UMÝVAČKY
QQI
na umývanie skla
a riadu

UMÝVAČKY QQI

Umývačky REDFOX - rozumné a ekonomické umývacie zariadenia.
Umývačky QQI sú určené na umývanie skla, porcelánu a riadu. Tieto umývačky majú
štyri základné programy umývania a jeden samočistiaci program (u modelov s odpadovým čerpadlom). Jednotky so vstavaným odpadovým čerpadlom majú tiež špeciálny program na automatické vypúšťanie špinavej vody. Jednoduchý dotykový ovládací
panel s čitateľným LED displejom umožňuje bezproblémovú obsluhu, výrazne skracuje
čas potrebný na zaškolenie personálu a minimalizuje možnosť chýb počas práce.
Konštrukcia umývačky je jednoplášťová. Všetky modely sú vybavené lisovanou vaňou
a lisovanými vodiacimi lištami košov, čo výrazne uľahčuje udržiavanie zariadenia v čistote. Umývanie vodou s teplotou 60°C. Voda na oplach je vtlačovaná do komory pomocou tlaku prívodnej vody. Sušenie riadu je zabezpečené rozdielom medzi teplotou
oplachovej vody a okolitého vzduchu - to spôsobuje, že sa voda z riadu odparuje. Umývačky sú ovládané pomocou trojmiestneho LED displeja, a priebeh procesu sa zobrazuje na päťdiódovom LED pásiku.

MODELY
QQI-42
- stredná podpultová umývačka
na umývanie príborov, skla a tanierikov

QQI-52
- najobľúbenejšia umývačka na sklo,
príbory, taniere a riady

QQI-102
- kapotová umývačka na sklo, príbory,
taniere a riady

NOVÉ RIEŠENIA

Elektronický ovládací panel T3-5
Jednoduché a intuitívne ovládanie s trojmiestnym
LED displejom.

Nerezová komora so zaoblenými vnútornými rohmi
Jednoduché čistenie a hygienické používanie.

Lisované vodiace lišty košov
Patentovaná technológia prevedenia lisovaných
vodiacich líšt zaručí ešte lepšiu hygienu a čistotu.

Svetlá výška dverí
Napriek veľmi kompaktným rozmerom má zariadenie
jedinečnú, neštandardnú výšku dverí, ktorá umožňuje
umývanie vysokých pohárov a veľkých tanierov.
Dávkovače chémie
Peristaltické dávkovacie čerpadlá, ktoré sú
zodpovedné za dávkovanie chémie, môžu byť
nastavené priamo na ovládacom paneli.

Programovanie
4 programy umývania, ktoré sa dajú ľahko nastaviť
pomocou servisného menu.

Samočistenie
Všetky umývačky riadu s odpadovým čerpadlom majú
samočistiaci systém.

Odpadové čerpadlo (voliteľné)
Umývačky riadu s továrensky namontovaným
odpadovým čerpadlom sú vybavené systémom
kontrolovaného odstránenia špinavej vody. Proces
sa uskutočňuje pred spustením cyklu oplachu, čím sa
dosiahne najúčinnejšia výmena vody v umývacej vani.

Odpadový filter Archimedes
Systém odpadových filtrov výrazne zlepšuje
čistenie vody.

PROGRAMY

PROGRAMY DOSTUPNÉ
V UMÝVAČKÁCH QQI
ProSpeed
Krátky program pre ľahko zašpinený riad.

ProFessional
Štandardný umývací program pre bežne zašpinený riad.

ProTemp
Dlhý umývací program pre silne zašpinený riad.

ProLong
Extra dlhý program pre silne zašpinený riad s možnosťou prerušenia kedykoľvek.

ProDrain
Cyklus vypúšťania vody.

ProClean
Program čistenia umývacej komory - oplach a vypúšťanie vane a bojlera (obsah 80%).

PODPULTOVÉ UMÝVAČKY

LISOVANÉ
VODIACE LIŠTY KOŠOV
Vďaka patentovanej technológii konštrukcie jednoplášťových umývačiek sú všetky podpultové modely
QQI vybavené lisovanými vodiacimi lištami košov,
ktoré zaručujú dokonalé čistenie a hygienickú
čistotu vane.

KOMPOZITNÉ
UMÝVACIE A
OPLACHOVÉ RAMENO
Nová konštrukcia ramien spája umývacie a oplachové rameno do jedného celku. To zaručuje nepretržitý prúd vody počas cyklu umývania. Okrem toho je
rameno pripevnené jednou skrutkou, čo uľahčuje
jeho vybratie za účelom čistenia. Skrutka je zaistená
špeciálnou západkou, ktorá chráni proti vypadnutiu.

TROJMIESTNY
LED DISPLEJ
+ DIÓDOVÝ PÁSIK
Displej umožňuje náhľad teploty umývania a
oplachu, druh programu, náhľad zmien nastavení a
zobrazenie chybových kódov. LED pásik informuje
o aktuálnom priebehu umývacieho cyklu. Ovládací
panel je úplne hladký a preto sa ľahko čistí.

KAPOTOVÉ UMÝVAČKY

SYSTÉM ZDVÍHANIA
KAPOTY
Nový zdvíhací systém je precíznejší a pohodlný pre
obsluhu. Na zdvihnutie veka stačí sila menšia ako 3
kg, čo značne uľahčuje obsluhu.

ROZMER SVETLEJ
VÝŠKY 450 MM
Vďaka jedinečnej výške 450 mm (po otvorení kapoty)
je možné zariadenie použiť pre veľkorozmerné nádoby, ako napr. gastronádoby GN 1/1.

TROJCIFERNÝ
LED DISPLEJ
+ DIÓDOVÝ PÁSIK
Displej umožňuje náhľad teploty umývania a oplachu,
voľbu programu alebo zmeny nastavení a chybových
kódov. LED pásik informuje o aktuálnom priebehu
umývacieho cyklu. Ovládací panel je úplne hladký a
preto sa ľahko čistí.

TECHNICKÉ VÝKRESY
QQI-42

QQI-52

TECHNICKÉ VÝKRESY
QQI-102

TECHNICKÉ ÚDAJE
Podpultové umývačky QQI
Rozmery (mm)

Hmotnosť (kg)

Napájanie
V / Hz

Príkon kW

Rozmery
koša

QQI- 42

436 x 535 x 670

31

230 / 50-60

3,5

390 x 390

QQI- 42P

436 x 535 x 670

31

230 / 50-60

3,5

390 x 390

QQI- 52

575 x 605 x 820

56

230 / 50-60

3,5

500 x 500

QQI- 52P

575 x 605 x 820

56

230 / 50-60

3,5

500 x 500

QQI- 52T

575 x 605 x 820

56

400 / 50-60

5,4

500 x 500

QQI- 52TP

575 x 605 x 820

56

400 / 50-60

5,4

500 x 500

Rozmery (mm)

Hmotnosť (kg)

Napájanie
V / Hz

Príkon kW

Rozmery
koša

QQI- 102

724 x 818 x 1599

115

400 / 50-60

8,5

500 x 500

QQI- 102P

724 x 818 x 1599

115

400 / 50-60

8,5

500 x 500

Model

Boiler

Cykly

2,6 kW / 2,6 l
0,6 kW / 8 l
2,6 kW / 2,6 l
0,6 kW / 8 l
3 kW / 6 l
2,1 kW / 20 l
3 kW / 6 l
2,1 kW / 20 l
4,9 kW / 6 l
2,1 kW / 20 l
4,9 kW / 6 l
2,1 kW / 20 l

1,6 l
60-120-150 s
1,6 l
60-120-150 s
2,1 l
60-120-150-600 s
2,1 l
60-120-150-600 s
2,1 l
60-120-150-600 s
2,1 l
60-120-150-600 s

l/s

Výkonnosť
60-30-24
košov/hod.
60-30-24
košov/hod.
60-30-24-6
košov/hod.
60-30-24-6
košov/hod.
60-30-24-6
košov/hod.
60-30-24-6
košov/hod.

Kapotové umývačky QQI
Model

P – odpadové čerpadlo
T - napájanie 400 V

Bojler

Cykly

8 kW / 6 l
2,1 kW / 15 l
8 kW / 6 l
2,1 kW / 15 l

2,1 l
60-120-150-600 s
2,1 l
60-120-150-600 s

l/s

Výkonnosť
60-30-24-6
košov/hod.
60-30-24-6
košov/hod.

PRÍSLUŠENSTVO

• podstavec

• predumývací vstupný stôl
s drezom

• výstupný stôl

•

•

•

umývací prostriedok

• zmäkčovače

oplachovací prostriedok

prostriedok na odstránenie
vodného kameňa

KONTAKT
RM GASTRO - JAZ s.r.o.
Rybárska 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika
obchodné oddelenie
obchod@rmgastro.sk
00421 32 7717 061
www.rmgastro.sk

Váš obchodný partner
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