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511061 (TW12ELCB) Brickdiskmaskin. ESD.
Diskzon, sköljzon och
torkzon. 600/1200 brickor
per timme. Vänstermatad.

Brickdiskmaskin anpassad för diskning av brickor. ESD (energiåtervinningsanläggning)
för energibesparing och förbättrad arbetsmiljö. Försedd med inbyggd
trycksatt genomströmmare (12kW) med en kapacitet på 16 liter. Utöver
diskzon och sköljzon har maskinen även en zon för torkning. Matning från
vänster till höger.

Externa delar i rostfritt kvalitetsstål (AISI 304)
Diskutrymme i syrafast rostfritt kvalitetsstål (AISI 316)
Välbalanserad dörr med säkerhetsanordning
Disk- och sköljarmar är enkla att ta bort för rengöring
Automatiserad start/stoppfunktion
Automatisk på- och avlastning
Kapacitet: 600/1200 brickor per timme

Huvudfunktioner
• Elektriskt eller ånguppvärmd och med vänster eller

höger matning.
• Diskzon där all smuts avlägsnas.
• Sköljzon där rent vatten återanvänds för att

eliminera alla spår av diskmedel.
• Enkel hantering framifrån.
• Torkzon för snabb och effektiv torkning.
• Djupa sillådor täcker hela maskinens bredd.
• Automatisk start-/stoppfunktion för att stänga av

maskinen när den inte används.
• Enkel kontrollpanel.
• Inbyggd genomströmmare för att öka temperaturen

på sköljvattnet.
• Variabel hastighetsstyrning från 7-14 m/min som

ger 600 till 1200 brickor/timme i diskkapacitet.
• Disk- och sköljarmarna kan enkelt tas bort för

rengöring.

Konstruktion
• Exteriör i rostfritt stål (AISI 304) för enkel rengöring.
• Endast en kabel för elektrisk anslutning.
• Automatisk laddning av brickor fråm en Electrolux

Professional bricktransportör.
• Automatisk avlastning till dispenser.
• Alla modeller i sortimentet är gjorda av

toppkvalitetsmaterial som ökar hållbarheten.
• Automatiskt styrd diskning i diskmaskin.
• Dispensstation för två dispensers (tillval).
• Stora balanserade luckor för enkel åtkomst till disk-

och torkzoner.
• Stora balanserade isoleradeluckor med säkerhetsenhet

och lätt grepphandtag för enkel åtkomst till disk-
och torkzoner.

• Disktank i 316 AISI syrafast rostfritt stål med rundade
hörn och lutande botten för att underlätta
rengöring.

• Har en brickbuffert som innehåller upp till 10 brickor
och som extra tillval kan brickorna även lastas ur i
en avlastningsstation bestående av två dispensrar
som används omväxlande.

Hållbarhet
• Den inbyggda värmeåtervinningen (ESD) möjliggör

användning av ångan som genereras från
maskinen för att värma upp det inkommande kalla
vattnet, sänker temperaturen och fuktigheten i
luften och minskar förbrukningen av energi.

Övriga Tillbehör
• Brickdispenser för transportör,

H=800/900 mm
PNC 865135 ❑
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Front

Sida

D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning

EO = Eluttag
EQ = Ekvipotential skruv
ES = El-signal In/Ut

HWI = Varmvatten
U = USB-port

WI = Vatten inlopp

Topp

Elektricitet
Total watt: 36.4 kW 

Vatten
Vattenförsörjning - under
drift: 10-15 °C 
Termometrar 50 °C 

Kapacitet
Antal hastigheter 2 

Viktig information
Luftutsläpp

511061 (TW12ELCB) 500m³ / h 
1:a disk tankkapacitet: 114 liter 
1:a disk pumpeffekt: 3.0 kW 
Sköljtemperatur: 80-90 °C 
Genomströmmare till
slutspolning, kapacitet: 16 liter 
Genomströmmare till
slutspolning, effekt: 18 kW 
1:a disktemperatur:
Yttermått, bredd 2980 mm 
Yttermått, djup 824 mm 
Yttermått, höjd 1914 mm 
Höjd med luckan öppen: 2050 mm 
Nettovikt: 520 kg 
Hastighet min/max: 14 m/max - 7 m/min 

Hållbarhetsdata
Slutsköljning
vattenförbrukning (cykel): 300 lt 


