Compact tunelové
myčky na nádobí
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Kompaktní řešení
Nová řada kompaktních košových myček Electrolux je přizpůsobivá a odolná, nabízí
maximální hygienu a je perfektním provozně spolehlivým řešením pro oblast mytí nádobí.
Řada zahrnuje 4 modely s kapacitou 90, 140, 180 a 250 košů za hodinu, k dispozici se
sušením a kompletními manipulačními systémy.
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Přizpůsobivost
• Kompaktní design pro omezené prostory začíná od
celkové délky 1120 mm
• Předmývací a sušící zóna mohou být odděleny od
zóny hlavního mytí pro snadné nastěhování
• Funkce maximálního a minimálního výkonu
• 2 variabilní rychlosti (mimo WTCS90)

Hygiena
• Samovypouštěcí mycí čerpadla
• Lisované předmývací a mycí nádrže
• Široké kontrolní dveře
• Samočistící cyklus

Robustnost
• Nosný rám z nerezové oceli
• Pěnová izolace dveří
• Provedení z nerezové oceli podle AISI304
• Ochrana proti stříkající vodě IPX 5
• Zcela kryté elektronické součásti
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Přizpůsobivost
Všechny myčky jsou zabudovány do pevného modulárního rámu. Předmývací a sušící
zóny tak mohou být odděleny od hlavní mycí a oplachovací zóny, což umožňuje snadnější
dopravu na místo instalace i v těsných prostorách.
WTCS 140, WTCS 180 a WTCS 250 nabízí 2 pevně
nastavené rychlosti - pomalejší pro silně znečistěné
nádobí a rychlejší pro méně znečistěné nádobí. Díky měniči
mohou být obě rychlosti vyladěny tak, aby byla dosažena
perfektní rychlost mytí v závislosti na požadavcích
zákazníků.
Nové elektronické ovládání je vybaveno pamětí typu flash
takže nové aktualizované verze softwaru je možné stáhnout
stejně jako u počítače.

Přes své kompaktní rozměry, optimální vzdálenost mezi
mycími a oplachovacími rameny eliminuje stříkání
znečištěné mycí vody na již finálně opláchnuté nádobí.
Dělicí záclonky mezi zónami.
Předmývací zóna je kompletně oddělená od mycí a
oplachovací zóny a automaticky odpouští špinavou vodu
a doplňuje čistou v závislosti na umývaném nádobí.
Odpouštění je tak častější v případě znečištěných talířů a
méně časté pro sklenice nebo mírně znečištěné předměty.
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Kompaktní design snižuje prostorové nároky a začíná
celkovou délkou pouhých 1120 mm s cílem obsáhnout mytí
a oplachování v jediném modulu.
Elektrická a fyzická příprava pro napojení manipulačních
systémů Electrolux zaručuje rychlé a pevné spojení
mezi myčkou a stoly a zajišťuje, že rychlost pohybu košů
je automaticky synchronizována s rychlostí myčky bez
omezení mycí kapacity.

Půdorysná plocha 6 m2

Zvláštní konstrukce WTCS 90 a WTCS 140 s centrálně
umístěnou mycí nádrží umožňuje změnit směr podávání
podle konkrétní potřeby na místě.
Elektronický ovládací panel umožňuje upravit provoz
myčky pro maximální nebo minimální příkon. Minimální
příkon je doporučen pro méně časté nebo kratší periody
mytí (půl hodiny). Maximální příkon je vyžadován při
kontinuálním mytí.

Délka 3,5 m
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Hygiena
Nová kompaktní řada byla navržena s ohledem na rychlé čištění uvnitř i vně.

Velké vyvážené kontrolní dveře umožňují neomezený a
pohodlný přístup do mycích a oplachovacích zón.
Celoplošné hladinové filtry nádrží se sklonem k přední části
směrem k menšímu lisovanému sběrnému košíčku.
Výškově stavitelné nohy s výškou 200 mm umožňují snadný
a úplný přístup pod myčku.
Jako extra příslušenství lze přidat sanitační cyklus, který
desinfikuje všechny nádrže myčky při teplotě 75oC po dobu
5 minut.
Stiskem tlačítka se spustí samočistící cyklus předmývací,
mycí a oplachovací zóny, který nahrazuje náročné ruční
čištění.

Různé součásti, např.
kondenzační jednotku,
všechna mycí a oplachovací ramena, lze
snadno vyjmout pro
snadné čištění.

Samovypouštěcí
mycí čerpadla
poskytují maximální
hygienu bez zápachu
a všechny mycí
a oplachovací
zóny se vypouštějí
automaticky
stisknutím tlačítka.

Mycí komora
neobsahuje žádné
vnitřní hadice a tedy
žádná místa, kde by
se mohla usazovat
nečistota.

Lisované nádrže z
jednoho kusu se
zaoblenými rohy, které
se svažují směrem k
odpadu, se vypustí
během několika
minut.
Lisované nádrže bez
svařovaných bodů
zaručují vodotěsnost.

7

electrolux wtcs

Robustnost
Celková konstrukce myčky nádobí je spojena pevným rámem z nerezových profilů
50 x 50 mm o tloušťce 3 mm, což zajišťuje dlouhodobou odolnost a pevnost.

Všechny hlavní prvky jsou vyrobeny z ušlechtilé nerezové
oceli AISI304: nádrže, panely, mycí a oplachovací ramena,
dveře, madla, přední, zadní a boční panely a vodicí lišty
košů.
Ochrana proti vodě IPX5 zaručuje, že nedojde k poškození
myčky při čištění vnějšího povrchu nízkotlakou vodou.
Automatická Start/Stop funkce zajišťuje, že zóny jsou
aktivovány pouze tehdy, když jimi prochází koše, čímž se
snižuje spotřeba vody i energie.

Funkce Autostart/stop zajistí chod zařízení pouze když
je koš uvnitř myčky a tím snížuje spotřebu jak vody tak
el.energie.

Dvouplášťové,
vyvážené dveře s 35
mm vrstvou izolační
pěny zvyšují pevnost
a rovněž snižují hluk a
tepelné ztráty.

Záclonky ze silikonového
kaučuku (k dispozici
jako příslušenství), jsou
nejodolnějším materiálem
na trhu a nejsou
poškozovány detergenty
ani teplem; žádná
silikonová těsnění nejsou
používána v žádné části
konstrukce myčky.

Hladinové filtry
předmývacích a
mycích nádrží mají
otvory menší než
konkávní trysky
mycího systému,
takže velké částice
jídla nemohou
vniknout do mycího
systému a ucpat jej.

Elektronický řídicí
panel je umístěn
vysoko nad zemí,
chráněný před
vodou, vysokou
vlhkostí a vniknutím
hmyzu. Velký displej
indikuje teplotu v
předmývací, mycí,
oplachovací a sušicí
zóně. Připraveno na
HACCP.
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Nabídka
Model

Typ

Celková
délka

Kapacita
koše/hod

WTCS90

Mytí & oplachování

1125 mm

90

Model

Typ

Celková
délka

Kapacita
koše/hod

WTCS140

Mytí & oplachování

1125 mm

90 až 140

Model

Typ

Celková
délka

Kapacita
koše/hod

WTCS180

Předmytí
mytí & oplachování

1837 mm

120 až 180

Model

Typ

Celková
délka

Kapacita
koše/hod

WTCS250

Předmytí
mytí & oplachování

2243 mm

180 až 250

Všechny verze je možné doplnit o ESD zařízení šetřící energii (s výjimkou WTCS90), elektrické nebo parní vyhřívání.
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Compact tunelové košové myčky na nádobí
Technická data

WTCS90

WTCS140

WTCS180

WTCS250

Nízká rychlost (může být zvýšena na místě)

koše/hod

-

90

120

180

Vysoká rychlost (může být snížena na místě)

koše/hod

90

140

180

250

Délka myčky (bez sušení)

mm

1125

1125

1837

2243

Předmytí
Výkon čerpadla kW

-

-

0,2

1,0

-

-

150

300

-

-

45

100

1

1,5

1

1,5

300

450

300

450

100

100

100

100

4

4

4

5

12

12

12

12

240

240

240

300

-

-

10,5

16,5

10,5

6+6

6+6

6+6

6+6

6+6

6+6

10,5 + 6

Topnice kW

8,25

8,25

8,25

8,25

Ventilátor kW

1,1

1,1

1,1

1,1

1000

1000

1000

1000

50 to 60

50 to 60

50 to 60

50 to 60

0,25

0,25

0,25

0,25

-

0,13

0,13

0,13

Min kW

13,8

14,4

14,1

19,4

Max kW

24,3

26,4

26,1

31,4

Min kW

23,1

23,7

23,4

28,7

Max kW

Cirkulace l/min
Kapacita nádrže l
Mytí
Výkon čerpadla kW
Cirkulace l/min
Kapacita nádrže l
Oplachování
Cirkulace l/min
Kapacita bojleru l
Spotřeba na závěrečné oplachování l/hod
Elektrický příkon
Předmytí s extra sanitačními topnicemi kW
Topnice mycí nádrže kW
Topnice bojleru kW
Sušící jednotka (tunelová 900 mm)

Průtok vzduchu m /h
3

Teplota °C
Transportní motor kW
Ventilátor ESD kW
Celkový příkon (bez sušicí jednotky)

Celkový příkon (se sušicí jednotkou)
33,6

35,7

35,4

40,7

Připojení teplé vody

°C

50

50

50

50

Připojení studené vody

°C

15

15

15

15

<70

<70

<70

<70

Hladina hluku

A
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www.electrolux-professional.cz
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Společnost si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění

Share more of our thinking at www.electrolux.com/professional

