaci a
údržbu.

A navíc ...
 šechny díly přicházející do styku s vodou a chemikáliemi jsou
V
vyrobeny z nerezavějící oceli A304 zaručující dlouhodobou životnost.
Velmi nízká hladina hluku zajišťuje lepší pracovní prostředí.
 unkce studeného oplachu zajištuje studené sklenice ihned po umytí.
F
Po stisknutí tlačítka myčka nejprve provede oplach horkou vodou
(80-90 °C) pro zaručení dokonalé hygieny a poté opláchne studenou
vodou, takže jsou sklenice ihned připraveny k použití.
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Café-line: nejlepší
řešení vašeho provozu
Myčka řady Café-line společnosti Electrolux Professional je ideálním řešením na
míru pro zařízení, kde je požadována rychlá a dynamická obsluha při zachování
nejvyšších hygienických výsledků.

Zrychlí váš provoz.
Zvládne více než 1000
šálků/hod.
Myčky řady Cafè-line jsou vybaveny vysoce
výkonným 9 kW bojlerem, který zaručuje
konstantní teplotu oplachu 84 °C po celou dobu
oplachovacího cyklu bez ohledu na tlak a teplotu
vstupní vody. Lze napojit i na studenou vodu!
Zákazníci a obsluha jsou spokojenější díky
dvouplášťovým izolovaným dveřím a komoře, které
zajišťují nízkou hladinu hluku a menší emise tepla.

Podpultová myčka řady Café-line je umístěna na
kolečkách pro snadnou manipulaci při úklidu pod i
za myčkou.
Automatické doplňování mycích a oplachových
prostředků od prvního do posledního cyklu zaručuje
perfektní výsledky při minimálním zásahu údržby.
Dávkovač mycího a oplachového prostředku je
součástí dodávky.
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Wine-line: protože
nám záleží na vašem
křišťálovém skle
Zářivě čisté sklo je vždy tou nejlepší vizitkou pro restaurace a bary. Společnost
Electrolux Professional spolu s hlavním výrobcem mycích a oplachových prostředků
a nejúspěšnějším dodavatelem systémů na úpravu vody vyvinuli unikátní řešení pro
nejlepší mytí skla a jeho sušení beze skrvn.

Jemné řešení mytí vašeho
křišťálového skla
Podpultové myčky Wine-line jsou schopné výrazně
snížit možnost poškození křišťálových a skleněných
povrchů bez nutnosti ručního leštění, a to díky:
nižší mycí teplotě 50-55 °C
 tmosférickému bojleru, který zaručuje konstantní
a
oplachovou teplotu 84 °C a tlak, čímž eliminuje
jakékoliv zbytky detergentu
“soft start” mycího čerpadla
kompletní nabídka zahrnuje: úpravu vody reversní
osmózou, speciální mycí a oplachové detergenty,
koše a jiná příslušenství.
Optimální podmínky pro mytí byly definovány
společně se “Stazione Sperimentale del Vetro”
(italský výzkumný institut pro sklo) a předními
evropskými producenty křišťálového skla.

Wine-line tvar mycích košů
Mycí koše pro řadu Wine-line byly navrženy tak, aby
zlepšily výsledky mytí, zkrátily dobu sušení a usnadnily
manipulaci se sklem.
 kraje sklenic jsou dostatečně vzdáleny ode dna
O
koše, mytí a oplach vnitřních povrchů je tak mnohem
snadnější.
Zavěšení a sklon sklenic umožňuje jejich dokonalé
sušení a snižuje možnost jejich poškození.
Koš je navržen pro všechny typy sklenic i na vysoké
noze až do výšky 270 mm a 104 mm jejich šířky.
21
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Cukrárna,
pekárna & pizzerie
Ruční mytí velkých kusů nádobí je nyní minulostí. Electrolux Professional má
dokonalé řešení pro méně namáhavou práci a více volného času.

Kompaktní, vysoce
výkonné řešení pro mytí
velkých kusů nádobí
Optimální mycí a oplachový výkon díky nerezovým
horním a spodním mycím a oplachovým ramenům.
Vysoce kvalitní oplach díky atmosférickému bojleru,
který zaručuje optimální množství horké vody při
konstantní vysoké teplotě.
Obsluha i zákazníci budou vděčni za nízkou
hladinu hluku a příjemné pracovní prostředí díky
dvouplášťové konstrukci dveří a komory.
Perfektní výsledky mytí a minimální servis a údržba
se zabudovanými dávkovači mycích a oplachových
prostředků.
Vyberte si ze 4 různých mycích cyklů přesně podle
svých potřeb a umyjte až 40 košů za hodinu.

Pekařské plechy,
koše na pečivo,
apod.
Díky své univerzálnosti lze v myčce
umýt pekařské plechy velikosti
600x400 mm a dokonce i velké koše
na pečivo díky zásuvné výšce 41 cm,
a navíc s možností využívání mycích
košů různých velikostí (600x500 mm a
500x500 mm).
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hygiene&clean
Mnohem víc než čisté.
Dezinfikované
Podpultové myčky nádobí hygiene&clean negarantují jen pouhou sanitaci, ale i dezinfikují*
podle norem nezávisle hodnocených certifikačním úřadem: UL. Podpultové myčky
hygiene&clean jsou v souladu s normou DIN 10512 a zaručují dezinfekci na úrovni A0 60, jak je
definováno normou UNI EN ISO 15883-1, která se obvykle vztahuje na zdravotnická vybavení.

DIN 10512
Teplota oplachu

A0 60
Teplota oplachu

90 °C

90 °C

Čas oplachu

Čas oplachu

12 s

16 s

 ezinfekce zaručena! Redukce bakterií je dosažena
D
kombinací délky cyklu, mycí a oplachové teploty a také
působením mycích prostředků. Mechanismus zámku dveří
zajišťuje, že cyklus nemůže být přerušen.
 ezpečnost na prvním místě! Sledujte bezpečnou teplotu
B
vzdáleně díky 24/7 monitorování.
 potřeba oplachové vody: 3 litry/cyklus (podle normy DIN
S
10512); 4 litry/cyklus (odpovídá úrovni A₀ 60).

99,999% snížení

A0 60 podmínky
s 99.999%
snížením množství
bakterií během
dezinfekčního cyklu

bakterií zaručeno

Podpultové myčky nádobí
hygiene&clean snižují riziko
výskytu nebezpečných patogenů
a zaručují bezpečnost zákazníků i
vašich zaměstnanců.

* Dezinfekce je definována jako “Tepelná nebo chemická destrukce patogenních a jiných typů mikroorganismů” ve Slovníku pojmů
Pokyny pro Dezinfekci a Sterilizaci ve zdravotnických zařízeních - Centers for Disease Control and Prevention (CDC) - Centrum pro kontrolu a
prevenci nemocí. Více informací na https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/glossary.html
Hodnota A060 je dosažena za předpokladu, že jsou myčky používány a udržovány podle pokynů výrobce.
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Výkon
bez kompromisu
K dosažení nejlepších výsledků mytí musíte vybrat nejen správnou myčku
a odpovídající systém úpravy vody, ale také speciální mycí a oplachové prostředky.
Použitím nevhodného detergentu a/nebo oplachového prostředku se nejen zhorší
výsledek mytí, ale také se během krátké doby zvýší riziko poškození skleněného nádobí.

C11 Mycí prostředek
pro myčky
Pro všechny typy
tvrdosti vody pro mytí
skla, křišťálových sklenic,
porcelánu, keramického,
plastového a
nerezového nádobí.

ECO
friendly

C13 ECO Mycí
prostředek pro myčky
Ekologický mycí
detergent s nízkým
dopadem na
životní prostředí.
Koncentrovaný
prostředek bez EDTA,
NTA a polyfosfátů.
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C12 Oplachový
prostředek pro myčky

Nezapomeňte
vybrat nejlepší
úpravu vody

Zaručeně dokonalé
výsledky sušení, bez
manuálních zásahů. Pro
všechny typy tvrdosti
vody. Určeno pro
sklenice, křišťálové sklo,
keramiku a porcelán.

Změkčování vody

Částečná demineralizace

Transformuje ionty
vápníku a hořčíku na
neusazující se ionty
sodíku/rozpustné soli.
Mycí a oplachové
prostředky dosahují
skvělých výsledků mytí
při jejich nízké spotřebě.

Zlepšuje úroveň čistoty
nádobí odstraněním
veškerého obsahu
vápníku a minerálů
hořčíku ve vodě, výsledné
mytí je bez jakýchkoliv
skvrn.

Celková demineralizace
Úplně odstraňuje z
vody soli a minerály
a výsledkem je
destilovaná voda, která
vytváří oslnivý lesk bez
nutnosti dalšího leštění.

Reverzní osmóza
Používá filtraci přes
membrány, které
odstraňují všechny soli a
určité typy bakterií.
Nejlepší řešení pro
zářivě čisté sklo bez
usazenin.

ECO
friendly
C14 Oplachový prostředek
Plus pro myčky
Pro všechny typy tvrdosti
vody. Určeno pro
sklenice, kříšťálové sklo,
keramiku a porcelán.

Správné řešení
1
Co budete
mýt?

2
Tvrdost
vody
(°F) *
Měkká
0÷7

3
Doporučená
úprava vody

4

5
Tvrdost vody
po úpravě
(°F) *

Žádná

Pro křišťálové sklo použijte úplnou nebo
Středně měkká částečnou demineralizaci

Měkká
0÷7

7 ÷ 15
Sklenice
a
kříšťálové
sklo

Pro standardní sklenice použijte změkčovač
vody, pro křisťálové sklo změkčovač vody
spolu s reverzní osmózou

Měkká
0÷7
Žádná

Středně měkká
7 ÷ 15

Talíře
a
příbory

Středně tvrdá
Úplná nebo částečná demineralizace
15 ÷ 25
Tvrdá /
Velmi tvrdá
25 ÷ 45

Změkčovač vody

Měkká
0÷7

Žádná

Středně měkká
7 ÷ 15
Středně tvrdá
Změkčovač vody
15 ÷ 25
Tvrdá / Velmi
tvrdá 25 ÷ 45
Měkká
0÷7

Žádná

Středně měkká
7 ÷ 15
Nerezové
nádobí

C13 Eco Eco
Prostředek pro
myčky

C14 Oplachový
prostředek Plus
pro myčky

Pro křišťálové sklo použijte úplnou nebo

Středně tvrdá částečnou demineralizaci, pro standardní
sklenice změkčovač vody
15 ÷ 25
Tvrdá /
Velmi tvrdá
25 ÷ 45

Šálky a
hrnky

Vhodný detergent

Středně tvrdá
15 ÷ 25
Tvrdá / Velmi
tvrdá 25 ÷ 45

Změkčovač vody

Středně tvrdá
až tvrdá
7 ÷ 25
C11 Prostředek
pro myčky

Měkká
0÷7

Středně
tvrdá
7 ÷ 25

Měkká
0÷7

Středně
tvrdá
až tvrdá
7 ÷ 25

Měkká
0÷7

Středně
tvrdá
až tvrdá
7 ÷ 25

*Tvrdost vody měří servisní technik pomocí testovaci sady 0W7PJK nebo 0S1701

C12 Oplachový
prostředek pro
myčky

C13 Eco
Prostředek pro
myčky

C14 Oplachový
prostředek Plus
pro myčky

C11 Prostředek
pro myčky

C12 Oplachový
prostředek pro
myčky

C13 Eco Prostředek C14 Oplachový prostřepro myčky
dek Plus pro myčky

C11 Prostředek
pro myčky

C12 Oplachový
prostředek pro
myčky

C13 Eco Prostředek C14 Oplachový prostřepro myčky
dek Plus pro myčkys

C11 Prostředek
pro myčky

C12 Oplachový prostředek pro myčky
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Nabídka
green&clean Myčky skla
POPIS

XS
Jednoplášťové

S
Jednoplášťové

•

•

Elektronické ovládání
Elektromechanické ovládání
Wash-Safe Control
Studený oplach
Počet cyklů

o
1

1

Maximální kapacita (koš/hod.)

30

30

Zásuvná výška dveří (mm)

250

300

Vnější rozměry (šxhxv) - mm
Rozměr koše (mm)
Celkový příkon (kW)
Spotřeba vody (litr/cyklus)
Vestavěný dávkovač oplachu
Příkon
Dodávané příslušenství

440x497x640

455x550x700

od 350x350 (Ø350)
- do 380x380
(Ø380)

400x400
(Ø400)

2,89

2,89

2 (horký oplach)

2 (horký oplach)

•

•

230V/ 1N/ 50Hz

230V/ 1N/ 50Hz

1 koš 380x380mm + 1
vložka pro 12 talířů+ 1
koš na příbory

1 koš 400x400mm + 1
vložka pro 12 talířů + 1
koš na příbory

EL
Jednoplášťové

ELA
Jednoplášťové

green&clean Undercounter
POPIS
Wash-Safe Control

•

Dvouplášťové izolované provedení
Počet cyklů

2

2

Kapacita košů za hodinu

30 košů /
540 talířů

30 košů /
540 talířů

Zásuvná výška dveří (mm)

330

330

600x648x820

600x648x820

500x500

500x500

5,35

5,35

3

3

Vnější rozměřy (šxhxv) - mm
Rozměr koše (mm)
Celkový příkon (kW)
Spotřeba vody (litr/cyklus)
Vestavěný dávkovač oplachu

•

•

Vestavěné odpadní čerpadlo & dávkovač mycího prostředku

o

o

400V/3N/50Hz,
přepojitelné na
místě na 230V/1N

400V/3N/50Hz,
přepojitelné na
místě na 230V/1N

1 koš na 18
talířů + 1
koš na příbory

1 koš na 18
talířů + 1
koš na příbory

Elektrický příkon

Dodávka košů
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• Standardní nebo dostupné u vybraných modelů

* Další modely naleznete v našem ceníku

S
Dvouplášťové

Short S
Dvouplášťové

S
Dvouplášťové

S
Dvouplášťové

•

•

•

•
•

1

•

•

•

3

3

3

30

30

30

30

290

210

290

290

460x565x715

460x565x635

460x565x715

460x565x715

400x400 (Ø400)

400x400 (Ø400)

400x400 (Ø400)

400x400 (Ø400)

3,3

3,3

3,3

3,3

2.3 (horký oplach)

2.3 (horký oplach)/
1.8 (studený oplach)

2.3 (horký oplach)/
1.8 (studený oplach)

2.3 (horký oplach)/
1.8 (studený oplach)

•

•

•

•

230V/ 1N/ 50Hz

230V/ 1N/ 50Hz

230V/ 1N/ 50Hz

230V/ 1N/ 50Hz

1 koš 400x400mm

1 koš 400x400mm + 1
koš na příbory

1 koš 400x400mm

1 koš 400x400mm

ELI
Dvouplášťové

ELAI
Dvouplášťové

Wine-line

Café-line

•

Pastry, bakery &
pizza

hygiene&clean

•

•

•

•

•

•

•

•

3

3

3

3

4

3

40 košů /
720 talířů

40 košů /
720 talířů

40 košů /
720 talířů

40 košů /
720 talířů

40 košů /
880 talířů

40 košů /
480 talířů
(DIN 10512)

335

335

335

335

400

335

600x615x820

600x615x820

600x615x820

600x615x820

600x703x850

600x615x820

500x500

500x500

500x500

500x500

600x500; 500x500

500x500

5,35

5,35

6,85

9,85

6,68

6,85

2.5

2.5

3.8

2.5

2

3.0 (DIN 10512)
4.0 (A0 60)

•

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

400V/3N/50Hz,
přepojitelné na
místě na 230V/1N

400V/3N/50Hz,
přepojitelné na
místě na 230V/1N

400V/3N/50Hz,
přepojitelné na
místě na 230V/1N

400V/3N/50Hz,
přepojitelné na
místě na 230V/1N

400V/3N/50Hz,
přepojitelné na
místě na 230V/1N

400V/3N/50Hz,
přepojitelné na
místě na 230V/1N

1 koš na 18 talířů + 1
koš pro šálky + 2 koše
na příbory

1 koš na 18 talířů + 1 1
koš pro šálky + 2 koše
na příbory

1 koš pro šálky + 1
koš pro sklo na víno

1 koš na 18 talířů +
1 koš pro šálky + 2
koše na příbory

1 koš 600x500mm na
talíře + 1 s/s koš na
plechy 600x400mm

1 koš 12 hlubokých
talířů + 1 koš na šálky+2
koše na příbory
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Příslušenství
Pozvedněte svůj provoz a zvyšte pracovní výkon. Vyberte si ze široké
nabídky příslušenství pro mytí nádobí a efektivněji uspořádejte své
pracovního prostředí.

Koš pro 18 mělkých talířů

Koš pro 12 hlubokých
polévkových talířů

Víceúčelový koš
500x500x190 mm

Koš pro 48 malých šálků

Wine-line koš

Podstavec pro podpultovou
myčku

8-litrový externí automatický změkčovač vody

Kompletní sortiment mycích
dřezů

Pro další koše a jiná příslušenství nahlédněte do našeho ceníku.

30

31

OnE, váš digitální
spojenec

Připojené
green&clean
Podpultové myčky*

Nová platforma OnE společnosti Electrolux
Professional vám umožní dosáhnout nejvyšších
výkonů a urychlit návratnost vložených investic.

Pozvedněte svoji
práci

Získejte
více

Zjistěte aktuální stav každé green&clean myčky
odkudkoliv a kdykoliv a zkontrolujte proces
mytí, oplachu a teplotu sušení a jakou rychlostí
stroj pracuje.

Electrolux Professional aplikace OnE vám pomůže snížit
spotřební náklady a optimalizavat efektivitu vašeho
podnikání.
Smart upgrade vašeho stroje. Monitorováním produktivity
zjistíte, zda potřebujete výkonnější myčku ke zkvalitnění
celého procesu mytí. Upgradujte vaše postupy, green&clean
myčka nádobí poroste spolu s vaším podnikáním.

Smart použití. Pomocí aplikace OnE zjistíte,
kdy je vaše green&clean myčka zapnutá,
nevytížená nebo přetížená, takže můžete
procesy upravit.

OVERVIEW

ANALITICS

ALERTS

STATUS: Processing

REAL TIME PARAMETERS

WASHING °C

60

RINSING °C

84

OPTIONS

PROGRAM
1
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Smart konfigurace. Nyní máte všechny potřebné informace k
objednání nové myčky s vhodnou kapacitou pro váš provoz.

*U vybraných modelů

Aplikace OnE sleduje
vaši práci a pomáhá
vám vytvořit správnou
konfiguraci pro vaši
mycí zónu nádobí

Digitální platforma

Péče
o zákazníky

vám dává

Zvyšte
svůj výkon

Zvyšte provozuschopnost
vašeho zařízení

Vzdálená diagnostika odkudkoliv: produktový
kód, sériové číslo a kód chybové hlášky pro
upřesnění.

Aplikace OnE Connected vám poskytne přehled o
lepší organizaci pracovních postupů. Monitoruje
stav vašich green&clean myček, a to i na více
místech, pomocí grafů porovnávejte jednotlivé
momenty procesu mytí. Sledujte aktuální proces,
čekací dobu obsluhy a celkovou pracovní dobu (ať
už hodinovou, denní, měsíční nebo roční).

Aplikace OnE pomáhá zajisit maximální
dobu provozuschopnosti a zároveň omezuje
nepříjemnosti spojené s nečekanými
poruchami. Přihlaste se do projektu Essentia
Service Agreement pro získání balíčku dalších
výhod.

STATUS: Blocked
ALERT DETAILS
LAST ACTIVITY
User date: 11/05/2019 02:45 PM
Site date: 11/05/2019 02:45 PM
PNC / SN
9CGX502026 37:92310012
TICKET ID
171150
ANOMALY
C12
DESCRIPTION
Tank level sensor out of order
TROUBLE SHOOTING
Clean the tank and remove any visible cloggin from the air trap.
Switch OFF/ON and if the problem persists call service.

Výsledek vám pomůže lépe organizovat práci
zaměstnanců a maximálně využít pracovní
postupy, aby nedocházelo k prostojům.

Organizujte práci
svých zaměstnanců,
využijte maximálně
svůj čas. Aplikace OnE
sleduje a optimalizuje
pracovní postupy
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Servisní
dohody, kterým
můžete věřit
Můžete si vybrat z flexibilního
balíčku služeb šitých na míru
vašiim obchodním potřebám,
nabízející různé služby a podpory.
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Essentia Tým, který
vám poslouží.
Kdykoliv, kdekoliv
Essentia je srdcem vynikající péče o zákazníky. Jedná se o vyhrazenou službu,
která vám zaručí konkurenční výhodu. Essentia vám poskytne potřebnou podporu
a postará se o vaše procesy prostřednictvím spolehlivé servisní sítě nabízející řadu
specifických exkluzivních služeb šitých na míru a inovativních technologií.
Můžete počítat s více než 2 200 autorizovanými servisními partnery, 10 000 servisními
techniky ve více než 149 zemích a s více než 170 000 náhradními díly.

Servisní síť,
vždy k dispozici
Jsme neustále připraveni a odhodláni
poskytnout vám podporu v podobě jedinečné
servisní sítě, která vám usnadní pracovní život.

Udržujte své vybavení
v provozním stavu
Je nezbytné provádět údržbu v souladu
s návodem a doporučeními společnosti
Electrolux Professional, aby se předešlo
nečekaným problémům. Oddělení péče o
zákazníky společnosti Electrolux Professional
nabízí řadu zákaznických servisních balíčků.
Chcete-li více informací, obraťte se na svého
preferovaného autorizovaného servisního
partnera společnosti Electrolux Profesional.

Můžete se spolehnout na rychlé dodávky
originálního příslušenství a dalších spotřebních
materiálů, které byly důkladně otestovány
odborníky Electrolux Professional pro zajištění
odolnosti a bezpečného výkonu vašich zařízení.

Sledujte
video

a zjistěte více
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Dokonalost je středobodem všeho, co děláme. Předvídáme
potřeby našich zákazníků a náš tým usiluje o dokonalá řešení,
inovace a služby, které usnadní zákazníkům práci a zvýší
ziskovost s ohledem na ekologii.

Sledujte nás na

Excellence
s ohledem na životní prostředí
Všechny naše závody mají osvědčení ISO 14001
 šechna naše řešení jsou navržena pro nízkou spotřebu vody,
V
energie, čistících prostředků a co nejnižší škodlivé emise
Za poslední roky jsme zmodernizovali 70 % vlastností našich výrobků s ohledem
na potřeby našich zákazníků v souvislosti s ochranou životního prostředí
 aše technologie splňuje požadavky RoHS a REACH
N
a jsou recyklovatelné z více než 95 %
Naše výrobky procházejí 100 % kontrolou kvality odbornými techniky
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Společnost si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozorněnín. Obrázky jsou pouze ilustrativní.

www.electroluxprofessional.com

