Disklösningar

Pålitlig, enkel och säker
green&clean Glasdiskmaskiner och
underbänkdiskmaskiner
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Du
talar …
Jag skulle vilja ha en diskmaskin
med stilren design, som har lägre
vattenförbrukning och som ger
mig möjligheten att kontrollera
prestandan hela tiden.

… vi lyssnar
Våra nya green&clean underbänkdiskmaskiner är moderna lösningar, framtagna för
barer, pubar, kaféer, små restauranger och snabbmatsrestauranger.
De är ämnade för kunder som uppskattar design och kostnadsbesparingar utan att göra
avkall på prestandan.
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Green

Clean

Mindre förbrukning av
vatten, energi, diskmedel
och sköljmedel samt lägre
driftkostnader och mindre
miljöpåverkan.

Optimal disk- och
sköljsprestanda som gerett
fantastiskt diskresultat.

Safe

Easy

Med en konstant
sköljtemperatur på 84 °C
kan du vara säker på att
diskgodset blir garanterat
rent.

Ergonomisk och
användarvänlig. Lätt att
använda och underhålla.
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green&clean
underbänkdiskmaskiner
Green, clean, safe och easy.
Den perfekta lösningen för hög prestanda och låga driftkostnader.
Lägre förbrukning,
större besparing
Använd endast 2,5 liter vatten/program.
Mindre värmeuavgivning tack vare
isolerad konstruktion.*

Utmärkt disk och sköljresultat
Fullständigt avlägsnande av diskmedel
och maximal prestanda tack vare dubbla
övre och undre disk och spolarmar.

Garanterat ren disk är
en säkerhet
Disk och sköljkvalitet
garanteras med green&clean‘s Wash-Safe
Control.

E-Tandem

Låt oss följa med
på resan
Letar du efter användarhandboken, eller
behöver du något annat stödmaterial?
Med E-Tandem**, Electrolux Professional
Digital Service får du direkt tillträde till en
mängd olika hjälpverktyg så som manualer,
handledningsvideos och mycket mer.

Enkel och
ergonomisk
Säker och ergonomisk
motviktsbalanserad lucka för mjuk
öppning och stängning, med lättgreppat
handtag.
Självdiagnostik och konstant övervakning
tack vare det användarvänliga
elektroniska reglaget med väl synlig
temperaturdisplay.

Skanna bara QR-koden på diskmaskinens
framsida så får tillgång till materialet..
* På utvalda modeller.
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Besparing och
hållbarhet
Electrolux Professional erbjuder unik global kompetens inom teknik, design,
tillverkning och service och strävar alltid efter att reducera driftkostnaderna samt
minska produktens miljöpåverkan.

Enastående besparingar
Tack vare låg förbrukning av vatten, energi, diskmedel
och sköljmedel kan du göra stora besparingar varje
år, utan att göra avkall på optimal prestanda.*

Låg vattenförbrukning
Endast 2,5 l vatten/cykel krävs för
sköljning.

green&clean
Låg energiförbrukning

Den perfekta balansen
mellan optimal
prestanda och låga
driftkostnader.
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25 % lägre energiförbrukning eftersom
mindre vatten används vid sköljningen.

Mindre förbrukning av
diskmedel och sköljmedel

* Kostnadsbesparingar beräknas på Electrolux Professional Lab som är ackrediterat av UL och Intertek. Jämförelsen har skett mellan
green&clean underbänkdiskmaskin och en liknande konventionell maskin, med 3,5-liter/ sköljcykel, 70 cykler/dag under 300
arbetsdagar med en inloppstemperatur på 15 °C.

Kristallklart
diskresultat
Utmärkt disk- och sköljprestanda!
Den perfekta diskmaskinen för att diska tallrikar, koppar, glas, bestick, brickor
och GN-kantiner.

Garanterat
rent diskgods
Alla vrår i diskutrymmet rengörs!
Tack vare den unika formen på
spraymunstyckena och de övre och undre
roterande spolarmarna är du alltid garanterad
ett optimalt diskresultat; oavsett var diskgodset
placeras.

Perfekt
sköljresultat
Vinklade spolarmar* och en 4-sekunder
lång paus som sker efter diskning och innan
sköljning säkerställer att diskvattnet inte
droppar ned på det rena diskgodset efter
sköljningen.
Inga glas skadas med funktionen "Soft Start"
som reducerar vattentrycket i början av
diskprogrammet.

Den perfekta
diskmaskinen för
optimala resultat
* På utvalda modeller
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Säkerheten
först
Överlägsen sköljkvalitet tack vare Wash-Safe Control som garanterar en
konstant sköljtemperatur på 84 °C, och ett vattentryck som är oberoende av
vattenledningens tryck.

84 °C
konstant sköljtemperatur för
perfekta hygienförhållanden.

Garanterat rent
Wash-Safe
Control

Rengöring och sköljkvalitet garanteras med
green&clean’s Wash-Safe Control*.
Bakterier hittar perfekta förhållanden för tillväxt
i en miljö med temperaturer mellan 20 och 60*
°C (max. 75 °C). Wash-Safe Control-funktionen
eliminerar bakterier tack vare en konstant
sköljtemperatur på 84 °C.
Lampan för Wash-Safe Control lyser grönt för att
indikera att sköljningen utförts korrekt.

Under counter - Double skin Wash Safe Control

Hygien utan
orosmoment
Undvik bakteriespridning
då maskinen inte används.
Det helautomatiska
rengöringsprogrammet rengör
diskutrymmet med hett vatten
och tömmer sedan maskinen
fullständigt.
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* På utvalda modeller

Konstruerad
för prestanda
Glöm hårt arbete och trötthet. Underbänkdiskmaskinerna green&clean lättar på din
arbetsbörda och gör det lättare för dig att ta dig genom dagen med ett leende.

Ny design med
ergonomi i fokus
Stilren och modern look som smälter
in med övrig inredning, oavsett
verksamhet.
Mjuköppnande och -stängande lucka som är både
fjädringsförsedd och motviktsbalanserad.
Få en tyst arbetsmiljö med mindre värmeavgivning
tack vare den dubbelisolerade luckan och maskinen.*
Ergonomiskt handtag för enklare användning.
Snabbt och enkelt underhåll då alla komponenter lätt
nås via framsidan. Du behöver inte flytta maskinen.

Användarvänlig
kontrollpanel med
tydliga symboler gör
det lättare för alla
Välj mellan 3 program för alla typer av
diskgods.
Tider och temperaturer för disk- och
sköljcykler kan skräddarsys helt för att
möta specifika kundkrav.
Diskbrunnens filter kan enkelt avlägsnas utan att spoloch sköljarmar behöver tas bort först.

* På utvalda modeller
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Pålitlighet
framför allt
Slitstyrka, pålitlighet och lång livslängd. Green&clean underbänkdiskmaskiner ger
dig mer än du förväntar dig av en diskmaskin.

Rundade hörn

Skölj- och spolarmar som lätt kan tas ut

Vattenskydd IPX4

Disktank med rundade hörn för att
undvika smutsfällor.

Skölj- och spolarmarna är lätta att
avlägsna för rengöring.

Alla modeller är IPX4-certifierade
vad gäller vattenskydd.

Boilern är resistent mot klorerat
vatten

Mycket slitstark vattenslang

Driftsäkra doseringspumpar

Vattenledningsslangen har
metallkopplingar för att klara högre
vattentryck och oavsiktliga slag
under installation.

Högresistenta och hållbara
matarslangar för diskmedel och
sköljmedel, med unik och säker
koppling för snabb och enkel
anslutning och underhåll.

Boilern är konstruerad av A304L och
därmed härdig mot klorerat vatten.
Den är svetsad i en inert atmosfär
för att undvika föroreningar under
produktionsprocessen.

Dessutom...
 lla komponenter som kommer i kontakt med vatten är av A304 rostfritt stål, vilket
A
garanterar en hållbar och långvarig drift.
Mycket låg ljudnivå säkerställer en god arbetsmiljö.
 allsköljningsfunktionen ser till att glasen är svala direkt efter diskningen. Tryck
K
på knappen och maskinen sköljer först med hett vatten (mellan 80-90 °C), för att
garantera perfekt hygien, och sedan med kallt färskvatten under sista sköljningen.
Du får perfekt svala glas som är redo att användas med en gång.
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Wine-line: för vi bryr
oss om dina vinglas
Servering av dryck i skinande rena glas är viktigt för restauranger och vinbarer.
Electrolux Professional har tillsammans med ledande producenter av diskmedel och
vattenbehandlingssystem utvecklat en ultimat lösning för perfekt glasdiskning och
fläckfria torkresultat.

Den skonsamma
lösningen för dina
vinglas
Wine-line underbänkdiskmaskin kan markant reducera
skador som normalt sker på kristallglas och andra
glasföremål. Dessutom behövs ingen manuell putsning
av glaset längre. Allt detta är möjligt tack vare:
 en lägre disktemperaturen på 50-55 °C
d
den atmosfäriska boilern som ger ett garanterat
rent resultat tack vare en konstant sköljtemperatur
på 84 °C och ett konstant tryck som eliminerar alla
diskmedelsrester
diskpump med mjukstart
det kompletta erbjudandet som inkluderar:
vattenbehandlingssystem med omvänd osmos, en
specifik diskmedels- och sköljmedellösning och
tillbehör för korgar och vagnar.
Optimala diskförhållanden har definierats tillsammans
med "Stazione Sperimentale del Vetro" (en ledande
italiensk glasforskningsinstitution) och Europas
huvudproducenter av kristallglas.

Wine-line korgdesign
Wine-line-korgen har designats för att förbättra
diskresultaten, reducera torktiden och underlätta
glashanteringen.
 laskanten hålls långt från korgens bas vilket ger
G
en noggrannare diskning och sköljning av den inre
ytan.
Genom att glasen placeras i en hängande och
lutande position säkerställs torkfasen samtidigt som
det minskar skador på dem.
Designad för att passa alla typer av glas på fot
som är upp till 270 mm höga och 104 mm breda.
12

12

13

Bageri, konditori och
pizzeria
Nu slipper du att handdiska stora diskgods. Electrolux Professional har den
perfekta lösningen för att underlätta ditt arbete och frigöra mer tid åt annat.

En kompakt och
högpresterande
lösning för att diska
stora diskgods
Optimal disk- och sköljprestanda med de övre och
undre disk- och spolarmarna av rostfritt stål.
Effektiv slutspolning med den atmosfäriska
genomströmmaren som garanterar att en stor mängd
hett vatten bibehålls i en konstant hög temperatur.
Både personalen och kunderna kommer att tacka dig
för den låga ljudnivån och den svala arbetsmiljön.
Perfekta resultat och mindre underhåll med de
inbyggda doseringsbehållarna för diskmedel och
sköljmedel.
Välj mellan 4 olika diskprogram baserat på dina
behov, och diska upp till 40 korgar per timme.

Diska stora
bakplåtar &
brödkorgar
Mycket mångsidig! Med en 41 cm hög
öppning kan maskinen diska upp till
600 x 400 mm bakplåtar och även breda
brödkorgar (600 x 500 mm och 500 x
500 mm).
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Hygiene&clean
Mer än bara rent.
Desinfekterad
Underbänkdiskmaskinen hygiene&clean rengör inte bara, utan desinfekterar * också
enligt certifieringskraven och har kontrollerats av UL som är en oberoende tredje-partcertifieringsenhet. Underbänkdiskmaskinen hygiene&clean överensstämmer med kraven
i standard DIN 10512 och utför en desinfektion i nivå A0 av 60, enligt definitionen i UNI EN
ISO 15883-1 som normalt endast används för medicinsk utrustning.
DIN 10512
Sköljtemp.

A0 60
Sköljtemp.

90 °C

90 °C

Sköljtid

Sköljtid

12 sek

16 sek

 esinfektering garanterad! Bakteriereduktion uppnås genom en
D
kombination av programmets längd, disk- och sköljtemperaturen
samt kemisk aktion. Luckans låsningsmekanism säkerställer att
programmet inte kan avbrytas.
Säkerheten först! Går att ansluta till övervakning 24/7
 attenförbrukning för sköljning: 3 liter/cykel (överensstämmer med
V
DIN 10512) - 4 liter/cykel (överensstämmer med A₀ 60).

99,999 % reduktion

A060 certifierad
med 99,999 %
reduktion av
bakterier i
desinfektionsprogrammet

av bakteriehalten

hygiene&clean underbänkdiskmaskin
reducerar risken att utsättas för farliga
smittämnen och ser till att både
kunder och personal hålls säkra i din
verksamhet.

* Desinfektion definieras som "Termal eller kemisk destruktion av smittämnen och andra typer av mikroorganismer" i gloslistan "Glossary for
Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities" framtagen av USA:s Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
16Se mer på https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/glossary.html
A0 av 60 uppnås under förutsättning att maskinerna används och underhålls enligt tillverkarens specifikationer.

Inga kompromisser
i resultaten
För att få de allra bästa diskresultaten är det viktigt att använda rätt diskmedel
och sköljmedel. Att använda felaktigt diskmedel och/eller sköljmedel kan äventyra
diskresultatet och dessutom öka risken för skador på diskgodset.
För bäst resultat rekommenderar vi dig att alltid använda Electrolux Professional eget
framtagna diskmedel och sköljmedel.

C11 Diskmedel för
diskmaskiner
För alla vattentyper.
Ger ett enastående rent
resultat på glas, kristall,
keramik, porslin, plast
och rostfritt stål.

Miljövänligt

C13 ECO Diskmedel för
diskmaskiner
Miljövänligt diskmedel
med låg miljöpåverkan.
Koncentrerad formel
utan EDTA, NTA och
polyfosfater.
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C12 Sköljmedel för
diskmaskiner
Garanterat perfekta
torkresultat, utan
manuella åtgärder.
För alla sorters
vattenhårdhet. Lämpligt
för glas, kristall, keramik
och porslin.

Miljövänligt
C14 Sköljmedel Plus för
diskmaskiner
Miljövänligt sköljmedel
för alla sorters
vattenhårdhet. Lämpligt
för glas, kristall, keramik
och porslin.

Glöm inte att
välja det bästa
systemet för
behandling av
ditt vatten
Avhärdare för vatten
Transformerar kalkoch magnesiumjoner
till icke-härdade
saltjoner/lösliga
salter. Sköljmedel
och diskmedel når
därigenom utmärkta
rengöringsresultat med
låg förbrukning.
Fullständig
avmineralisering
Avlägsnar alla
salter och mineraler
från vattnet, vilket
producerar destillerat
vatten som ger ett
skinande resultat utan
behov för manuell
polering.

Partiell
avmineralisering
Förbättrar diskgodsets
renhet och avlägsnar
allt kalk- och
magnesiuminnehåll
i vattnet, med
avlagringsfria
diskresultat.

Omvänd osmos
Använder sig av
filtrering genom
membran som fångar
upp allt salt och vissa
typer av bakterier.
Inga avlagringar finns
kvar på diskgodset som
kommer ut skinande
rent och glänsande.
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Serie
green&clean underbänkdiskmaskin
BESKRIVNING

Enkelisolerad

Enkelisolerad

2

2

30 korgar /
540 tallrikar

30 korgar /
540 tallrikar

Wash-Safe Control
Dubbelisolerade väggar
Antal program
Maximal kapacitet per timme
Luckans frigång (mm)

330

330

600x648x820

600x648x820

500x500

500x500

3,65

5,35

Vattenförbrukning (liter/program)

3

3

Inbyggd sköljmedeldoserare

•

•

Inbyggd tömningsspump och diskmedelspump

o

o

230V/1N/50Hz

400V/3N/50Hz

1 korg för 18 tallrikar
+ 1 bestickbehållare

1 korg för 18 tallrikar
+ 1 bestickbehållare

Yttre mått (BxDxH) - mm
Korgens mått (mm)
Installerad effekt (kW)

Elanslutning
Inkluderade korgar

• Standard eller Finns på utvalda modeller
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* Se vår prislista för andra versioner

ELI
Dubbelisolerad

ELAI
Dubbelisolerad

Wine-line

•

Bakning, bakverkstillredning
och pizza

hygiene&clean

•

•

•

•

•

•

•

3

3

3

4

3

40 korgar /
720 tallrikar

40 korgar /
720 tallrikar

40 korgar /
720 tallrikar

30 korgar / 540 tallrikar / 120 brickor

40 korgar /
480 tallrikar
(DIN 10512)

335

335

335

400

335

600x615x820

600x615x820

600x615x820

600x703x850

600x615x820

500x500

500x500

500x500

600x500 - 500x500

500x500

5,35

5,35

6,85

6,68

6,85

2,5

2,5

3,8

2,2

3,0 (DIN 10512)
4,0 (A0 60)

•

•

•

•

•

o

•

•

•

400V/3N/50Hz

400V/3N/50Hz

400V/3N/50Hz

400V/3N/50Hz

1 korg för koppar + 1
korg för vinglas

1 korg 600x500mm
för köksgeråd + 1
s/s specialkorg för
plåtar 600x400mm

1 korg för 12 tallrikar
+ 1 korg för koppar +
2 bestickbehållare

400V/3N/50Hz
1 korg för 18 tallrikar +
1 korg för koppar + 2
bestickbehållare

1 korg för 18 tallrikar +
1 korg för koppar + 2
bestickbehållare
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Välj rätt tillbehör
Genom att välja rätt tillbehör ökar du produktens drift och prestanda.
Det ger i förlängningen bättre effektivitet på arbetsplatsen.
Electrolux Professional erbjuder ett brett sortiment av tillbehör för
underbänkdiskmaskiner.

Korg för 18 tallrikar

Korg för 12 djupa tallrikar/
skålar

Universalkorg
500x500x190 mm

Korg för 48 koppar

Wine-line -korg för vinglas

Stativ för underbänkdiskmaskin

12-liters yttre manuell
vattenavhärdare

8-liters yttre manuell
vattenavhärdare

Ett helt sortiment av
diskbänkar finns tillgängligt

För ytterligare korgar och andra tillbehör, se vår prislista.
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Serviceavtal du
kan lita på
Du kan välja mellan flexibla och
skräddarsydda servicepaket,
beroende på din verksamhets behov,
och det finns ett stort utbud av
underhålls- och supporttjänster.
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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. Genom ett pålitligt, världsomspännande servicenätverk, en rad
skräddarsydda exklusiva tjänster och en innovativ teknik ger Essentia dig det stöd du
behöver och tar hand om dina produkter och processer.
Du stöds av fler än 2 200 auktoriserade servicepartners,10 000 kvalificerade tekniker i
över 149 länder och över 170 000 lagerförda reservdelar.

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

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

Du kan förlita dig på en snabb leverans av
originaltillbehör och förbrukningsvaror, noggrant
testade av Electrolux Professionals experter för
att säkerställa hållbarhet och prestanda för
din utrustning, tillsammans med användarnas
säkerhet.

Titta på videon
och få reda på mer
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Excellence är centralt i allt vi gör.
Genom att förutse våra kunders behov strävar vi efter
Excellence med våra människor, innovationer, lösningar och
tjänster. Vi vill göra våra kunders arbetsliv enklare,
mer lönsamt - och verkligt hållbart varje dag.

Följ oss på

Excellens
med miljön i åtanke
Alla våra fabriker är ISO 14001-certifierade
 lla våra lösningar är utformade för låg
A
förbrukning av vatten, energi, kem och skadiga
utsläpp
 nder de senaste åren har över 70 % av våra
U
produktfunktioner uppdaterats med våra kunders
miljöbehov i åtanke
 år teknik följer RoHS- och REACH-direktiven och
V
är över 95 % återvinningsbar
 åra produkter är 100 % kvalitetstestade av
V
experter
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Företaget förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Bilderna är inte avtalsbindande.

www.electroluxprofessional.com

