
Electrolux Diskmaskiner

Wine-Line Underbänksdiskmaskin
Electrolux Diskmaskiner uppfyller alla krav på effektivitet, ekonomi och ergonomi i diskrummet. Electrolux 
diskmaskinsprogram består av alla typer och storlekar av diskmaskiner såsom glasdiskmaskiner, 
underbänkdiskmaskiner, frontmatade diskmaskiner, huvdiskmaskiner, tunneldiskmaskiner, banddiskmaskiner 
och grovdiskmaskiner.
På detta blad presenteras Wine-line underbänkdiskmaskinen. Wine-Line är utrustad med avloppspump, 
diskmedelsbehållare och har en kapacitet på 40 korgar per timme.
  
 

502040

ENKEL ATT INSTALLERA
• Underbänkdiskmaskinerna 
kräver endast 400V, 3~50, 5,35 
kW.
• Reducerad ampere vid 
konvertering till 1 fas (16A   13A)
• Enkel service från framsidan.
• Utrustade med avloppspump för 
att underlätta installationen.
• Samma golvyta som för en 
vanlig hushållsmaskin. 
  
SKINANDE RENA GLAS
•Wine-Line är speciellt framtagen 
för att dramatiskt minska de 
skador och fläckar som vanligtvis 
uppstår på kristall och glas. Tack 
vare speciella disk- och 
sköljförutsättningar:
- Lägre disktemperatur på 50-55°C 
(jämfört med standarddiskmaskiner 
som har 55-65°C)
- Längre sköljcycklar (på pgm 2 och 3)

- Den atmosfäriska genomströmmaren 
garanterar ett konstant vattentryck och 
temperatur på sköljvattnet vilket 
minskar diskmedelsrester på glasen
- Mjukstart förhindrar skador vid 
uppstart av diskning.
• Wine-Line levereras med en 
diskkorg framtagen för att rymma 
alla sorters glas (med hög fot).
- Glasets kant ligger ej mot 
diskkorgens botten, vilket minimerar 
slitage och glasets insida blir renare.
- Utformad för diskning av upp till 
270mm höga och 104mm breda glas

ENKEL ATT ANVÄNDA OCH 
RENGÖRA
• Inbyggd sköljmedelspump
• Inbyggd sköljmedelsdoserare 
med en slang för användning 
tillsammans med extern behållare.
• Förberedd för diskmedelspump 
som finns som tillbehör.

• 3 diskprogram, diskcykler- 
sekunder 90-113-173. Tiderna är 
omställningsbara.
• Helautomatisk.
• Filterplåtarna kan enkelt tas ur 
utan att ta bort disk- och 
sköljarmarna
• Lättläst kontrollpanel med digital 
termometer för disktank och 
slutsköljning.
• Tillverkade av rostfritt stål AISI 
304.
• Helpressad disktank med 
rundade hörn underlättar 
rengöringen.
• Silplåtar, disk- och sköljarmar 
lätta att ta bort.
• Automatiskt 
självrengöringsprogram.



Electrolux Diskmaskiner
Wine-Line Underbänksdiskmaskin

Internet: http://www.electrolux.com/foodservice
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Omvandla från; till 230V 3~; 230V 1N~
Nätspänning 400 V, 3N, 50
Nettovikt - kg 68
Ljudnivå - dBA <65
    totalt installerad effekt 6.85
    sköljpump 0.26
    avloppspump 0.034
Effekt - kW
Genomströmmarens effekt (kW) 6
Storlek Genomströmmare (liter) 12
    vattenkonsum. - lit./prog. 3.8
Slutsköljnings prog.
    temperatur - °C 84
    tid - sek. 16
Slutsköljning
    elektriska element - kW 2
    pump - kW 0.736
    tankkapacitet - liter 23
    temperatur - °C 50-55
Diskcykel
    höjd 335
    djup 500
    bredd 500
Storlek diskutrymme - mm
    höjd 850
    djup 612
    längd 600
Utvändiga mått - mm
Korgkapacitet/tim. 40
Tallrikskapacitet/tim. 720
Längd diskprogram - sek. 90/113/173
Antal program 3
Torkmedelspump ●

Diskmedelspump ●

Sköljpump ●

Avloppspump ●

Termometer ●

    hårdhetsgrad - °f 7-14
    temperatur - °C 50
Vattentillförsel
EGENSKAPER

EUCAIWL
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HYGIENISK OCH TILLFÖRLITLIG
• Atmosfärisk genomströmmare 
med inbyggd tryckstegringspump 
garanterar en slutsköljnings- 
temperatur av 84°C under hela 
sköljcykeln och gör maskinen 
oberoende av inkommande 
vattentryck. 
• Modell 502043 med vanlig 
genomströmmare garanterar ett 
bra sköljresultat genom en 
slutsköljningstemperatur på mer 
än 82.5°C (inkommande 
vattentryck och temperaut på 2 
bar respektive 50°C).
• På samtliga (utom 502043) 
indikerar den gröna "wash Safe 
lampan" att diskcykeln genomförts 
med korrekt temperatur och tryck 
på sköljvattnet.
• Efter diskcykeln uppstår en paus 
på 4 sek som förhindrar att det 
droppar smutsigt vatten på 
diskgodset efter sköljcykeln.
• Automatisk felsökning.
• Högfeffektivt återsugningsskydd 
(klass A) är inkluderat. 
Återsugningsskyddet sitter i det 
inkommande vattenröret och 

förhindrar att smutsigt vatten sugs 
tillbaka ut i vattenledningsnätet.
• Efter rengöringsprogrammet 
töms vattnet ut helt, för att 
undvika smuts och 
bakterieansamlingar när maskinen 
inte används.
• Förberedd för HACCP.
• Ny genomströmmare i 304L. 
Skyddad med MIG svetsning, har 
bättre skydd mot korrosion.
• Fjäderbalanserad dörr.
• Disk- och sköljarmar av rostfritt 
stål.
• Helt slät och täckt baksida med 
IPX4.
• Alla delar av högsta kvalitet 
• Mjukstart av diskprogram för att 
skydda ömtåligt diskgods
• Dubbla isolerade väggar ger inte 
bara lägre värmeutsläpp utan även 
lägre ljudnivå, för en bättre 
arbetsmiljö.

MILJÖVÄNLIGA
• 98% av materialet 
återvinningsbart.
• CFC-fritt emballage.
• Utvecklade och producerade i 
ISO9001 och ISO14001 godkända 
fabriker.
  

* Tiden på diskcyklarna kan förlängas 
om den inkommande 
vattentemperaturen är lägre än angivet.
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TRÅDKORG FÖR 12 TALLRIKAR MAX 320 MM 867014
TÄCKGALLER FÖR SMÅ/LÄTTA SAKER I KORG 867016
STATIV FÖR UNDERBÄNKSDISKMASKIN 860418
SKÖLJMEDELSMÄTARE FÖR DISKMASKINER 864005
SET MÄTNING TOTAL/TEMPORÄR VATTENHÅRD. 864050
RFR KIT FÖR INGÅENDE VATTENANSLUTNING 864016
RFR 304 AISI BAK.PANEL FÖR UNDERB. TOP 864298
KORG FÖR VINGLAS 500X500X246 867019
INTEGRERAT HACCP FÖR DISKMASKINER 864001
INGÅENDE RÖR (KOPPAR) FÖR DISKMASKINER 864000
HACCP SKRIVARE FÖR DISKMASKINER 864002
FILTER FÖR DELVIS AVHÄRDNING 864017
EXTERNT OMVÄNT OSMOSISKT FILTER 864026
DISKMEDELSMÄTARE FÖR DISKMASKINER 864004
DISKKORG SEMI-PRO. 500x500x190MM 867024
DISKKORG FÖR 5 BRICKOR 530X325 MM 867006
DISKKORG FÖR 24/48 KOPPAR, BLÅ 867007
DISKKORG FÖR 18 FLATA TALLRIKAR, GUL 867002
DISKKORG FÖR 16 GLAS H 70 MM 867023
BESTICKSBEHÅLLARE GUL 864242
AVMINERALISERINGSFILTER 864367
8 L EXTERN AUTOMATISK VATTENAVHÄRDARE 860413
4 HJUL FÖR DUBBELISOLERAD UNDERBÄNKDIS 864008
4 BESTICKBEHÅLLARE I PLAST, GUL 865574
20 L EXTERN MANUELL AVHÄRDARE 860430
12 L EXTERN MANUELL VATTENAVHÄRDARE 860412
*NOT TRANSLATED* 864529
*NOT TRANSLATED* 864528
*NOT TRANSLATED* 864527
TILLBEHÖR

KORG FÖR VINGLAS 500X500X246 1
DISKKORG FÖR 24/48 KOPPAR, BLÅ 1
INKLUDERADE TILLBEHÖR

EUCAIWL
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Electrolux Diskmaskiner
Wine-Line Underbänksdiskmaskin

Internet: http://www.electrolux.com/foodservice

IB
E

01
0

20
13

-1
0-

03
B

ol
ag

et
 r

es
er

ve
ra

r 
si

g 
fö

r 
rä

tt
ig

he
te

n 
at

t 
än

d
ra

 t
ek

ni
sk

a 
sp

ec
ifi

ka
tio

ne
r.

XR - Anslutning för diskmedelsdosering ●

HWI - Varmvattenanslutning G 3/4"
EQ - Ekvipotential skruv ●

EI - Elektrisk anslutning 400 V, 3N, 50
D - Avlopp, diameter 20.5mm
BESKRIVNING
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