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D500 je snadno ovladatelná myčka nádobí s košem o
rozměrech 500 x 500 mm, který pojme 18 talířů plné
velikosti. Díky 2, 3 a 5 minutým mycím cyklům zvládne
vyčistit až 720 talířů za hodinu.

Digitální LCD displej přesně zobrazuje teplotu vody v mycí
nádrži a oplachovém bojleru, čímž obsluhu informuje o
dosažené teplotě a zároveň plně dezinfikuje během mycího
cyklu.

S intuitivním barevně kódovaným osvětlením a univerzálně
uznávanými symboly se myčka neuvěřitelně snadno
používá a navíc nabízí přizpůsobení zvyšující výkon
prostřednictvím režimů pokročilého nastavení. Její chytrý
software navíc neustále monitoruje mycí cykly, teploty,
použití chemie a jakékoli chyby a poskytuje cenné údaje,
které se používají ke zlepšení provozní efektivity.

D500 je standardně dodávána s gravitačním odtokem, 
který je vhodný v případech, kdy je stroj nad odpadním 
otvorem. Volitelné odpadní čerpadlo (D500P) je nezbytné 
tam, kde je odtok buď výše než výstup odpadu stroje, nebo 
musí být čerpán do vertikálního potrubí.

D500

Odpadní čerpadlo
D500 je také k dispozici s volitelným 
odpadním čerpadlem.
Kód modelu: D500P.



Vlastnosti myčky:

D500 Technické data  

Vodovodní přípojka G3/4” (3/4” BSP)

Min. povolený tlak přívodní vody 2.0 bar

Požadovaný průtok vody 11 L/min

Min. teplota vstupní vody 4°C

Max. teplota vstupní vody 55°C

Výška gravitačního odtoku (od základny stroje) 40 mm

(Volitelné)  Výška odtoku s odpad. čerpadlem (od základny stroje) 600 mm

Velikost odtoku Ø40 mm

Elektrické specifikace 
Standardní nastavení 
Požadované Ampéry 30A (1 fáze)
Provozní napětí - Standard 220-240V / 1N~ / 50Hz
Celkový příkon 6.58kW
Volitelné nastavení
Požadované Ampéry 13A (3 fáze)
Provozní napětí - Standard 380-415V / 3N-/50Hz
Celkový příkon 6.58kW
Volitelné nastavení
Požadované Ampéry 12A (1 fáze)
Provozní napětí - Standard 220-240V / 1N~ / 50Hz
Celkový příkon 2.58kW

Výkon
Těleso mycí nádrže 2.00kW

Těleso oplachového bojleru 6.00kW

Objem mycí nádrže 14.5 L

Objem oplachového bojleru 7.5 L

Spotřeba oplachové vody při 3 barech 3.00 L/cyklus 

Teoretický výkon (košů/hod) 30

Teplota mycí nádrže 55°C

Teplota bojleru 82°C

Výkon mycího čerpadla 0.58 kW

Výkon oplachového čerpadla N/A
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Jednoduchost v mytí nádobí:

Poznámka: Specifikace D500P, jak je uvedeno výše.

Vyrobeno v UK
Stroje jsou vyrobeny v Británii 
(Staffordshire).

LCD displej 
D500 vylepšuje uživatelské funkce 
zobrazením teplot oplachové a mycí 
nádrže.

Barevně kódovaný displej 
Oranžově bliká - Zahřívání stroje 
Modrá - Stroj je v cyklu
Zelená - Stroj připraven

3 Mycí programy
2, 3 a 5 minutový mycí cyklus 
D500 umožňuje maximální výkon 
bez snížení kvality mytí.

Pokročilé funkce
Upravují nastavení oplachového a 
mycího prostředku a plnění 
dávkovačů chemie.

Monitorování provozu
Stroj neustále monitoruje ohřev a 
spotřebu vody pro zlepšení účinnosti.
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Mechanical specifications
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Packed Weight 
55.9kg
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Rozměry:

Poznámka: Všechny rozměry jsou v mm

Popis Symbol

Hadička oplachového prostředku RA 3

Hodnota vstupního ventilu ISV 1.8

Síťový elektrický kabel EC 1.3

Odtok čerpané odpadní vody PD 1.5

Svorník pro vyrovnání potenciálů EP -

Hadička mycího prostředku DET 3

Rozměry (mm):
550 (Š) x 830 (V) (860 max) x 605 (H)

Doplňující informace:

Teplota mycí vody 
Teplota oplachové vody 
Hlučnost
Hmotnost (prázdná)
Hmotnost (plně naložená)
Hmotnost balení

Rádius od 
stroje (m)
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