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green&clean diskmaskiner

Alltid något extra
Effektivitet, Enkelhet, Prestanda
Oavsett vad du vill ha ut av en maskin, kan Electrolux erbjuda det. Alltid
med något extra: effektivitet med max tillförlitlighet; enkel att använda
tillsammans med innovativ teknologi; överlägsen prestanda kombinerad
med besparingar av vatten, energi och diskmedel.
Vi har en lång historia med specialisering av diskmaskiner där, som i
dessa fall, erfarenhet är nyckeln till en framträdande position. Vår styrka
är att lyssna: vi på Electrolux är vana att lyssna till våra kunder, att
förutse deras behov för att tillmötesgå deras önskemål.

Green

Lägre förbrukning
av vatten, energi,
diskmedel och
sköljmedel för låg
driftskostnad och
minimal miljöpåverkan.

Clean

Bäst i klassen diskoch sköljprestanda
avlägsnar diskmedlet
helt.

Safe

Unikt WASH SAFE
CONTROL med
84°C konstant
sköljtemperatur.

Easy

Problemfri användning
och underhåll.

green&clean diskmaskiner
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green&clean diskmaskiner

Isolerad i huv
med låg ljudnivå* och
minskad värmeavgivning
*(lägre än 63 dBA)

Vinklade diskarmar
och tak för bästa resultat.
Förhindrar att diskvattnet
droppar på diskgodset
efter slutsköljningen.

CLEAR BLUE Filtreringssystem
optimerar diskresultatet och
sänker driftskostnaden

24 liters pressad tank
I maskinens framkant
för enkel rengöring

Trådkorg tillgänglig som tillval
Ingår som standard på samtliga modeller
Ingår i vissa modeller

green&clean diskmaskiner

ESD Energy Saving Device
Högeffektiv. Inget behov
för ytterligare ventilation.
Endast normal rumsventilation.
Ökade besparingar då maskinen
använder den alstrade ångan
till att förvärma vatten

ZERO LIME Device
Lägre energiförbrukning
tack vare högre effektivitet
på värmeelementen.
Kalkfria munstycken ger
bättre sköljresultat

Kappslingsklass IP25
Skyddar mot vatten
och fasta föremål

WASH·SAFE CONTROL
Atmosfärisk genomströmmare
garanterar optimalt
sköljresultat

Diskmedelspump,
sköljmedelspump och
tömningspump inbyggda i
maskinen för enkel installation
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green&clean diskmaskiner

Låg driftskostnad och
energiförbrukning
Upplev lägre driftskostnader och energiförbrukning jämfört med standardmaskiner
på dagens marknad. Upplev den senaste generationens huvdiskmaskiner
från Electrolux för en renare miljö.
upp till

Besparing tack vare:

9 360:om året*

60%
Energikostnad

Gläds åt den årliga besparingen av vatten,
energi, diskmedel och sköljmedel och garanterad
bäst i klassen resultat.

• Vattenbesparingar: endast 2 l vatten/cykel

32%
Diskmedelskostnad

6%
Vattenkostnad

2%
Sköljmedelskostnad

• Upp till 60 % energibesparing och 34 %
besparing av disk- och sköljmedel tack
vare låg sköljvattenförbrukning och optimerad
disktankstorlek.

behövs vid slutsköljning.

ESD - Energy Saving Device

Zero Lime Device

Högeffektiv. Inget behov för ytterligare
ventilation. Endast normal rumsventilation.
Ökade besparingar då maskinen använder
den alstrade ångan till att förvärma
inkommande vatten.

Max effektivitet - Automatisk
avkalkningscykel håller genomströmmaren,
hydraulkretsen, värmeelementen, munstycken
och disktanken fria från kalkavlagringa
och garanterar därmed hög effektivitet, låg
energiförbrukning och lägre driftskostnaden.

Helt kalkfri

* Kostnadsbesparingar har beräknats av Electrolux Professional LAB vilket är certifierat av IMQ och INTERTEX. Huvdiskmaskinen
green and clean jämfördes med en ekvivalent konventionell maskin som använder 3 l sköljvatten /cykel, 100 cykler/dag, 300
arbetsdagar/år och inkommande vattentemperatur på 10°C.

green&clean diskmaskiner

Utmärkt disk- och
sköljresultat
Diskmaskinen för diskning av tallrikar, koppar, köksredskap, brickor,
gastronormkantiner och bestick. ETL hygiencertifierad och överensstämmer med
DIN 10512.

Diskning

Sköljning

• CLEAR BLUE Filtreringssystem säkerställer

• Zero Lime Device - bättre resultat genom

högsta renlighetsstandard. Detta avancerade
filtreringssystem håller diskvattnet fritt från
matrester och förbättrar därigenom diskmedlets
effektivitet för optimalt diskresultat. Tack vare det
sluttande tankfiltret samlas smutsen och vattnet
filtreras genom flera filter. Tömningspumpen
avlägsnar den insamlade smutsen före sköljningen
och tömmer maskinen.

att maskinen säkert och bekvämt hålls fri från
kalkavlagringar.

• Atmosfärisk genomströmmare - bästa
sköljning erhålls alltid, oavsett förhållandena
på inkommande vatten. Säkerställer konstant
temperatur och vattentryck under slutsköljningen.

• Vinklade tak och diskarmar för bästa
sköljprestanda. Det vinklade taket leder
diskvattnet till huvens framsida vilket resulterar
i mindre dropp på diskgodset. De vinklade
diskarmarna tillsammans med pausen på
4 sekunder efter diskning och före sköljning
säkerställer att diskvattnet inte längre droppar på
det rena diskgodset under sköljcykeln.

• Kraftfull diskcykel ger tillsammans med de två
roterande diskarmarnas unika utformning bäst i
klassen diskresultat oavsett var diskgodset är
placerat.
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green&clean diskmaskiner

Säkerheten först
manual double skin

manual single skin

Inga fler bekymmer, hygienen är alltid under kontroll. WASH•SAFE CONTROL:
sköljresultatet garanteras tack vare konstant sköljtemperatur på 84°C och vattentryck
oberoende av inkommande vattentryck.

Perfekt hygien

Full hygien i 5 steg

De mest skadliga bakterierna förökar sig bäst i en
miljö där temperaturen är mellan 20°C och 60°C
(högst 70°C). Green and clean huvdiskmaskin
garanterar konstant sköljtemperatur på 84°C
för bästa hygieniska förhållanden och totalt
avlägsnande av diskmedlet vilket uppfyller
säkerhetskraven för bäst i klassen.

Inkommande vatten, vattentrycket kan vara mellan
0,5 och 7 bar

WASH•SAFE CONTROL
lampan växlar färg till grönt
då sköljningen har utförts
korrekt med en konstant
vattentemperatur över 84 °C.

84 °C

Konstant
sköljtemperatur

Air gap, stabiliserar vattentrycket mellan 0,9
och 1 bar
Atmosfärisk genomströmmare, vattnet värms till
84°C, och trycket 0,9-1 bar förblir konstant
Sköljpump, höjer vattentrycket till 6 bar samtidigt
som temperaturen hålls konstant på 84°C
Sköljmunstycke, garanterar konstant vattentryck
och sköljtemperatur på 84°C

Garanterad
hygien!*

* Electrolux huvdiskmaskiner har erhållit ETL hygiengodkännande och överensstämmer med NSF hygienstandarder (NSF/ANSI 3,
paragraf 7.1) vid användning driftsläge ETL.S. Uppfyller Standarden DIN 10512 i driftsläge hög produktivitet.

green&clean diskmaskiner

Enkel för dig
Green and clean huvdiskmaskin - den enda maskinen som utvecklats med kontrollpanelen
på hörnet för maximal synlighet och användarvänlighet.
ESD Energy Saving Device
eliminerar behovet för en ytterligare
ventilationshuv. ESD fångar
överskottsångan och garanterar
därigenom bättre arbetsmiljö*.
Inbyggd LED-display på maskinens
övre hörn kan ses på avstånd och
möjliggör lätt övervakning av cyklernas
driftsstatus (på modeller med
automatisk huvlyft).
Stor öppning på 440 mm medger
diskning av stort diskgods. Välj bland ett
stort antal tillbehör. (sidan 15).
24 liters pressad tank i maskinens
framkant. Filtren kan enkelt
demonteras för effektivare rengöring.
Kontrollpanelens vinklade placering
ger hög synlighet. Genomströmmarens
effekt kan ändras direkt på
kontrollpanelen. Få perfekt diskresultat
i alla situationer genom att anpassa
koncentrationen av disk- och
sköljmedel direkt på kontrollpanelen.

Självrengöringsfunktionen, när den aktiveras,
tömmer disktanken och diskpumpen
helt, utför 6 sköljcykler för att hygienisera
diskutrymmet, och tömmer därefter allt
vatten för att undvika bakterietillväxt.
Lätt att installera tack vare den
förbättrade anslutningskonstruktionen.
Den atmosfäriska genomströmmaren,
sköljpumpen och wash-safe control är
helt inbyggda i maskinen.
Standardfunktion på alla modeller
Ingår på vissa modeller
* Enligt lokala bestämmelser och installationskrav enligt VDI n. 2052
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green&clean diskmaskiner

Fler funktioner för att
förbättra din verksamhet

Sänk arbetskostnaden och
organisera arbetstiden bättre
med högproduktivitetsläge
(se sidan 13). Diska upp till 80
korgar i timmen.

Inga fler skadade glas- och
porslinsföremål med funktionen
”SOFT” som reducerar
vattentrycket vid diskcykelns
start.

ETL hygien - DIN 10512
Av ETL-S certifierad hygien
och överensstämmelse med
standarden DIN 10512. ETL
hygienmärkning betyder
överensstämmelse med
erforderliga hygienstandarder
(NSF/ANSI 3).

green&clean diskmaskiner

Enkel intern rengöring utan att
behöva demontera korgstödet.

Rengöringen är säker och
enkel tack vare demonterbara
korgstöd, tankfilter och disk-/
sköljarmar.

Snabbt handhavande
gummerat huvhandtag ger ett
fast grepp när huven öppnas
och stängs.

Undvik eventuell skaderisk.
Lyftsystemet med 3 fjädrar
hindrar att huven stängs
oavsiktligt.

Säker för användaren. Huv
utan ESD är öppen baktill för att
hindra ånga från att strömma ut
mot användaren.

Ingen bakterietillväxt när
maskinen inte används, tack
vare den vertikala självtömmande
pumpen.

Lång livslängd. Samtliga
komponenter i kontakt med
vatten och kemikalier är
tillverkade av rostfritt stål 304
AISI.

Eliminera korrosion.
Genomströmmaren motstår
klorerat vatten tack vare
den robotiserade TIGsvetsningsteknologin.

Undvik skador vid installation.
Maskiner utan inbyggd
diskmedelspump är förberedda för
extern doseringsutrustning.
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green&clean diskmaskiner

Enkelt ergonomiskt
handhavande
Vare sig du har en hörninstallation eller i linje kan du lätt handha din maskin tack vare
kontrollpanelens ergonomiskt vinklade placering.

automatic
automatic
green&clean diskmaskiner
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automatic
automatic

automatic
WASH•SAFE CONTROL lampan växlar färg till grönt

ma

då sköljningen har utförts korrekt med en konstant
vattentemperatur över 84°C. (indikeringslampa på
utvalda modeller)

automatic

automatic

manual double skin
automatic
AV/PÅ-knapp

automatic

automatic

manual double skin

Program 1*
manual single skin
Kort diskprogram (ETL 57 sek/
högproduktivitet 45 sek) rekommenderas
för lätt nedsmutsade diskgods och glas

manual double skin

manual double

Huvlyft
Knapp för automatisk huvlyft (på
automatiska modeller)

Program 2*
Mellandiskprogram (84 sek)
rekommenderas för normalt nedsmutsade
diskgods

Disktemperaturindikator
Tänd lampa visar att diskcykeln
pågår med den temperatur som
visas på displayen

Program 3*
Längre diskprogram (150 sek)
rekommenderas för hårt nedsmutsade
diskgods

automatic

Ingen vattenförsörjning
Tänd lampa visar att inkommande
vatten saknas

Sköljtemperaturindikator
Tänd lampa visar att sköljcykeln
pågår med den temperatur som
visas på displayen

Temperaturdisplay
Visar vattentemperaturen vid
diskning och sköljning

* Tiderna för disk- och sköljcyklerna liksom temperaturerna
kan anpassas till kundens speciella krav.

manual double skin

Högproduktivitetsläge
När detta driftsläge valts arbetar
maskinen i högproduktivitetsläge som
uppfyller kraven enligt DIN

Zero Lime Device
När aktiverad utför maskinen den
automatiska avkalkningscykeln
(på vissa modeller)

Självrengöring
Vid aktivering tömmer maskinen ut vattnet
från disktanken och diskpumpen. Därefter
körs sex sköljcykler för att hygienisera
diskutrymmet. Därefter töms maskinen helt
för att förhindra bakterietillväxt
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Tekniska data
Beskrivning

EHT8TI

EHT8I

Automatisk huvlyft

•

WASH•SAFE CONTROL

•

•

Garanterad hygien!

•

•

Isolerad huv

•

•

Elanslutning

400 V/3-fas/50 Hz
kan konverteras på plats till
230 V/1-fas eller 230 V/3-fas/50 Hz

400 V/3-fas/50 Hz
kan konverteras på plats till
230 V/1-fas eller 230 V/3-fas/50 Hz

3
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Kapacitet (ETL hygienläge)

63 korgar/tim.

63 korgar/tim.

Kapacitet (Hög produktivitetsläge)*

80 korgar/tim.

80 korgar/tim.

Utvändiga mått (bxdxh)

667x755x1567

752x755x1567

Utvändiga mått med ESD
(bxdxh)

667x755x2264

752x755x2264

500x500

500x500

Disktankens kapacitet (l)

24

24

Diskpumpens effekt (kW)

0,8

0,8

Genomströmmarens effekt (kW)**

9

9

Vattenförbrukning (l/cykel)

2

2

9,9

9,9

< 63

< 63

•

•

1 korg för 18 tallrikar
1 korg för koppar
2 besticksbehållare

1 korg för 18 tallrikar
1 korg för koppar
2 besticksbehållare

Zero Lime Device

•

•

ESD Energy Saving Device

•

•

CLEAR BLUE filtreringssystem

•

•

Antal program

Korgmått (mm)

Total installerad effekt (kW)***
Ljudnivå (dBA)
Inbyggt sköljmedelspump
Medföljande korgar

Ytterligare funktioner

•

60Hz
Inbyggd tömningspump

•

•

Inbyggd diskmedelspump och
tömningspump

•

Inbyggd diskmedelspump

•

Inbyggd diskmedelspump,
tömningspump och kontinuerlig
vattenavhärdare

•

* Vid anslutning till varmvattenledning (min 50°C)
** 6 kW vid anslutning till varmvattenledning (vid 65°C)
*** 6,9 kW vid anslutning till varmvattenledning (vid 65°C)

• standard på vissa modeller
tillgängligt som tillval eller specialutförande

green&clean diskmaskiner

Tillbehör
Korgar för disk av allt från små koppar till brickor

Universalkorg

Korg för 48 koppar och glas

Korg för 18 tallrikar

Korg för 25 ölglas H=170 mm

Korg för 12 djupa tallrikar

Korg av rostfritt stål för stora
tallrikar diam. 320 mm

Korg för brickor

Korg för bestick

Bestickhållare

Glöm inte att behandla ditt vatten!
Få bäst i klassen prestanda och förläng din maskins livslängd

12 l extern manuell
vattenavhärdare

8 l extern automatisk
vattenavhärdare

För ytterligare tillbehör, var god kontakta din lokala återförsäljare

BRITA®
avmineraliseringsfilter

DOMETIC omvänt
osmosiskt filter
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green&clean diskmaskiner

Komplett disksystem
Allt du behöver för att påbörja driften. Färdiga system förberett för dig, inklusive: en
green and clean huvdiskmaskin, vänster eller höger matningsriktning, en inmatnings-/
utmatningsbänk och till och med en avfallstunna.
Automatisk isolerad huvdiskmaskin med ESD

C19571

C19572

Automatisk isolerad huvdiskmaskin

C19573

C19574

green&clean diskmaskiner

Manuell isolerad huvdiskmaskin med ESD

C19575

C19576

Manuell isolerad huvdiskmaskin

C19577

C19578

Manuell isolerad huvdiskmaskin

C19579

C19580

* Kompletta disksystem kan installeras antingen i ett hörn eller i en linjekonfiguration.
För ytterligare information, var god kontakta din lokala Elektroluxåterförsäljare.
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Electrolux,
kundorienterat
Vi är övertygade om att detta är rätt väg att gå: var konkurrenskraftig
på marknaden, och förutse kundernas behov vare sig de gäller konstruktion,
tillverkning, marknadsföring eller service.
På Electrolux kallar vi detta ”customer obsession”då det är våra kunders
krav, önskemål, åsikter som styr vårt agerande och vår produktutveckling.

Stora investeringar för att uppnå perfektion i
tillverkningen

Pre-sales support: fler än 1 000 specialister
redo att hjälpa kunden

Kvalitet i tillverkning leder med tiden till högre prestanda.
”Tillverkad av Electrolux” står, över hela världen, för
en garanti för högteknologisk och kvalitativ standard,
kundinriktad formgivning och produktutveckling. I
Electrolux Professional produktionsenheter är samtliga
enheter kvalitetsprovade komponent efter komponent,
och samtliga funktioner provas separat av tekniska
experter före emballering.

Ett team med fler än 1 000 specialiserade tekniker över
hela världen med en enda målsättning: att konstruera
apparater som är lätta att använda, funktionella och
absolut tillförlitliga. Det fortlöpande samarbetet mellan
konstruktörer, tekniker och köksmästare säkerställer
att Electrolux produkter tillverkas efter exakta
professionella specifikationer. Dessa specialister är
redo att hjälpa kunden utarbeta exakt arbetsflöde
och föreslå den mest funktionella utrustningen för de
begärda specifikationerna, vare sig i en liten restaurang
eller en stor institution.

De teknologiska innovationerna på Elektrolux
diskmaskinanläggning garanterar utestående slutkvalitet
och hög tillförlitlighet tack vare:
• en dubbelsvetsstation med två robotar som helsvetsar
huv för att erhålla smala och jämna svetssömmar
• en av robotarna utför även sammansvetsningen
mellan bakre panelen och tanken för att förhindra
organisk smuts från att tränga in under pågående
diskning och förhindra bakterietillväxt
• en tredje robot i fabriken levererar genomströmmare
vilka är unikt TIG-svetsade i en inert atmosfär vilket
förlänger livslängden tiofalt jämfört med konventionella
metoder
• s idopanelerna av rostfritt stål och chassit är
precisionssvetsade vid varandra

Projekt och offert
Programvara för kökets lösningar

Eftermarknadsstöd: nära kunden,
överallt i världen

Elektrolux köksmästarakademi: seminarier och
utbyte av erfarenheter mellan köksmästare

När vi talar om Electrolux Professional tillförlitlighet
och globala närvaro talar vi om världens bredaste
servicenätverk med skickliga och kvalificerade partners
som dagligen handlägger flerfaldiga uppdrag: från
installation till reservdelar och underhåll. Deras
gemensamma mål är att garantera en effektiv
kundservice och snabb teknisk assistans. Produkterna
levereras, installeras och övervakas effektivt via ett
globalt nätverk för eftermarknadsservice vilket
säkerställer snabb rådgivning från experter över hela
världen.

Electrolux köksmästarakademi upprättades med
en speciell målsättning: att erbjuda bästa gästfrihet,
utbildning och informationstjänster. Kostnadsfria
seminarier för yrkespersoner inom catering,
demonstrationer i kök och detaljerade anvisningar är
bara några få av de aktiviteter som erbjuds fler än 6 000
gäster som besöker oss varje år. Du kan själv prova de
moduluppbyggda köksapparaterna med rådgivning
från Electrolux Expertköksmästare som ingår i ett team
med yrkespersoner som kombinerar erfarenheten
från ”stjärnbeströdda” hotell och restauranger med
kunskapen om de mest innovativa koncepten inom
köksteknologi. Samtliga seminarier tillhandahåller:

• 1 139 auktoriserade servicecenter
• fler än 5 000 välutbildade tekniker
• 10
 års tillgång till reservdelar sedan
tillverkningen upphört
• 44 000 reservdelar i lager
•2
 4/48 timmars leverans av reservdelar
över hela världen

• Teknisk demonstration: displayfunktioner,
arbetsprocedurer, tillbehör och verktyg, korrekt
underhåll
CHEFACADEMY
• Kulinarisk demonstration: tillagningsteknik,
ingredienser, planering av det nya flödet i köket,
tillagningsdemonstrationer

CHEFACADEMY

Ta del av fler av våra idéer på www.electrolux.com/professional
green&clean diskmaskiner

Electrolux Professional lösningar passar kundens behov perfekt,
även inom områdena tillförlitlighet, kostnadseffektivitet och
hållbarhet. Produkterna är de bästa vad avser kvalitet – varaktighet
med låga driftskostnaden. Vissa installationer har varit i drift i mer
än 40 år!
•A
 lla Elektrolux Professional fabriker är certifierade enligt ISO
14001 krav.
•A
 lla Electrolux Professional lösningar är konstruerade för låga
förbrukningar av vatten, energi och disk-/rengöringsmedel liksom
för låga miljöutsläpp
•A
 lla Electrolux Professional lösningar är i bäst i klassen med
avseende på kvalitet för lång livslängd med lägsta totalkostnad. Vi
har lösningar som arbetar fortfarande efter 40 år
•A
 lla Electrolux Professional lösningar uppfyller kraven enligt ROHS
och REACH och är återvinningsbara till mer än 95 %
•A
 lla Electrolux Professional lösningar är 100 % kvalitetstestade,
och samtliga funktioner är provade en och en av tekniska
experter
•U
 nder de senaste fem åren har mer än 70 % av Electrolux
Professional lösningar uppdaterats med funktioner som alltid
konstruerats med kundens behov och miljön i åtanke
•E
 lectrolux Professional upprätthåller
ett speciellt energisparprogram för
att minska energiförbrukningen i sina
tillverkningsanläggningar

9JEFHU
9JEHCS

Excellens
med miljön i åtanke

Företaget förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Illustrationer är inte bindande.
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