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Ekologie a úspornost
Zelená ekonomie
Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí a nepřetržité studium využívání inovací vedoucích ke snížení dopadů mytí nádobí na životní prostředí.
Na každých 150 umytých standardních jídelních sad (což odpovídá 1 200 talířům) uvolní naše zařízení do životního prostředí o 2,2 kg CO2 méně. Všechny
tyto faktory také přispívají ke snížení provozních nákladů: € 2.5 na každých
150 jídelních sad, tj. 40%! Náš výrobní proces je šetrný k životnímu prostředí,
jak potvrzuje certifikace našeho závodu podle normy ISO 14001:2004.

Ochrana pracovního prostředí
Mimořádně nízká úroveň hluku našich myček nádobí, která je až čtyřikrát
nižší než u předchozích modelů, je zajištěna čerpadlem DuoFlo a konstrukcí
s částečně nebo kompletně dvojitým pláštěm a termo-akustickou izolací u
některých modelů, které dosahují dalších 25% snížení úrovně hluku. Elektrický systém zařízení byl navržen tak, aby se snížily elektromagnetické emise, jejichž hodnota je tak pod požadovanými zákonnými limity.

* 40litrová nádrž - čerpadlo 0,8 kW - spotřeba 3 litry/koš - 90-vteřinový
cyklus pro talíře.
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Koncept kvality výrobku

Koncept údržby RM Gastro

Stroje firmy RM Gastro jsou navrženy a zkonstruovány v souladu s certifikovaným systémem kvality ISO 9001:2008 a zahrnují jedinečné zkušenosti
výrobce, který během svého působení v tomto oboru prodal více jak jeden milion průmyslových myček nádobí. Všechny elektrické a elektronické
součásti našich zařízení pocházejí z Evropy. Díly od externích dodavatelů
jsou předmětem přísných kontrol.

Kvalita je zajišťována nejenom při výrobě na závodě, ale během celého
životního cyklu výrobku. RM Gastro je specializované oddělení odpovědné za integrované řízení náhradních dílů a poprodejní aktivity s ohledem
především na školení a kvalifikaci sítě autorizovaných prodejců a servisních center. Toto oddělení je také odpovědné za předprodejní, logistické
činnosti a péči o zákazníky. Tím podporují rozsáhlou součinnost a spolupráci při provádění základních činností vedoucích ke spokojenosti našich
zákazníků.
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Inovace a úspory
a) Gravitační odpad, výměna vody odpovídá 62% oplachovací vody.
b) EvoLution2: výměna vody odpovídá 100% oplachovací vody.

Nečistoty (g/l)

Nečistoty v mycí nádrži
(15litrová nádrž; oplachovací voda 1,9 litru/koš; nečistoty 30g/koš)
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Oplachovací systém UltraRinse2

Výpusť EvoLution2

Obvykle je velká část oplachovací vody ztracena z důvodu ztrát v centrálním náboji a zbytečného oplachování dna nádrže a stěn. UltraRinse2
snižuje ztráty z náboje a různý tvar ramen vyrobených z oceli / plastu
zaručuje nejenom prostý rozstřik vody, ale napájení silné trysky umístěné na ramene. Myčky nádobí vybavené UltraRinse2, které spotřebují
1,9 litru na jeden cyklus a dodávají stejné množství vody do police jako
běžné myčky nádobí se spotřebou 3 litry. Bojler je vybaven oplachovacím čerpadlem na straně sání a systémem přerušovací nádrže (Break
Tank), který zajišťuje konstantní tlak a napájení bez ohledu na podmínky přívodu vody. Zabraňuje také kolísání teploty.

Během oplachování je čistá voda čerpána do nádrže, aby nahradila
znečištěnou vodu. V případě tradičních gravitačních odpadů se na těžší
špinavé vodě shromažďovala čistá voda, takže z načerpaných tří litrů
vody odcházel jeden litr přímo do odtoku.
EvoLution2 vypouští vodu a částice pevných nečistot ze dna nádrže
před oplachováním. Ztráty jsou eliminovány s účinností 100%. Mycí
voda se pomaleji znečišťuje, výměna vody je méně častá a koncentraci
mycího prostředku je možno snížit asi o 20%. Standardním vybavením
je vypouštěcí čerpadlo a samočistící cyklus myčky.

Obrázek 2

Obrázek 3

Obrázek 1: Přehledné schéma komponent UltraRinse2
Obrázek 2: Rozvod oplachovací vody s UltraRinse,
Obrázek 3: Rozvod oplachovací vody s běžným systémem
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Inovace a výkon

Rozvod vody pomocí EquaLizer2

Čerpadlo DuoFlo

Ramena EquaLizer2

Běžné čerpadlo má vstup (z nádrže) a výstup směrem ke dvěma
ostřikovacím ramenům: tok vody musí být rozdělen pomocí konektorů ve tvaru T nebo Y. Náš výzkum odhalil, že při tomto uspořádání dochází k 25 - 30% ztrátě energie. Firma RM Gastro odstranila
tento problém jednoduchým řešením: čerpadlo má jeden vstup, ale
dva výstupy bez jakéhokoliv rozdělovače ve tvaru T. Ztráty nejsou
v tomto případě pouze sníženy, ale jsou kompletně odstraněny.
Uspořádání přináší navíc 50% snížení hluku. 480W čerpadlo DuoFlo poskytuje stejný výkon jako běžné 650W čerpadlo: maximální
účinnost a minimální spotřeba energie.

Spodní rameno rozstřikuje vodu zdola nahoru a horní rameno shora dolů. Použití stejných ramen vede ke kompromisům, které způsobují snížení výkonu.
Stroje firmy RM Gastro jsou vybaveny spodním ocelovým rozstřikovacím ramenem s vysokotlakými tryskami a spodním ramenem z
kompozitního materiálu (polyacetaly s mastkem a skleněnými vlákny) s vysokorychlostními tryskami. Jejich nízká hmotnost vyrovnává rozdíl v hydraulické energii způsobovaný větší délkou okruhu a
podporuje otáčení. Stejnoměrné rozdělení vody je tímto zaručeno,
stejně tak jako zlepšení schopnosti čištění, například na zadní straně polévkových talířů.

Rozvod vody pomocí běžných ramen
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Inovace a snadné použití

CareFree pro nepřetržité změkčování vody
Jednou z hlavních nevýhod běžně používaných změkčovačů vody je to,
že jejich činnost musí být na dlouhou dobu přerušována s frekvencí, která
závisí na tvrdosti vody, za účelem doplnění soli. CareFree regeneruje pryskyřice automaticky a uživatelsky jednoduše. Regenerací při každém cyklu
se snižuje usazování vodního kamene a proces je tak rychlý, že je prováděn
během mytí. Množství soli je sledováno elektronicky a hlášení na displeji
ukazuje, kdy je třeba doplnit sůl do speciálního snadno dostupného kontejneru uvnitř mycí komory.

ProStrainer filtrační koš s integrálním povrchem
ProStrainer filtrační koše s integrálním povrchem jsou vyrobeny z pokročilého materiálu, jsou lehčí než tradiční ocelové filtry a také jsou odolnější
vůči působení chemických látek. Neztrácejí tvar, ani účinnost, i když jsou
vystaveny otřesům a nárazům během čištění, čímž se liší od původních kovových filtrů, které se po krátké době ohýbaly nebo deformovaly a ztrácely
filtrační schopnosti.
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Žádná pára - žádný odpad

NRG systém pro regeneraci tepla
Systém zachycuje a kondenzuje páru vznikající po oplachu. Regenerované teplo zvyšuje teplotu vstupní vody
o 25 °C. Odstraňuje potřebu externího odsávacího krytu, zlepšuje pracovní prostředí a také umožňuje výrazné
úspory energie umožněné téměř 40% snížením gradientu teploty oplachovací vody, který by jinak musel být zajištěn bojlerem.
Celý proces trvá pouze 30“ na konci cyklu a je plně automatický. Zlepšuje se také komfort pro obsluhu, protože
jsou odstraněny úniky nasycené páry při otevření krytu.

8

Inovace a snadné použití
Mycí cykly ProGrams
Umožňují mimořádně všestranný provoz v kombinaci s
maximálním pohodlím. K dispozici jsou tři základní programy (standardní, intenzivní, dlouhý) a možnosti použití:
vysoce specializované, na konkrétní podmínky upravené
cykly umožňují provádění programů. Uživatel si také
může vybrat jeden z cyklů ProGrams s možností bezpro-

ProClean

ProGlass

ProSteel

(samočištění)

(sklenice)

(příbory)

Vymývá nádrž, hydraulický obvod a vypouští nádrž a bojler (80% obsahů).

Speciální program pro sklenice určitého
tvaru, prodloužení času cyklu, oplachování
prodlouženo o 20% při optimální teplotě
65° C.

Cyklus pro příbory zahrnuje několik fází
mytí při teplotě rostoucí až na 70° C a fáze
konečného oplachu při teplotě 85° C. Spotřeba vody je 5,5 litru/cyklus a doba cyklu
je asi 6 minut.

ProNew

ProPlates

ProGreen

(talíře)

(ECO)

Cyklus mytí s čistou vodou s kompletním
vypuštěním a náhradou vody v nádrži.
Ideální pro nečistoty z jídla, jako je mléko
nebo sklenice na pivo, nebo pro rychlé doplnění vody.

Konkrétní cykly pro talíře, oplachování je o
17% sníženo a teplota je udržována na optimální hodnotě 78° C.

Snížená spotřeba energie, cyklus šetrný k
životnímu prostředí. Provoz při nižších teplotách (50 °C a 65 °C pro mytí a oplachování) po delší dobu, 13% snížení produkce
CO2.

ProSan

ProAct

ProWater

Tepelná dezinfekce v souladu s EN ISO
15883-1/3; úroveň A0 nastavitelná v rozmezí 20 a 60. Mytí probíhá při teplotě 72 °C
a oplachování při teplotě 85 °C.
Čas cyklu je regulován elektronicky a závisí
na zvolené hodnotě A0 (s A0 = 30, přibližně
12‘).

Intenzivní cyklus pro mytí nádobí a malých
pánví zahrnuje fázi předmytí následovanou odstraněním nečistot ze dna nádrže.
Poté následuje fáze chemického odmaštění a konečné mytí při vysoké teplotě (65
°C) s oplachem při teplotě 78 °C. Spotřeba
vody je 5 litrů.

Rozhraní TopScreen
Provoz myčky nádobí je ovládán jediným tlačítkem, které mění barvu
podle probíhající fáze mytí. Programy, teploty, čas konce cyklu a další informace podle výběru uživatele se zobrazují na LCD displeji, který také upozorňuje obsluhu na to, zda jsou dveře správně zavřené, na
malé množství soli a chemických přípravků a zobrazuje i celou řadu
dalších hlášení a zpráv. Tento systém bez komplikací překonává omezení běžných digitálních rozhraní a omezení možností používání dotykové obrazovky.

Program ProService
Pomocný systém pro servisní techniky zahrnující funkci autodiagnostiky se záznamem provozních podmínek při vzniku závady. To umožňuje
rychlejší odhalení a odstraňování závad. Dvě řídící menu, základní a pokročilé, umožňují kompletní regulaci a přizpůsobení parametrů myčky
nádobí. To zahrnuje také funkci počítače cyklů a přímou regulaci dávkovače v g/l řízenou softwarem.

blémového mytí denní směsi nádobí a s možností úpravy
cyklu pro skleněné výrobky, talíře nebo pánve.
Existují tři základní programy (standardní, intenzivní,
dlouhý) a uživatel si také může zvolit jeden z cyklů ProGrams s možností úpravy výběru v jakémkoliv okamžiku:

(osmóza)
Specifický cyklus pro mytí sklenic s osmotickou vodou. Je určen pro provoz s filtrem
na reverzní osmózu WS 140 a využívá mycí
prostředek ProWash Crystal a oplachovací přípravek ProRinse Crystal. Všechny
provozní parametry jsou upraveny tak, aby
byl optimalizován konečný výsledek mytí
sklenic.
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Inovace a ergonomie

ProChem systém pro dávkování chemických
přípravků
Elektronicky řízené dávkovače peristaltického oplachovacího přípravku
a mycího prostředku. K dispozici jsou sondy (volitelné příslušenství) pro
sledování koncentrace chemických látek s upozorněním na elektronickém
displeji. Ovládací systém umožňuje přímé nastavení dávkovaného množství v g/litr na displeji, což eliminuje potřebu komplikovaných převáděcích
výpočtů.

SmartClean konstrukce
umožňující snadné čištění

Ochranný kryt ProGlide Dveře ProSoft

Umožňuje úsporu až 40 minut/den
při čištění myčky na konci cyklu,
protože zařízení je zkonstruováno
tak, že nikde nedochází k hromadění zbytků jídel. Nádrž bez vnitřních hadic, hluboko zapuštěné
vodící dráhy košů, zabudované nárazuvzdorné filtry plastové nádrže
a mnoho dalších detailů umožňují
mimořádně rychlé čištění naší myčky na nádobí.

Kryt se spouští plynule na kluzných
vodítkách a aktivuje se systémem
pák bez deformací nebo zadrhávání, pokud je rukojeť držena v rohu.
Váha krytu je vyvážena protizávažím a síla potřebná k jeho zvednutí je tak snížena na pouhé 3 kg. To
snižuje únavu obsluhy a zvyšuje
produktivitu. Kryt je opatřen dvojitým pláštěm a izolací, což výrazně
omezuje přenos tepla a hluk.

Dveře se zavírají plynulým přesným
pohybem, který zabraňuje poškození křehkého nádobí i v případě, že
se dveře zavírají větší silou. Obsluha
musí vynaložit pouze sílu 3 kg, což
je polovina obvyklé hodnoty u běžných zařízení; vodítka namontovaná uvnitř dveří umožňují zasunutí
koše s nádobím a tím snižují únavu
obsluhy, zvyšují produktivitu a snižují možnost náhodného poškození nebo rozbití nádobí.
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TT 50T ABT / 50TB ABT

Šetřete vodou!
Pouze 1,9 litru na koš s UltraRinse2

Výhody
Produktivita
Mycí systém RM Gastro je schopen řídit 72” cyklus normálních
talířů s teoretickou produktivitou 900 standardních talířů,
nebo 450 talířů o průměru 38 cm, nebo 2500 běžných sklenic,
nebo 1250 ochutnávacích sklenic a také 400 táců Euronorm
nebo 200 teplotních táců.
Výkon
470 W čerpadlo DuoFlo , které je ekvivalentem běžného 620
W čerpadla, a modulární mycí cykly zajišťují mimořádnou
úroveň výkonnosti. Intenzivní cyklus ProAct je vhodný zejména pro špinavé talíře, tácy, malé pánvičky a další nádobí.
Všestrannost
Užitečná výška dveří 38,5 cm umožňuje mytí nádobí, ale
také táců, tepelných podnosů, malých pánví a dalšího nádobí. Standardní instalační rozměry s celkovou výškou 82
cm umožňují bezproblémovou montáž do každé kuchyně.
120 cm vysoká verze se zakládáním zepředu umožňuje plně
ergonomickou volně stojící instalaci. Elektronický SoftStart

pro mytí křehkých sklenic.
Úspornost
Na každých 900 umytých kusů nádobí (asi jedna hodina nepřetržitého provozu) uspoří inovace firmy RM Gastro 50 litrů
vody, 300 g chemických přípravků a 5,0 kWh elektrické energie v porovnání s výrobky konkurence. V peněžním vyjádření
to představuje úsporu 1 €, což odpovídá 40% úspoře provozních nákladů.
Hygiena
Hygiena je zajištěna vysokou teplotou mytí a oplachu při 78°C
s garantovanou úrovní tlaku, napájení a teploty. ProSan je
teplotní dezinfekční cyklus odpovídající požadavkům EN ISO
15883-1/3 a je zvláště vhodný pro nemocnice, ošetřovatelské
domy a domovy důchodců. Hygiena pracovního místa je zahrnuta do konceptu ochrany životního prostředí ProTect.
Rychlé čištění
Je zajišťováno konstrukcí SmartClean; cyklus ProClean provádí většinu požadovaných operací automaticky. Cyklus čisté
vody ProNew umožňuje rychlé doplnění vody během provozu.

11

TT - 50T

TTA - 50T

TT - 50 TB

Konstrukce s kompletním dvojitým pláštěm

•

•

•

Hluboce zapuštěná nádrž s nárazuvzdorným plastovým filtrem

•

•

•

Systém mytí s čerpadlem DuoFlo a rameny EquaLizer2

•

•

•

Vypouštěcí systém EvoLution s vypouštěcím čerpadlem

•

•

•

Oplachovací systém UltraRinse2

•

•

•

Atmosferický bojler s oplachovacím čerpadlem

•

•

•

Elektronické dávkovače ProChem na mycí prostředky a oplachovací přípravky

•

•

•

Samočisticí cyklus ProClean

•

•

•

Systém ProTect pro zlepšenou ochranu životního prostředí

•

•

•

LCD rozhraní SmartScreen

•

•

•

Počet standardních mycích programů

3

3

3

Speciální cykly programu CluSter - č.

5

5

5

Změkčovač vody CareFree s nepřetržitým provozem

-

•

-

Elektronický SoftStart

•

•

•

• Standardní o Volitelné - Není k dispozici

Vlastnosti

Verze
TT - 50 T
TTA - 50 T
TT - 50 TB

standardní verze
verze se změkčovačem vody CareFree
s nepřetržitým provozem
standardní verze s čelním zakládáním

Model

Standardní programy
Normální
cyklus

Intenzivní
cyklus

Speciální programy
Extra dlouhý
cyklus

ProClean

ProGlass

ProAct

ProWater

ProSteel

ProNew

Cyklus s osmotickou
vodou

Cyklus pro příbory

Cyklus čisté vody

sec

sec

sec

Cyklus samočištění

Cyklus pro sklenice

Intenzivní cyklus s
předmytím

TT - 50 T

72

110

150

•

•

•

•

•

•

TT - 50 TB

72

110

150

•

•

•

•

•

•

Standardní vybavení
Model

Koš na talíře

Plochý koš

Koš na tácy

Košík na příbory

Plnící hadice

vypouštěcí hadice

TT - 50 T

•

•

o

•

•

•

TT - 50 TB

•

o

•

•

•

•
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TT 110 ABT / 110 REC ABT

Šetřete vodou!
Pouze 1,9 litru na koš s UltraRinse2

Výhody
Produktivita
Systém mytí firmy RM Gastro je schopen řídit 60” cyklus pro
normální talíře s teoretickou produktivitou více jak 1000 talířů za hodinu. Koš JUMBO s 22 pozicemi (54 x 54 cm), který
zvyšuje produktivitu na více jak 1300 talířů za hodinu, což
je hodnota typická pro myčky nádobí s dopravníkem košů,
může být použita bez jakýchkoliv úprav.
Výkon
0.75 kW čerpadlo DuoFlo , které je ekvivalentem běžného 1,1
kW čerpadla, a modulární mycí cykly zajišťují mimořádnou
úroveň výkonnosti.
Cyklus ProAct je vhodný zejména pro velmi špinavé talíře,
tácy, malé pánvičky a další nádobí.
Všestrannost
Užitečná výška dveří 46 cm umožňuje mytí nádobí, ale také
táců, tepelných podnosů, malých pánví a dalšího nádobí. Instalaci v rohu je možno provést bez jakýchkoliv změn nebo
doplňkových dílů.

Úspornost
Na každých 1000 umytých kusů nádobí (asi jedna hodina nepřetržitého provozu) uspoří inovace firmy RM Gastro 55 litrů
vody, 350 g chemických přípravků a 5,5 kWh elektrické energie v porovnání s výrobky konkurence. V peněžním vyjádření
to představuje úsporu 2 €, což odpovídá 40% úspoře provozních nákladů.
Hygiena
Hygiena je zajištěna vysokou teplotou mytí a oplachu při
78°C s garantovanou úrovní tlaku, napájení a teploty. ProSan
je teplotní dezinfekční cyklus odpovídající požadavkům EN
ISO 15883-1/3 a je zvláště vhodný pro nemocnice, ošetřovatelské domy a domovy důchodců. Hygiena pracovního místa
je zahrnuta do konceptu ochrany životního prostředí ProTect.
Rychlé čištění
Je zajišťováno konstrukcí SmartClean ; cyklus ProClean provádí většinu požadovaných operací automaticky. Cyklus čisté
vody ProNew umožňuje rychlé doplnění vody během provozu.
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TT - 110 ABT

TT - 110 REC ABT

TTA - 110 ABT

Izolovaný kryt s dvojitým pláštěm

•

•

•

Hluboce zapuštěná nádrž s nárazuvzdorným plastovým filtrem

•

•

•

Systém mytí s čerpadlem DuoFlo a rameny EquaLizer2

•

•

•

Vypouštěcí systém EvoLution s vypouštěcím čerpadlem

•

•

•

Oplachovací systém UltraRinse2

•

•

•

Atmosferický bojler s oplachovacím čerpadlem

•

•

•

Elektronické dávkovače ProChem na mycí prostředky a oplachovací přípravky

•

•

•

Samočisticí cyklus ProClean

•

•

•

Systém ProTect pro zlepšenou ochranu životního prostředí

•

•

•

LCD rozhraní SmartScreen

•

•

•

Počet standardních mycích programů

3

3

3

Speciální cykly programu CluSter - č.

5

5

5

Změkčovač vody CareFree s nepřetržitým provozem

-

-

•

Elektronický SoftStart

-

•

-

• Standardní o Volitelné - Není k dispozici

Vlastnosti

Verze
TT - 110 ABT
TT - 110 REC ABT
TTA - 110 ABT

standardní verze
verze s REC regenerací tepla
verze se změkčovačem vody CareFree
s nepřetržitým provozem
Model

TT - 110 ABT

Standardní programy

Speciální programy

Normální
cyklus

Intenzivní
cyklus

Extra dlouhý
cyklus

ProClean

ProGlass

ProAct

ProWater

ProSteel

ProNew

sec

sec

sec

Cyklus samočištění

Cyklus pro sklenice

Intenzivní cyklus s
předmytím

Cyklus s osmotickou
vodou

Cyklus pro příbory

Cyklus čisté vody

72

110

150

•

•

•

•

•

•

Standardní vybavení
Model

Koš na talíře

Plochý koš

Koš na tácy

Košík na příbory

Plnící hadice

vypouštěcí hadice

TT - 110 ABT

•

•

o

•

•

•
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TT 161 ABT / 161 REC ABT

Šetřete vodou!
Pouze 2,3 litru na koš 60 x 50 cm s UltraRinse2

Výhody
Produktivita
Systém mytí RM Gastro je schopen řídit 60” cyklus normálních
talířů a standardní koš 50x60 cm pojme 22 talířů; teoretická
produktivita je více jak 1320 talířů za hodinu, což je hodnota
typická pro myčky nádobí s dopravníkem košů a odpovídá 75
standardním košům za hodinu.
Výkon
1,5 kW čerpadlo DuoFlo , které je ekvivalentem běžného 2
kW čerpadla, a modulární mycí cykly zajišťují mimořádnou
úroveň výkonnosti. Intenzivní cyklus ProAct je vhodný zejména pro špinavé talíře, tácy, malé pánvičky a další nádobí.
Všestrannost
Rozměry mycí nádrže (61x50x46 cm) umožňují mytí 60x40 cm
plechů na pečení, misek planetárních mixerů, pánví a obecně
veškerého nádobí. Podpěry mřížkové police umožňují přímé
vkládání košů s objemem až do 135 litrů. Instalaci v rohu je
možno provést bez jakýchkoliv změn nebo doplňkových dílů.

Úspornost
Na každých 1400 umytých kusů nádobí (asi jedna hodina nepřetržitého provozu) uspoří inovace firmy RM Gastro 90 litrů
vody, 500 g chemických přípravků a 8,0 kWh elektrické energie v porovnání s výrobky konkurence. V peněžním vyjádření
to představuje úsporu 3 €, což odpovídá 45% úspoře provozních nákladů.
Hygiena
Hygiena je zajištěna vysokou teplotou mytí a oplachu při 78°C
s garantovanou úrovní tlaku, napájení a teploty. ProSan je
teplotní dezinfekční cyklus odpovídající požadavkům EN ISO
15883-1/3 a je zvláště vhodný pro nemocnice, ošetřovatelské
domy a domovy důchodců. Hygiena pracovního místa je zahrnuta do konceptu ochrany životního prostředí ProTect.
Rychlé čištění
Je zajišťováno konstrukcí SmartClean ; cyklus ProClean
provádí většinu požadovaných operací automaticky. Cyklus
čisté vody ProNew umožňuje rychlé doplnění vody během
provozu.
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TT - 161 ABT

TT - 161 REC ABT

TTA - 161 ABT

Izolovaný kryt s dvojitým pláštěm

•

•

•

Hluboce zapuštěná nádrž s nárazuvzdorným plastovým filtrem

•

•

•

Systém mytí s čerpadlem DuoFlo a rameny EquaLizer2

•

•

•

Vypouštěcí systém EvoLution s vypouštěcím čerpadlem

•

•

•

Oplachovací systém UltraRinse2

•

•

•

Atmosferický bojler s oplachovacím čerpadlem

•

•

•

Elektronické dávkovače ProChem na mycí prostředky a oplachovací přípravky

•

•

•

Samočisticí cyklus ProClean

•

•

•

Systém ProTect pro zlepšenou ochranu životního prostředí

•

•

•

LCD rozhraní SmartScreen

•

•

•

Počet standardních mycích programů

3

3

3
5

Speciální cykly programu CluSter - č.

5

5

Změkčovač vody CareFree s nepřetržitým provozem

-

-

•

Elektronický SoftStart

-

•

-

• Standardní o Volitelné - Není k dispozici

Vlastnosti

Verze
TT - 161 ABT
TT - 161 REC ABT
TTA - 161 ABT

standardní verze
verze s REC systémem regenerace tepla
verze se změkčovačem vody CareFree
s nepřetržitým provozem
Model

TT - 161 ABT

Standardní programy

Speciální programy

Normální
cyklus

Intenzivní
cyklus

Extra dlouhý
cyklus

ProClean

ProGlass

ProAct

ProWater

ProSteel

ProNew

sec

sec

sec

Cyklus samočištění

Cyklus pro sklenice

Intenzivní cyklus s
předmytím

Cyklus s osmotickou
vodou

Cyklus pro příbory

Cyklus čisté vody

60

90

120

•

•

•

•

•

•

Standardní vybavení
Model

Koš na talíře

Plochý koš

Koš na tácy

Košík na příbory

Plnící hadice

vypouštěcí hadice

TT - 161 ABT

• (50 x 60)

• (50 x 60)

o

•

•

•

Nezávazné technické údaje
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Technické údaje
Rozměry (w x d x h)
Rozměry koše
Objem nádrže
Maximální vstupní výška
Maximální výška sklenic / pánví
Maximální průměr talíře
Mytí táců Euronorm
Mytí plechů na pečení 60/40
Mytí 120litrových košů
Max. teoretická produktivita
Napájení
Multipower
Max. príkon
Mycí čerpadlo DuoFlo
Topné těleso nádrže
Topné těleso bojleru
Spotřeba vody / cyklus
Teplota pro mytí
Teplota pro oplachování

cm
cm
litry
cm
cm
cm

talířů/hodinu
V/hz/A
W
W
W
W
litry
°C
°C

TT - 50T ABT

TT - 50TB ABT

TT - 110 ABT

TT - 161 ABT

60 x 60 x 82
50 x 50
15
39
35,5
39
ano
ne
ne
900
400/50/3N
ano
8.100 (5.400)
470
2.100
7.600 (4.900)
1,9
60
78

60 x 60 x 120
50 x 50
15
39
35,5
39
ano
ne
ne
900
400/50/3N
ano
8.100 (5.400)
470
2.100
7.600 (4.900)
1,9
60
78

64 x 76 x 157
50 x 50 (54 x 54)
22
46
43
45
ano
ne
ne
1.080 (1,320)
400/50/3N
ne
8.700
700
2.100
8.000
1,9
60
78

70 x 76 x 157
60 x 50
30
46
34
45
ano
ano
ano
1,440
400/50/3N
ne
11,000
1,500
3,000
9,500
2,3
60
78

Upozornění: Údaje o spotřebě a výkonu uvedené v tomto dokumentu platí pro stroje nainstalované a provozované v ideálních podmínkách a mohou se lišit podle podmínek instalace.
Technické údaje uvedené v tomto katalogu jsou určeny pouze pro informační účely a mohou se měnit v závislosti na nepřetržitém technickém vývoji našich výrobků.

http:// www.rmgastro.eu

