
Hög kapacitet 
– för krävande miljöer

WD-BS | WD-BS + PRM  

banddiskmaskiner
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Wexiödisk är ett certifierat företag och  

uppfyller följande regelverk och standarder:

• ISO9001

• ISO14001

Varje installation  
     ska vara en  
bra referens.

Vår filosofi har alltid varit att varje diskmaskin vi utvecklar  
ska vara mer resurssnål än den tidigare modellen. 
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Våra bäst bevarade 
hemligheter

På Wexiödisk drivs vi av att ligga i framkant när det 
gäller tekniska innovationer som minskar miljö- 
påverkan. Vi sätter samtidigt användaren i fokus och 
arbetar för att hitta lösningar som förenklar det dag- 
liga arbetet i köket. Hygien, ergonomi och enkelhet  
är därför väsentligt vid utveckling av nya produkter.

Under de senaste 50 åren har vi konsekvent utvecklat 
ett ”hemligt recept” för att kunna förverkliga vårt mål 
– att skapa världens bästa professionella disk-
maskin.

S-serien är ett bra exempel på hur dessa ”hemligheter”  
kan samverka för att minimera driftskostnaderna och 
öka säkerhet och tillförlitlighet. Den dubbla värme-
återvinningen omvandlar sköljvattnets ånga till energi 
och minskar diskmaskinens totala energiför-
brukning med ca 20%. Ett annat exempel är den  
effektiva ljud- och värmeisoleringen som bidrar till 
en god arbetsmiljö i diskrummet.

Vårt S-sortiment av banddiskmaskiner är utvecklat 
för storköksmiljöer såsom flygkök, sjukhus och andra 
större institutioner.

Magnus Ericsson  
R&D Manager Wexiödisk

Hög  
kvalitet
– ingen utmaning

SPARA TID OCH VATTEN 
tack vare det unika förspol-
ningskonceptet PRM

HÖG KVALITET 
– vi väljer noggrant varje 
komponent för att förlänga 
livslängden på våra diskmaskiner.

VÅRA HEMLIGHETER

LÅG MILJÖPÅVERKAN  
– ECO-FLOW värmeåtervinning 
sparar energi och vatten

ENKEL ATT ANVÄNDA
– ergonomisk, hygienisk och  
användarvänlig tack vare 
WD-touch-panelen.

SERVICEVÄNLIG
– all service kan utföras  
från framsidan.

04 VÅRA HEMLIGHETER
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vår design  

Ergonomi
De breda avlastningsytorna vid maskinens in- och utmatning 
fungerar som bra staplingsytor. Diskgods, som tallrikar och 
bleck hanteras och staplas effektivt på maskinens båda sidor 
och användaren behöver inte göra onödiga lyft. 

En eller två personer kan dessutom arbeta samtidigt på 
båda sidorna av inmatnings- och utmatningszonerna. 

Korgen kan enkelt matas in 
utan tunga lyft eftersom sidorna 

ligger i nivå med det nedsänkta 
fingerbandets överdel.

ERGONOMI06 ERGONOMI
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vår design

WD-Touch underlättar
Vår banddiskmaskin WD-BS har en lättanvänd display som vägleder dig genom hela diskprocessen. 
Displayen har ett intuitivt gränssnitt som gör det enkelt att navigera mellan de olika funktionerna. 

Styrsystemet innehåller även inbyggda guider som underlättar vid daglig rengöring, service och 
reparation. Displayen fungerar även när användaren bär handskar, något som är viktigt ur ett 
hygienperspektiv.

WD-Touch-panelen 
förenklar och säkerställer det  
dagliga arbetet samt minskar 
driftstörning och minimerar
stilleståndstid.

WD-TOUCH08 09EFFEKTIVITET
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Alla gardiner mellan zonerna är utformade i samma storlek och format. 
Det innebär att det inte finns någon risk att de placeras felaktigt efter rengöringen. 

Gardinerna monteras snabbt och arbetsmomentet blir enkelt och mer effektivt.

vår design  

Hygiensk och  
lätt att rengöra

Dörrarna i rostfritt stål 
är lätta och snabba att rengöra, 
tack vare släta ytor.

För Wexiodisk är det viktigt att användaren har en ergonomisk 
och hygienisk arbetsmiljö. Den dagliga rengöringen ska vara 
enkel att utföra. Exempelvis har diskmaskinens dörrar släta 
baksidor som är mycket lätta att rengöra. 

Diskarmarna kan enkelt tas ut och rengöras och in- och ut-
matningssilarna kan plockas bort för att tömmas på matrester. 
Dessutom kan alla delarna demonteras för hand utan att några 
verktyg behövs.

Endast några få delar 
behöver tas bort vid den 

dagliga rengöringen.

HYGIEN10 HYGIEN
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Banddiskmaskinen har en helisolerad konstruktion som minskar 
värmeavgivningen och dämpar ljudet från maskinen. Den ofta 
bullriga och varma arbetsmiljön blir på så sätt bättre och arbets-
klimatet blir mer behagligt. 

Du behöver aldrig diska ditt gods två gånger för att få det resultat 
du förväntar dig. Tack vare de lågt placerade vattentankarna och 
de kraftfulla diskpumparna är banddiskmaskinen pålitlig och ren-
gör disken med ett perfekt resultat. 

Vid inmatningen samt i fördiskzonen sitter silplan som fångar upp 
matrester. Vid rengöring eller vid behov tas silarna enkelt bort, 
helt utan verktyg. Tankvattnet förblir rent längre och förlänger 
tiden mellan vattenbyten. 

vår design  

Användaren 
i fokus

Inmatningen och utmatningen har stora silplan, 
som kan placeras på maskinens fram- eller baksida, efter behov.

Effektivt, enkelt 
och användarvänligt

Silarna som samlar upp matresterna är 
lätta att ta bort och rengöra.

EFFEKTIVITET 13EFFEKTIVITET
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För att uppnå bästa möjliga diskresultat levereras alla 
WD-BS-modeller med långa disktankar som standard, 
1000 mm. Utöver detta har banddiskmaskinen markna-
dens längsta slutsköljningszon på 1125 mm. De långa 

disktankarna och slutsköljningszonen reducerar vatten-
vandringen mellan zonerna och håller tankvattnet renare 
längre, vilket ger ett bättre diskresultat.
 

Med vårt effektiva värmeåtervinningssystem sparas väsent-
ligt med energi. Alla modeller i vår S-serie är utrustade med 
flera smartfunktioner. 

 ECO-FLOW. Smartfunktionen tar hand om den fuktiga 
ångan och energin som alstras i diskprocessen innan den 
lämnar maskinen och ventileras bort från diskrummet. 
Med hjälp av en värmeåtervinningsenhet som är placerad 
ovanpå maskinen överförs energin från ångan till det in-
kommande kallvattnet. 

   HEAT-FLOW. Därefter passerar kallvattnet genom 
värmeväxlaren HEAT-FLOW, placerad i fördisktanken. 
Denna smartfunktion sänker även temperaturen i fördisk-
tanken och förhindrar att stärkelse och proteiner fastnar 
på diskgodset. Det inkommande kallvattnet till slutskölj-
ningen blir på detta sätt förvärmt och sänker energiför- 
brukningen till ett minimum. 

 BY-PASS.  Smartfunktionen inte bara minskar kemika-
lieförbrukningen utan håller även vattnet i fördisktanken 
renare under längre tid.

LÅNGA ZONER GARANTERAR DISKRESULTATET

BESPARINGAR MED SMARTFUNKTIONER

Vår ECO-Design fokuserar på 
kvalitet och hållbarhet utan att  
kompromissa med ergonomin. 

Vi jobbar ständigt med att utveckla tekniska innovationer 
som hjälper våra kunder att minska deras miljöpåverkan. 
Många funktioner har utvecklats genom åren som bland 
annat sänker vatten- och energiförbrukningen. Banddisk-
maskinen WD-BS ger de allra bästa förutsättningar för att 
skapa en bra driftsekonomi i diskrummet. 

PERFEKT DISKRESULTAT MED CLEAN RINSE
Smartfunktionen CLEAN RINSE är en av flera fördelar med 
S-serien. Detta är diskmaskinens första sköljcykel av totalt tre. 
CLEAN RINSE-funktionen är placerad i den sista kemtanken. 

Den sköljer diskgodset och rengör även transportbandet 
samt förhindrar att inga matpartiklar kommer in i slutskölj-
ningszonen.  

EFFEKTIVT OCH HYGIENISKT MED  
SJÄLVRENGÖRING AV ECO-FLOW
S-serien är alltid utrustad för automatisk rengöring av värme- 
återvinningsenheten ECO-FLOW. En självklarhet för oss och 
innebär inte bara färre arbetsmoment i köket utan även 
minskad total driftskostnad.

vår design  

Teknik och  
energi-innovationer

14 BESPARINGAR TEKNIK
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     INMATNING
Inmatningen finns med längderna: 1125, 1500, 2025, 2625 och 
3000 mm.

     INMATNING MED PRM 
Inmatningen finns med längderna: 1125, 1500, 2025, 2625 och 
3000 mm. I förspolningen avlägsnas matrester, vilket håller kem-
tankarna renare längre.

     FÖRSPOLNING
I förspolningen avlägsnas matrester, vilket håller kemtankarna 
renare längre.

     KEMDISK 
Det högpresterande disksystemet avlägsnar kvarvarande matrester.

     KEMDISK MED INTEGRERAD CLEAN RINSE
Clean Rinse tar bort diskmedel från diskgodset och rengör  
transportbandet innan slutsköljningszonen.

     DUBBEL SLUTSKÖLJNING
Slutsköljningen rengör godset ovanifrån och underifrån med en 
garanterad lägsta temperatur på 85 °C. 

     TORKZON
Torkzonen avlägsnar den tunna vattenfilmen på den rengjorda 
disken med hjälp av varmluft. 

     UTMATNING
Utmatningszonen finns med längderna: 900, 1125, 1500, 2025, 
2625 och 3000 mm.

Den rätta lösningen  
för ditt kök 

WD-BS finns i fem olika modeller, med 
eller utan den unika förspolningen PRM. 
Tack vare det breda modellutbudet kan du 
enkelt hitta den bästa lösningen för alla 
dina diskbehov för att få en så bra logistik-
lösning som möjligt i diskrummet.

S-modeller med eller utan PRM

8

8

8

8

8

8

8

8

8

WD-B650S Standardlängd 6250 mm
Kapacitet: Tallrikar per timme: 3624

WD-B550S Standardlängd 5250 mm
Kapacitet: Tallrikar per timme: 2514

WD-B750S Standardlängd 7625 mm
Kapacitet: Tallrikar per timme: 4734

WD-B850S Standardlängd 8250 mm
Kapacitet: Tallrikar per timme: 4734

WD-B950S Standardlängd 9250 mm
Kapacitet: Tallrikar per timme: 5844

WD-B600S  Standardlängd 6250 mm
Kapacitet: Tallrikar per timme: 2930

WD-B700S Standardlängd 7625 mm
Kapacitet: Tallrikar per timme: 4040

WD-B800S Standardlängd 8250 mm
Kapacitet: Tallrikar per timme: 4040

WD-B900S Standardlängd 9250 mm
Kapacitet: Tallrikar per timme: 5150

MED FÖRSPOLNINGSENHET PRMUTAN FÖRSPOLNINGSENHET PRM

8

FLEXIBILITET S-MODELLER
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Kundanpassning 
                 är vår standard

Förspolningzon PRM 
ger perfekt logistik 

MELLANSKÖLJ FÖRBÄTTRAR DISKRESULTATET
Genom att integrera en mellanskölj i fördiskzonen förhindras 
matrester och vatten från fördisken att transporteras in i kem-
diskzonen och säkerställer därmed diskresultatet.

Ett brett utbud av neutrala  
zoner finns tillgängliga för de  
olika diskzonerna. 

INGEN MANUELL FÖRSPOLNING
Till S-modellerna finns möjlighet att välja PRM förspolningszon. PRM spolar av det 
smutsiga diskgodset och den manuella hanteringen minimeras. Förspolningszonen 
avslägsnar då större matrester som samlas upp i maskinens silar. Silarna rengörs och 
töms enkelt även under drift så inga onödiga avbrott behöver göras. PRM förbättrar 
därför både logistiken och effektiviteten i diskrummet.

Rengöring av inmatning.

EXTRA BRED MODELL GER HÖGRE KAPACITET 
WD-BS finns i en bredare storlek, vilket innebär att god-
sets frigångsbredd kan ökas från 677 mm till 811 mm. 
Detta innebär inte bara högre kapacitet utan gör det 
också möjligt för användaren att diska större och mer 
skrymmande diskgods. 

EXTRA HÖG MODELL FÖR SKRYMMANDE GODS
Godsets frigångshöjd för en standardmaskin är 450 mm. 
Höjden kan ökas med 100 mm, vilket ger en frigångshöjd 
på 550 mm. Lägg sedan till ytterligare 60 mm när man 
mäter från transportbandets lägsta punkt.

HÅLLBARHET OCH FÖRLÄNGD LIVSLÄNGD  
MED ROSTFRIA KOPPLINGAR 
Installationer med en vattentillförsel som kräver vatten-
behandling (t.ex. RO-enhet) kan välja rostfria kopplingar 
för slutsköljningen. Rostfritt stål är mer robust och be-
handlat vatten tenderar att vara mer aggressivt.

EXTRA DISKKRAFT NÄR GODSET KRÄVER DET
Extra hög pumpkapacitet finns som tillval för diskning 
av kraftigt nedsmutsad disk. 3 kW-pumpar levereras för 
dessa fall. 

JUSTERBART SPOLTRYCK FÖR GROVDISK
Spoltrycket i de nedre diskarmarna kan enkelt justeras. 
Att göra detta ökar vattentrycket underifrån, vilket är för-
delaktigt när diskgodset är kraftigt nedsmutsat som t.ex. 
vid grovdiskning, av GN-kantiner och kastruller.

Dubbla silplan som rengörs  
och töms separat under drift.

Mellanskölj förbättrar 
diskresultatet

Varje kund är unik och har unika behov. Wexiödisk anpassar därför sina 
lösningar för varje enskild installation, allt för att säkerställa bästa möjliga 
arbetsflöde i diskrummet.

UTÖKAD BREDD OCH HÖJD 
– maskinens design kan anpassas efter  
varje installation och utrymme, utan att 
kompromissa med kapacitet eller kvalitet.  

ANPASSNING FÖRSPOLNING

UTÖKAD KEMDISKZON FÖR HÖGRE KAPACITET
Att välja en utökad zon är fördelaktigt för att minska vattenstänk 
mellan zonerna när du diskar skrymmande gods, som t.ex. 
GN-kantiner och transportlådor. Detta förlänger också kontakt- 
tiden, vilket ökar maskinens kapacitet. Vi rekommenderar normalt  
att du förlänger den första och/eller sista kemdiskzonen med 
antingen 250 mm eller 500 mm.
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Specialband för isolerbrickor typ 
Temprite eller motsvarande. 

Specialband för diskning av kantiner.Plattband för kantiner, plastbackar och 
grytor.

Fingerband med upprättstående fingrar 
avsett för bl.a. flata och djupa tallrikar, 
kaffegods och brickor.

 
Wexiödisks universella standard- 
transportband har livstids garanti  
på plastfingrarna. 

Standardband med försänkta fingrar avsett för flata och djupa 
tallrikar, kaffegodsoch brickor. Lämpligt även för korgar. 

Pålitliga 
transportband

Det robusta fingerbandet bidrar 
till ett perfekt diskresultat. 

WD-BS har band med kraftiga fingrar samt axlar och bandlänkar  
i rostfritt stål, vilket ger extremt lång livslängd. Bandens utform-
ning ger diskgodset god stabilitet under passagen genom maskinen.  
Möjligheten att placera godset i rätt läge och med rätt lutning i för- 
hållande till vattnets angreppsriktning, bidrar till ett perfekt diskresultat. 

20 GARANTI 21TRANSPORTBAND
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           Hållbara val på  
     holländskt sjukhus

Hållbarhet är en viktig hörnsten och helt avgörande för både 
det kort- och långsiktiga arbetet  på BovenIJ-sjukhuset i  
Holland. Sjukhuset har nyligen undertecknat Green Deal- 
initiativet och är medlem av Environmental Care Platform 
(MPZ) samt uppnådde guldnivån för den nationella miljö- 
märkningen Milieukeur 2018. 

HÅLLBARHET 
Som ett resultat av hållbarhetsarbetet har stora steg tagits under de 
senaste åren för att uppnå de olika miljömålen, bland annat en mer 
hållbar energiplan och minskade koldioxidutsläpp. Dessa mål spelade 
naturligtvis också en viktig roll i valet av en helt ny typ av diskmaskin.

Den nya diskmaskinen installerades i början av 2020 och ersatte den 
befintliga banddiskmaskinen från Wexiödisk / RHIMA som hade använts 
intensivt under 19 år. Fastighetschefen Arch Prins säger: 

– Det faktum att RHIMA-maskinen hade diskat under hela 19 år säger 
något om maskinens kvalitet. Den skulle säkert kunna fungera ytter-
ligare under flera år, men ur ett hållbarhetsperspektiv ville vi gå ifrån 

sjukhusets centrala ångproduktion. I samband med detta ville vi också 
ha en ny diskmaskin som inte kräver ånguppvärmning och med en disk-
process som samtidigt återvinner värme. 

– Vi kom i kontakt med RHIMA, Wexiödisks återförsäljare i Nederlän-
derna, och fick information om att en ny, miljövänlig banddiskmaskin, 
WD-BS, skulle lanseras.

BovenIJ sjukhuset blev därmed det första holländska sjukhuset där 
banddiskmaskinen WD-BS installerades. 

PÅLITLIG PARTNER
– Vi har genom åren haft en god relation med RHIMA och när de nu pre-
senterar en diskmaskin med både rätt kostnadsbild över tid och med 
rätt miljöfokus, var valet enkelt för oss. Att ta steget och välja en maskin 
som ännu inte fanns på marknaden och utan möjligheten att titta på 
referensinstallationer, det gör du bara med en pålitlig partner. Och det 
är RHIMA för oss, säger Arch.

30% MINDRE VATTENFÖRBRUKNING
Kostchef Peter Huijsen, berättar om fördelarna med den nya maskinen: 

– Eftersom ånga och elförbrukning är svåra att jämföra, vet vi inte i dags-
läget vad den nya maskinen förbrukar. Vi genererar en del av vår egen 
el med solpaneler och köper grön energi för hela sjukhuset. När det 
gäller vattenförbrukning kan vi redan nu se en besparing på 30 procent 
och jag märker att vi också behöver betydligt mindre mängd diskmedel.

Dessutom märker personalen att arbetsmiljön i köket har förbättrats. 
Den här maskinen är inte bara tystare utan avger mycket mindre värme. 
– Det blir inte lika varmt och fuktigt i diskrummet längre, vilket förbättrar 
för personalen. Vi kan enkelt justera hastigheten på maskinen via den 
digitala displayen, där vi också kan läsa av temperaturen i disktankarna.

Arch avslutar: 
– De här fördelarna och besparingarna bekräftar att valet av diskmaskin 
lämnar ett viktigt bidrag till sjukhusets hållbarhetsmål. Jag är övertygad 
om att maskinen fortfarande kommer att finnas här om 20 år.

När det gäller vattenförbrukning ser vi 
nu en besparing på 30 procent och jag 
märker att vi också behöver betydligt 
mindre mängd diskmedel.
PETER HUIJSEN, KOSTCHEF

ARCH PRINS, FASTIGHETSCHEF

BovenIJ-sjukhuset sätter upp 
höga hållbarhets- och miljömål.  

22 REFERENS 23REFERENS
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• Clean Rinse-funktion, perfekt sköljresultat med lägre  
 vattenförbrukning.

• Sensorstyrd diskautomatik.

• Automatisk renspolning av kondensbatteri.

• ECO-FLOW – dubbel värmeåtervinning säkerställer rätt  
 temperatur i fördisken.

• Dubbelt slutsköljningssystem.

• Stort urval av transportband ger hög flexibilitet.

• Torkzonen arbetar med väl ljuddämpande fläktar som blåser på  
 diskgodset ovan och underifrån.

• Olika lång disktid beroende på typ av diskgods. Ratt på pane- 
 len, i sex olika steg, förenklar för användaren och ger en högre  
 flexibilitet.

• Ergonomisk, maskinens sidoplan i nivå med bandet, förenklar  
 flytt av fullastade diskkorgar i sidled. Man behöver inte luta sig  
 in över bandet för att lyfta korgarna. 

• Effektiv hantering.  Banddiskmaskinens breda sidoplan fungerar  
 som avställningsyta och underlättar arbetet vid in- och utmat- 
 ningen. 

• På både in- och utmatning finns heltäckande, rejält dimensio- 
 nerade silplan för enkel rengöring.

• Säkerhet, maskinen stannar automatiskt om en lucka öppnas  
 under drift. Återstart måste ske när luckan stängts.

PRODUKTFÖRDELAR EXAMPEL PÅ TILLVAL  

• Ånguppvärmning via lågtrycksånga (50-149 kPa) eller  
 högtrycksånga (150-250 kPa).

• Rostfria diskpumpar.

• Anpassning för demineraliserat vatten i slutsköljen.

• Påkörningsskydd.

• Manuell omställning av spoltryck för grovdisk/normaldisk.

• Neutralzoner mellan disktankar med längden 250 mm alterna- 
 tivt 500 mm.

• Mellanskölj, returvatten från slutsköljningen återanvänds till en  
 extra sköljning.

• Automatisk tömning av tankar.

• Timerstart.

• Försänkt inmatning från 900 mm till 800 mm.

• Ökad effekt i kemtankar respektive torkzon.

• Extra bred maskin, 750 mm brett band.

• Extra hög maskin, plus 100 mm.

• Web tool med HACCP dokumentation för kostnads- och  
 konsumtionsrapportering.

S-RANGE 
WD-B 600-900S

NORMALDISK GLASDISK GROVDISK BRICKORBESTICK ECO
1. Utsug 600x70 mm utan spjäll. Luftmängd, se teknisk   
 spec. (separat)

2. Utsug 400x50 mm utan spjäll. Luftmängd, se teknisk   
 spec. (separat)

3. Elanslutning från tak, alternativ elanslutning från golv,  
 se punkt 9.

4. Varmvattenanslutning *

5. Kallvattenanslutning *

6. Ånganslutning * (Ånguppvärmd maskin) 
 Ångtryck 150-250 kPa (Eluppvärmd torkzon). 
 Ångtryck 50-149 kPa (Eluppvärmd torkzon).

7. Kondensvattenanslutning (Ånguppvärmd maskin)

8. Golvbrunn 400x600 mm.

9. Genomgående kanal för alternativ elektrisk anslutning från  
 golv och/eller vattenanslutning ovanifrån.

* Anslutning från golv eller tak

                 Modell
Mått WD-B600S WD-B700S WD-B800S WD-B900S

A       (längd) 6250 7625 8025 9250
B       1925 2300 2925 2925
C        1625 1625 1625 1625
D - 4190 4815 5815
E - 1810 1810 1810
F 2450 2825 3450 3450
G 2520 2895 3520 3520
H 2605 2980 3605 3605
I 2000 2375 3000 3000

ANTAL MÅLTIDER  
FRÅN 250–1600 ST  

OCH FLER

EGENSKAPER RITNING



                    Modell
Mått WD-B550 WD-B650S WD-B750S WD-B850S WD-B950S

A       (längd) 5250 6250 7625 8025 9250
B       1925 1925 2300 2925 2925
C        1625 1625 1625 1625 1625
D --- - 4190 4815 5815
E --- - 1810 1810 1810
F 2450 2450 2825 3450 3450
G 2520 2520 2895 3520 3520
H 2605 2605 2980 3605 3605
I 2000 2000 2375 3000 3000

PRODUKTFÖRDELAR  

• PRM ersätter den manuella avskrädningen.

• Clean Rinse-funktion, perfekt sköljresultat med lägre  
 vattenförbrukning.

• Sensorstyrd diskautomatik.

• Automatisk renspolning av kondensbatteri.

• ECO-FLOW - dubbel värmeåtervinning, säkerställer rätt  
 temperatur i fördisken.

• Dubbelt slutsköljningssystem.

• Stort urval av transportband ger hög flexibilitet.

• Torkzonen arbetar med väl ljuddämpande fläktar som blåser  
 på diskgodset ovan och underifrån.

• Olika lång disktid beroende på typ av diskgods. Ratt på  
 panelen, i sex olika steg, förenklar för användaren och ger  
 en högre flexibilitet.

• Ergonomisk, maskinens sidoplan i nivå med bandet, förenklar  
 flytt av fullastade diskkorgar i sidled. Man behöver inte luta sig  
 in över bandet för att lyfta korgarna. 

• Effektiv hantering.  Banddiskmaskinens breda sidoplan  
 fungerar som avställningsyta och underlättar arbetet vid  
 in- och utmatningen. 

• På både in- och utmatning finns heltäckande, rejält  
 dimensionerade silplan för enkel rengöring.

• Säkerhet, maskinen stannar automatiskt om en lucka öppnas  
 under drift. Återstart måste ske när luckan stängts.

EXAMPEL PÅ TILLVAL 

• Ånguppvärmning via lågtrycksånga  
 (50-149 kPa) eller högtrycksånga (150-250 kPa).

• Rostfria diskpumpar.

• Anpassning för demineraliserat vatten i slutsköljen.

• Påkörningsskydd.

• Manuell omställning av spoltryck för grovdisk/normaldisk.

• Neutralzoner mellan disktankar med längden 250 mm  
 alternativt 500 mm.

• Mellanskölj, returvatten från slutsköljningen återanvänds  
 till en extra sköljning.

• Automatisk tömning av tankar.

• Timerstart.

• Ökad effekt i kemtankar respektive torkzon.

• Extra bred maskin, 750 mm brett band.

• Extra hög maskin, plus 100 mm.

• Web tool med HACCP dokumentation för kostnads- och  
 konsumtionsrapportering.

S-RANGE MED PRM 
WD-B 550-950S

1. Utsug 600x70 mm utan spjäll. Luftmängd, se teknisk   
 spec. (separat)

2. Utsug 400x50 mm utan spjäll. Luftmängd, se teknisk   
 spec. (separat)

3. Elanslutning från tak, alternativ elanslutning från golv,  
 se punkt 9.

4. Varmvattenanslutning *

5. Kallvattenanslutning *

6. Ånganslutning * (Ånguppvärmd maskin) 
 Ångtryck 150-250 kPa (Eluppvärmd torkzon). 
 Ångtryck 50-149 kPa (Eluppvärmd torkzon).

7. Kondensvattenanslutning (Ånguppvärmd maskin)

8. Golvbrunn 400x600 mm.

9. Genomgående kanal för alternativ elektrisk anslutning från  
 golv och/eller vattenanslutning ovanifrån.

* Anslutning från golv eller tak

ANTAL MÅLTIDER  
FRÅN 250–1600 ST  

OCH FLER

NORMALDISK GLASDISK GROVDISK BRICKORBESTICK ECO

26 EGENSKAPER 27RITNING
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