OPPVASKTEKNIKK
TWO-LEVEL-WASHER TLW

TWO-LEVEL-WASHER TLW

PROFI TLW

PRODUKTFORDELER

Kraftig, plassbesparende, fleksibel bruk:
Den nye TWO-LEVEL-WASHER er en skikkelig allrounder
- ideell for mindre kjøkkener med stort behov. For til
tross for det nedre vaskekammer, så tar TLW, på grunn
av sin kompakte design, ikke mer plass enn en vanlig
hetteoppvaskmaskin.
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y Maksimal fleksibilitet: Samtidig vask av forskjellige
typer gods, for eksempel porselen, bestikk eller
kokekar, i to separate vaskekamre.
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y Dobbel kapasitet: TLW gir, takket være det ekstra
vaskekammer, dobbelt kapasitet i forhold til en
konvensjonell hetteoppvaskmaskin, men med
samme plassbehov.
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y Plassbesparende organisering av oppvasken: For
tungt tilsmusset vaskeutstyr, har TLW et spesielt
vaskeprogram for grovvask. På grunn av den utvidede
vasketiden er forbløtningseffekten allerede integrert
i vaskeprosessen, slik at vaskeutstyret ikke lenger
behøver å bli bløtlagt. Dette sparer verdifull plass
i kjøkkenorganisasjonen
y VISIOTRONIC-TOUCH kontroll: Berøringspanel med
farger (viser tekst og grafikk) sammen med en-knapps
betjening og indikering av gjenværende programtid
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TILKOBLINGER
① Avløpsslange

2.000 mm | ID 20 / OD 25

② Tilførselsslange

2.000 mm | R 3/4’’

Påkrevet gjennomstrømmingsmengde

5 l/min

Dynamisk trykk

0,5 (0,8 med vannavherder)
- 10 bar

Maks. vanntemperatur

60°C

③ Elektrisk kabel

2.500 mm

Tilførselsslange

y WASHSMART app: Kontrollerer oppvaskprosessen
med smart teknologi. Status og meldinger, bruk og
driftskostnader, hygiene, service og forbruk.
y SENSO-ACTIVE ressursstyring: Måler konstant
oppvaskvannets kvalitet og holder mengden av
tørremiddel som kreves til hver vaskesyklus på
et minimum for å garantere et fullt hygienisk
vaskeresultat

④ Oppvaskmiddel

2.000 mm

⑤ Tørremiddel

2.000 mm

y Lagring av energi: Helt lukket 4-siders hette bevarer
damp og energi inne i maskinen: Energisparing opptil
3 kW, mindre luftfuktighet i kjøkken/oppvaskområdet
og bedre hygieniske forhold

Programtider*

60 / 90 / 180 sek. og spesialprogrammer

y CLIP-IN vaske- og skyllearmer: Vaske- og skyllearmer
kan tas av med et håndgrep uten bruk av verktøy

Vannforbruk

Øvre vaskekammer: 2,0 l/rack
Nedre vaskekammer: 2,5 l/rack

y Silkurvkontroll: Hindrer drift uten at silkurv er på plass

Tankvolum

30 l

Tankoppvarming

3 kW

y EASY-CLEAN konsept: Blå markeringer i
maskinen hjelper operatøren med å identifisere
komponentene som krever rengjøring

TEKNISKE DATA

STRØMFORSYNING
Standard (TLW-10A)

400 / 50 / 3N

Alternativ (TLW-A-SEF)

230 / 50 / 3~

BOOSTEREFFEKT
Standard

y Termolabel 71°C: Standardtemperaturinnstilling ihht. Europeisk DIN. Kan endres av
operatøren til en høyere termolabel innstilling

9,1 kW

Standard (TLW-10A)

13,6 kW | 3 x 25A

Alternativ (TLW-10A)

10,4 kW | 3 x 16A

Alternativ 2 (TLW-A-SEF)

13,3 kW | 3 x 40 A

Vaskepumpe

1,2 kW

Kurvstørrelse

500 x 500 mm

Innlastingshøyde

Øvre vaskekammer: 440 mm
Nedre vaskekammer: 235 mm
(175 mm i midten)

Støynivå

70 dB (A)

Vekt (brutto / netto)

160 / 140 kg

*T

ermostopp sikrer at korrekt skylletemperaturer oppnås også ved
kaldtvannstilkobling og/eller 230V enfase-tilkobling. Programtidene overstyres av
korrekt skylletempeatur. For sikring av maskinen bør vannets hardhet ikke overstige
3 dH, hvis høyere anbefaler vi å bruke et integrert kalkfilter eller et HOBART
HYDROLINE vannbehandlingssystem.
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