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503021 (LU7ADP) 1170 tallrikar/tim, Active,
isolerad, 3 diskcykler
(55/90/300) med
avloppspump och atmosfärisk
genomströmmare,
självrenöringscykel.
sköljmedelsdosering. Ingår: 1
st diskkorg för tallrikar
(867002), 1 st korg för glas
(867023),  2 set  med 4
bestickslådo

Multi-purpose dish/utensil washer. Front loading with 450mm door opening.
304 AISI stainless steel exterior, wash tank, tank filter and wash and
rinsearms.  Wash tank (40lt) with rounded corners. Double skinned insulated
walls and counterbalanced door with double stop. 3 programmable washing
cycles. Self cleaning cycle. Digital control panel with display of wash and
rinse temperatures. Built-in atmospheric boiler (12lt) with automatic boiler
emptying function. Rinse booster pump. Drain pump. Active rinse system
guarantees a constant rinse temperature of 84°C. Rinse cycle duration 16
seconds can be modified to 35 seconds. Fault auto-diagnosis system. Rinse
aid dispenser. Pre-arranged for external detergent dispenser, HACCP and
Energy management device.
Hourly capacity: 1170 dishes/65 baskets 500x530mm.
Supplied with: n.1 basket for glasses, n.1 basket for plates, n.1 wire basket
for pizza plates,trays,and small utensils and n.1 set of 4 cutlery containers.

Huvudfunktioner
• Inbyggd atmosfärisk genomströmmare ökar temperaturen

på vatten från 50 °C till 84 °C för en hygienisk sköljning.
Ingen extern genomströmmare krävs.

• Konstant temperatur på 84 °C under hela
sköljprogrammet oavsett innkommand vattentryck
och -temperatur.

• Effektiv air-gap (klass A) på inkommande vatten som
förhindrar att vatten sugs tillbaka i nätverket vid
plötsligt tryckfall.

• Grön lampa för "WASH SAFE CONTROL" bekräftar att
disken har sköljts ordentligt.

• Dubbelt korgstöd, ett stort 550x535 mm galler för
pizzatallrikar, brickor och redskap eller ett 500x500 mm
standardkorg för tallrikar, koppar och bestick.

• Utrustad med tömningspump för snabb och enkel
installation.

• Automatiskt system för feldiagnos.
• Enkel hantering framifrån.
• Lätt att ta bort disk-/sköljarmarna och filtret.
• Helautomatisk självrengöringsprogram undviker

risken för bakteriespridning.
• Enkel kontrollpanel med digital display för disk och

sköljtemperatur.
• Automatisk genomströmmartömningsfunktion.
• 55/90/300 sekunders program.
• Låg ljudnivå <65 dBA.

Konstruktion
• Balanserad dörr för att minimera påverkan vid öppning

och stängning.
• Enhet utrustad med sköljmedelspump.
• Släta ytor underlättar rengöringen.
• Disk-/spolarmar och munstycken i rostfritt stål.
• Front- och sidopaneler i 304 AISI rostfritt stål, disktank

och filter.
• Isolerad.
• Helt stängd på baksidan med täckplåt.
• Dubbel disktank med rundade hörn för enklare

rengöring.
• Inga rör på insidan av diskutrymmet.

Hållbarhet
• Förberedd för implementering av HACCP-system och

energihanteringsenhet.
• Tillverkad i toppkvalitetsmaterial.
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Medföljande tillbehör
• 2 av 1st gul besticksbehållare PNC 864242
• 1 av Diskkorg gul för flata tallrikar PNC 867002
• 1 av Trådkorg med ställ för

pizzatallrikar, brickor och små utensilier
PNC 867045

Övriga Tillbehör
• Extern manuell vattenavhärdare - 12

liter - för underbänkdiskmaskiner
PNC 860412 ❑

• Extern automatisk vattenavhärdare - 8
liter, för huvdiskmaskiner

PNC 860413 ❑

• Filter för delvis avhärdning PNC 864017 ❑

• Set för mätning av total/temporär
vattenhårdhet

PNC 864050 ❑

• Diskmedelspump för
underbänksdiskmaskiner.

PNC 864218 ❑

• 1st gul besticksbehållare PNC 864242 ❑

• Avmineraliseringsfilter PNC 864367 ❑

• 4 styck gula besticksbehållare i plast PNC 865574 ❑

• Diskkorg grön för djupa tallrikar PNC 867000 ❑

• Diskkorg gul för flata tallrikar PNC 867002 ❑

• Täckgaller för små/lätta saker i diskkorg PNC 867016 ❑

• Diskkorg för 16 glas max. height: 70
mm. Består av: 1st 867007+ 1st
864162

PNC 867023 ❑

• Diskkorg semi-professionell
(500x500x190mm)

PNC 867024 ❑

• Trådkorg med ställ för pizzatallrikar,
brickor och små utensilier

PNC 867045 ❑

• Gallerkorg för utensilier PNC 867046 ❑
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Front

Sida

D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning

EO = Eluttag
HWI = Varmvatten

XR = Sköljmedelsanslutning

Topp

Elektricitet
Spänning:

503021 (LU7ADP) 400 V/3N ph/50 Hz 
Total watt: 12.1 kW 
Diskpump, effekt: 0.8 kW 

Vatten
Disktankkapacitet (liter): 42 
Storlek genomströmmare (liter): 12 
Disktank värmeelement: 3 kW 
Slutsköljning varaktighet (sek): 16 
Slutsköljning, förbrukning (liter): 3.8 

Viktig information
Disktemperatur: 55-65 °C 
Slutsköljning, temperatur: 84 °C 
Tid per cykel (sek.): 55/90/300 
Invändiga dimensioner - bredd 554 mm 
Celldimensioner - djup 570 mm 
Celldimensioner - höjd 450 mm 
Yttermått, bredd 642 mm 
Yttermått, djup 723 mm 
Yttermått, höjd 1477 mm 
Nettovikt: 97 kg 
Fraktvikt: 103 kg 
Frakthöjd: 1680 mm 
Fraktbredd: 810 mm 
Fraktdjup: 760 mm 
Fraktvolym: 1.03 m³ 
Tallrikar kapacitet: 1170/h 
Korgar kapacitet 65/timme 

Hållbarhetsdata
Temperatur inkommande vatten: 50 °C 


