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Το UF-XL είναι ένα πλυντήριο σκευών που σχεδιάστηκε για μεγάλα είδη όπως τηγάνια, κατσαρόλες,  
δίσκοι και σκεύη. Το καθαρό ύψος εισόδου είναι 800 mm. 
Κάθε UF-XL συμπεριλαμβάνει στο στάνταρ εξοπλισμό  πρόγραμμα μουλιάσματος που μειώνει τη διαδικασία πρόπλυσης από το 
προσωπικό της επιχείρησης. Με το    καινοτόμο TurboZyme process (πρόγραμμα μουλιάσματος) επιτυγχάνονται άριστα 
αποτελέσματα πλύσης. Μετά το πρόγραμμα μουλιάσματος το νέο σύστημα πλύσης υψηλής απόδοσης με τα ενσωματωμένα 
μπεκ (επάνω και κάτω)εγγυάται πλήρη κάλυψη επιφανειών και επιτυγχάνει τα καλύτερα αποτελέσματα ακόμη και σε επίμονους 
λεκέδες. Η σειρά UF έχει επιλογή κρύας πρόπλυσης η οποία έχει επίσης βοηθάει στο αποτέλεσμα της πλύσης εφόσον 
αφαιρεί την πρωτεΐνη και το άμυλο από τα σκεύη. 
 

Χαρακτηριστικά: 

Αποτέλεσμα πλύσης / υγιεινή: 
▪ Προκαθορισμένα προγράμματα που απευθύνονται σε συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών όπως φούρνους, κρεοπωλεία 

και κουζίνες 
▪ Ειδικό πρόγραμμα μουλιάσματος, σύντομο, εντατικό, βασικού καθαρισμού, και πρόγραμμα αφαλάτωσης 
▪ Σύστημα πλύσης υψηλής απόδοσης με προσαρμογή πίεσης νερού VarioPower και ρυθμιζόμενη αντλία για ομαλή έναρξη 
▪ Έξυπνο σύστημα φιλτραρίσματος, συμπεριλαμβανομένου του Mediamat και αισθητήρα θολότητας νερού. 
▪ Προγράμματα αυτόματης αλλαγής νερού κάδου κατά τη διάρκεια της μέρας 
▪ Δοσομετρική αντλία ξεβγάλματος (ενσωματωμένη) 
▪ Thermostop για ασφάλεια υγιεινής 
▪ Πρεσσαριστό εσωτερικό καλύπτοντας τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής (κάδος, βάση, αντίσταση κάδου και οδηγός καλαθιών) 
▪ Αντλία αποχέτευσης 

 
Φιλικό στον χρήστη και εργονομικό: 
▪ Αναδιπλούμενα καλάθια 
▪ Οθόνη αφής. Εύκολος χειρισμός με ένα κουμπί και ένδειξη προόδου 

▪ Επιπλέον κουμπί έναρξης προγράμματος σε εργονομικό ύψος 
▪ Τρία βασικά προγράμματα πλύσης  
▪ Ένδειξη άδειου δοχείου απορρυπαντικού για μέχρι και 4 δοχεία 
▪ PIN για πρόσβαση του chef  
▪ Ενσωματωμένο ιστορικό υγιεινής και λειτουργίας του πλυντηρίου 
▪ Αποθηκευμένα στοιχεία επικοινωνίας του τεχνικού σέρβις και των προμηθευτών χημικών 
▪ Αυτόματη έναρξη και σβήσιμο με timer 
▪ Εμφάνιση σφαλμάτων με εικονογράμματα ή κωδικούς σφαλμάτων,  

ηχητική προειδοποίηση σφάλματος 
▪ Αισθητήρα διαρροής νερού στα ηλεκτρολογικά μέρη του πλυντηρίου 
▪ Boiler με αντλία ξεβγάλματος 
▪ Αδιαβροχοποίηση IPX5 

 
Αποτελεσματικότητα: 

▪ Διαχείριση ενέργειας 
▪ Κατάσταση αναμονής με βάση 
▪ Διπλά τοιχώματα  
▪ Boiler με ρυθμιζόμενη θερμότητα από 40 έως  90 βαθμούς Κελσίου 

Προαιρετικός εξοπλισμός: 
▪ Ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία απορρυπαντικού  
▪ Ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία αντιαφριστικού  
▪ TurboZyme σύστημα σπασίματος της βρωμιάς συμπεριλαμβανομένης αντλίας 
▪ Πρόπλυση κρύου νερού 

▪ Θέρμανση: Επιδόσεις (boiler 16.4 kW, κάδος 10 kW) 
▪ Εναλλάκτης θερμότητας (UF-L Energy – εξοικονόμηση ενέργειας 0.15 kWh ανά κύκλο πλύσης)1 
▪ Πόρτα με αναδίπλωση προς τα κάτω 

▪ Απευθείας γέμισμα κάδου με ζεστό νερό (μικρότερος χρόνος ζεστάματος-εξοικονόμηση ενέργειας) 
▪ Σύστημα διαχείρισης ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18875 
▪ Τροχήλατο τραπέζι για τη μεταφορά καλαθιών-σκευών UF-M / L (βάθος * πλάτος: 772 x 825 mm) 
▪ Αξεσουάρ καλαθιών για διαφορετικά αντικείμενα πλύσης και ενδιάμεσο επίπεδο για διπλασιασμό της χωρητικότητας πλύσης 
▪ HighTemp έκδοση 

Τα οφέλη σας: 
▪ Άψογα αποτελέσματα πλύσης 
▪ Εύκολη και εργονομική λειτουργία 
▪ Χαμηλότερα λειτουργικά κόστη 
▪ Φιλικό σέρβις προς τον τεχνικό 
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Διαστάσεις  
Πλάτος x βάθος x ύψος:  1,468 x 870 x 1,880 mm 
Βάθος με ανοιχτή πόρτα:  1,375 mm 
Βάθος με κλειστή πόρτα:  870 mm 
Βάθος με χερούλι:  905 mm 
Ύψος με ανοιχτή πόρτα:  2,240 mm 
Ύψος με κλειστή πόρτα:   1,880 mm 
Ύψος Energy:   2,070 mm 
Εσωτερικές διαστάσεις καλαθιού  
(πλάτος x βάθος):                  1,305 x 672 mm 
Καθαρό ύψος εισόδου:  800 mm 
Καθαρό πλάτος εισόδου:   1,344 mm 
Σύνδεση νερού:                              G ¾” 
Σύνδεση αποχέτευσης:               ø 40 / 50 mm 
 
 
 
  

Μέγιστη θεωρητική χωρητικότητα (ανεξαρτήτως software)  
40 / 24 / 12 καλάθια / ώρα  
Σύντομο πρόγραμμα (ανεξαρτήτως software)  
64 / 42 / 23 καλάθια / ώρα  
 

 Διάρκεια κύκλων πλύσης (independent of software)  
Βασικό πρόγραμμα :                      90 – 300 sec.  
Σύντομο πρόγραμμα:                     56 – 157 sec. 

Κρύο νερό πρόπλυσης  
2 l ανά καλάθι  
Κατανάλωση νερού ξεβγάλματος (υπό ιδανικές συνθήκες) 
7 l per rack 
 

 Γενικές πληροφορίες  
Βάρος (καθαρό / μεικτο):                 305 / 355 kg 
Βάρος Energy (καθαρό / μεικτό): 350 / 400 kg 
Χωρητικότητα κάδου:               138 l 
Αντλία πλύσης  
(ανάλογα με το πρόγραμμα):           820 – 1,000 l/min 
Επίπεδο θορύβου:                              < 70 dB(A) 
Αδιαβροχοποίηση:                              IPX5 
 

Πιστοποιητικά συμμόρφωσης  
CB, SVGW, WRAS 

Θερμική ακτινοβολία (ανεξαρτήτως software)  
Ευαίσθητη/λανθάνουσα:  1.1 / 0.5 kW 
Ευαίσθητη/λανθάνουσα Energy: 0.8 / 0.4 kW 
 

Βάρος ανά πόδι 
Στάνταρ (Energy):               113.5 (124.75) kg 
 

Παραγωγή (ανεξαρτήτως software)  
Κ.μ. / h:     68.41 
Σχετική υγρασία:                              100 %  
Σχετική υγρασία Energy:                  75 %  
Θερμοκρασία:                                   60 °C  
Θερμοκρασία Energy:                      35 °C   
 
 
 
Ηλεκτρικές τιμές 
 
 

 Σύνδεση νερού  
Πίεση δικτύου:                                     1.0 bar  
Πίεση δικτύου Energy:                         1.5 bar  
Πίεση δικτύου (πρόπλυση με κρύο νερό):     2.5 bar  
Ροή νερού:                                           mind. 4 l/min.  
Ροή νερού (πρόπλυση με κρύο νερό): 20 – 25 l/min.  
Θερμοκρασία νερού δικτύου:                max. 60° C  
Θερμοκρασία νερού δικτύου Energy:    < 20° C  
Θερμοκρασία νερού δικτύου 
(πρόπλυση με κρύο νερό):                     max. 20° C 

 
Τάση 

Ασφάλεια 
[A] 

Φορτίο 
σύνδεσης 

Standard [kW] 
(Boiler 10.2 kW + tank 5 

kW) 

Ασφάλεια 
[A] 

Φορτίο σύνδεσης Performance 
[kW] 

(Boiler 16.4 kW + tank 10 kW) 

 
Χώρα 

380V, 3N~, 50/60 Hz 16 8.7 16 -  
 
 
 

Διεθνώς 

 

 
400V, 3N~, 50/60 Hz 

16 9.4 16 - 
20 10.0 20 - 
25 16.3 25 16.4 
32 17.5 32 18.8 
40 - 40 25.1 

 

 
415V, 3N~, 50/60 Hz 

16 10.0 16 - 
20 10.8 20 - 
25 17.4 25 17.7 
32 18.7 32 20.3 
40 - 40 25.5 

 
230V, 3~, 50/60 Hz 

25 9.4 25 -  
Βέλγιο, 

Μαλαισία 

32 10.2 32 - 
40 - 40 15.2 
50 - 50 17.7 

 
200V, 3~, 50/60 Hz 

25 7.6 25 -  
Ιαπωνία 32 9.0 32 10.3 

40 - 40 12.2 
50 - 50 15.9 

 

 
2 Σε πρακτική χωρητικότητα 100 % ≙ 24 καλάθια /ώρα 


