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Technický list myčky na černé nádobí 
Provedení kompletně z nerezové oceli, mycí tank bezešvý tažený výlisek 

v provedení H2 se zaoblenými rohy, strop sešikmený pro snazší 
odtečení vody po ukončení mycího cyklu 

Opláštění Dvojité opláštění vč. tepelné a zvukové izolace pro snížení hladiny 
hluku a zvýšení energetické efektivity 

Mycí a oplachový rotační 
systém dolní a horní  

Mycí nerezová ramena ve tvaru písmene X se otáčejí 
v horizontální rovině: 2 x horní a 2 x dolní mycí ramena - 
dynamické umývání. Oplachová  nerezová ramena 2 x horní a 2 x 
dolní. GN a hrnce se pokládají do základního koše dnem vzhůru  

Typ dveří Dělené dveře, horní část se vysouvá, spodní se vyklápí dopředu 

Ovládání Elektronické s barevně kódovaným ukazatelem pro snadné 
ovládání a obsluhu 

  

Program pro samočištění Samočistící hygienický mycí program využívající 
hygienické tablety, které rozpouštějí vápenaté i jiné usazeniny 
z nádrže a mycí komory 

Filtrační systém  Jemný filtr  

Oplachové čerpadlo Zajišťuje stabilní tlak vody pro oplachování nádobí čistou vodou 

Odpadní čerpadlo Vypouštění myčky i v případě výše položeného místa pro odpad 

Čidlo znečištění síta  

Příslušenství k myčce Připojovací sada, dávkovač kompaktního mycího prostředku  a 
oplachového prostředku, vypouštěcí čerpadlo, ventil pro 
zamezení zpětného nasávání do rozvodu vody, tablety (15 ks) 
intenziv pro odstraňování vápenatých a jiných usazenin 

koše Základní nerezový koš 1240x700, nerezová vložka na 8 plechů 
568x625 

Technické parametry myčky 
Mycí programy v sek. 120/240/360/speciální programy 

název programů Krátký, standardní, intenzívní, nepřetržitý, hygienický 

Hygienický cyklus Při použití hygienického programu a tablet pro sanitaci myčky 
odstraňuje vápenaté a jiné usazeniny z mycí nádrže a komory 

Kapacita košů max 30 košů/hod 

Provozní teploty vody Mycí roztok 60°C, oplachová voda cca 85°C 

Kapacita mytí GN 1/1  120 ks/hod 

Kapacita mytí pečících plechů  480 ks/hod (400x600) 

Objem nádrže v litrech 120 

Spotřeba vody  7,5 l/cyklus 

Výkon čerpadla       kW/litry/min 2 x 2,9 / 2 x 1.150 

Příkon topení tanku v kW 6,1 

Příkon bojleru v kW 15,3 

Celkový příkon  v kW 21,6 

Šířka myčky v mm 1.380 

Hloubka myčky v mm 945 

Výška myčky v mm 1.984 

Rozměr koše v mm 1.240 x 700 

Vkládací výška v mm 860 

 


