Priprava vode

OPTIMALNO MEHČANA VODA ZA
POPOLN REZULTAT POMIVANJA
Profesionalna priprava vode.
Za vsako zahtevo in vsako potrebo.

BLIŠČ
SE ZAČNE
S POMIVANJEM

Pomemben je prvi vtis, zato bodite pozorni na to
podrobnost, ki je pomembna pri predstavitvah
vaših jedi in napitkov.
Pri podjetju Winterhalter se zavedamo, da rezultat pomivanja pomembno vpliva na vaš bleščeč
nastop. Naše ekipe razvijalcev neutrudno delajo
na inovacijah, ki še nadalje izpopolnjujejo proces
pomivanja. Pri tem pa ne proizvajamo samo pomivalnih strojev, ki so vodilni na trgu, temveč
prav tako z vso profesionalnostjo in navdušenjem
poskrbimo za pripravo vode, pomivalna sredstva,
opremo in servis. Tako prevzamemo celotno odgovornost za vaš rezultat pomivanja. Zaupajte
podjetju Winterhalter. Mi smo vaš strokovnjak za
pomivanje, ki prisluhne vašim zahtevam in vam
ponudi ustrezno celostno rešitev.
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REZULTAT POMIVANJA JE ODVISEN TUDI
OD PRIPRAVE VODE.
Pri kakovosti rezultata pomivanja ima pomembno vlogo tudi sestava vode. S profesionalno pripravo
vode se učinkovito izognete oblogam apnenca, maščob ter madežem na posodi in priboru.

Priprava vode glede na vse zahteve
Priprava vode Winterhalter zajema vse stopnje kakovosti –
od mehčanja vode do delnega razsoljevanja in popolnega
razsoljevanja ter obratne osmoze. Ne glede na to ali želite
bleščeče kozarce in sijoč pribor brez napornega poliranja
ali pa vam je najpomembnejše ohranjanje vrednosti pomivalnega stroja – mi izpolnimo vse zahteve.
Veliko dobrih razlogov govori v prid popolnoma usklajeni
pripravi vode:
	Trajno vzdrževanje funkcionalnosti pomivalnega stroja,
daljša življenska doba in zmanjšanje stroškov v primeru
izpada, investicij in servisov.
	Pomivalna in izpiralna sredstva razvijejo optimalno delovanje in poskrbijo za optimalen rezultat pomivanja ob
majhni porabi.
	Brez oblog vodnega kamna na katerih se lahko nabirajo
umazanije in bakterije.

NOVO
AT Excellence – izjemni
rezultati pomivanja so zagotovljeni
Da bi največje zahteve v prihodnosti še bolje izpolnili so
inženirji podjetja Winterhalter vnesli v razvoj novih naprav
za reverzno osmozo vse svoje vedenje in znanje. Program
proizvodov zajema dve zunanji napravi, AT Excellence-S in
AT Excellence-M ter popolnoma vgradno rešitev za podpultne pomivalne stroje, naprave UC Excellence-i. S to novo
generacijo naprav vam lahko z gotovostjo jamčimo za rezultat pomivanja brez poliranja in nihanja kakovosti. S tem
prihranite čas in stroške. Tako se lahko osredotočate na
svoje najpomembnejše delo: osrečiti svoje stranke.
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MEHČANJE VODE – PRAVILNA
PRIPRAVA VODE.

Mehčana voda: Iz vode se odstrani
apnenec, ki ga nadomestijo vodotopne
soli.

Vgrajen mehčalec vode
V pomivalnem stroju vgrajen mehčalec vode ne potrebuje dodatnega prostora. Posoda za
ionsko maso z ionsko izmenjavo stalno dovaja mehko vodo, kateri samodejno sledi regeneracija – odvisno od porabe in trdote vode – med ciklusi pomivanja.
Mehčalec vode MonoMatik 3
MonoMatik 3 deluje po načelu ionske izmenjave, odlikuje pa ga majhna poraba vode in soli.
Krmilna glava brez električnega napajanja omogoča natančno nastavljanje trdote vode na
kraju postavitve. Zunanja naprava ni odvisna od izpadov električne energije, regeneracijski
čas pa se samodejno sproži s pretokom vode v krmilni glavi. Kratek regeneracijski čas desetih minut omogoča učinkovito delo z minimalnimi čakalnimi časi.
Mehčalec vode DuoMatik 3
Z dvema patronama za ionsko izmenjavo, ki se pri mehčaju izmenjujeta,
DuoMatik 3 omogoča neprekinjeno pripravo vode brez regeneracijskih premorov. Ta zunanja naprava krmili mehčanje vode in regeneracijo mehansko, popolnoma brez elektrike.
Uporabljati ga je mogoče pri trdoti dovodne vode do 40 °GH.

Naprava
Vgrajen
mehčalec vode
MonoMatik 3
DuoMatik 3

Količina
posode
malo
malo
veliko

Moč pri 10 °GH

Potreben odvod vode

1.460 l /dodajanje
soli*
20 l/min

brez

30 l/min (neprekinjeno
delovanje)

* Količina polnjenja posode za sol: 1,5 kg
GH = celotna trdota
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priključek za umazano
vodo
priključek za umazano
vodo

Električni priključek
prek pomivalnega stroja
ni potrebno
ni potrebno

Priporočljivo/razpoložljivo za modele
serija UC, serija PT
serija GS 300, GS 402, GSR 36, serija
UC, serija GS 500, serija PT
serija PT, serija GS 600 /serija UF, STR,
serija MT

RAZSOLJEVANJE – ZA VISOKE IN NAJVIŠJE GLEDE
REZULTATA POMIVANJA.

Delno razsoljena voda: Voda se
omehča, del soli pa odstrani.

Delno razsoljevanje TE 15 / TE 20
Dober rezultat pomivanja z nizkimi nabavnimi stroški zagotavljajo patrone za delno razsoljevanje TE 15 / TE 20. Oddajajo pripravljeno vodo in ne proizvajajo odpadne vode.
S tem prostorsko varčne patrone poskrbijo za posebej učinkovito pripravo vode, ki varčuje z
viri. Nadzor kapacitet ionske izmenjave poteka prek merilne in prikazne enote in/ali prek
simbola regeneracije na upravljalnem polju stroja.

Popolnoma razsoljena voda: Voda
se razsoli in odstranijo se vse soli ter
minerali.

Popolno razsoljevanje VE 15 / VE 20
Patrone za popolno razsoljevanje VE 15 in VE 20 izpolnjujejo najvišje zahteve glede rezultata
pomivanja. Patrone varčujejo s prostorom in so zahvaljujoč 100-odstotnemu izkoristku izjemno učinkovite brez odpadne vode. Nadzor kapacitet poteka prek merilne in prikazne enote
in/ali prek simbola regeneracije na upravljalnem polju stroja.

Naprava

Moč

Potreben odvod vode

TE 15

Količina
posode
malo

14.000*1

brez

Električni priključek
ni potrebno

TE 20

veliko

18.000*1

brez

ni potrebno

VE 15

malo

4.000*2

brez

ni potrebno

VE 20

malo

5.500*2

brez

ni potrebno

Priporočljivo za modele
serija GS 200, serija GS 300, GSR 402,
serija UC, serija GS 500, serija PT

serija GS 200, serija GS 300, GS 310, GS 402,
serija UC (zlasti kot pomivalni stroj za pribor),
serija GS 500, serija PT (posebno kot pomivalni
stroj za pribor)

*1 pri 10 °KH (karbonatna trdota)
*2 pri 10 °KH (celotna vsebnost soli)
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Z NAPRAVAMI ZA OBRATNO OSMOZO SERIJE AT
EXCELLENCE JE POLIRANJE STVAR PRETEKLOSTI.
NOVO

Serija AT Excellence vsakič prinaša popoln rezultat pomivanja brez napornega poliranja. S tem boste pridobili čas za svoje goste in hkrati zmanjšali
stroške. Zunanji napravi AT Excellence-S in AT Excellence-M se razlikujeta
le po kapaciteti. Dodatne sinergijske učinke v podpultnih strojih UC-S in
UC-M vam ponuja vgrajeni UC Excellence.

Zmeraj popoln rezultat pomivanja
Naprave za obratno osmozo serije AT Excellence filtrirajo skoraj 100 odstotkov neželenih
snovi v vodi. Zaradi visoke stopnje čiste vode je mogoče doseči popoln rezultat pomivanja.
	AquaOpt – kakovost vode, kakršno želite
Ob daljšem premoru pri pomivanju funkcija AquaOpt optimizira kakovost vode. To je mogoče nastaviti glede na zahteve kakovosti posameznega obrata. Tako je mogoče stalno
pomivanje z optimalno vodo. To zagotavlja ob vsakem času želeni rezultat pomivanja.
	Prikaz stanja obratovanja na zaslonu stroja
Zaradi neposredne mrežne povezave so stanja obratovanja serije AT Excellence prikazana
na zaslonu pomivalnega stroja. Motnje (npr. delovanje predfiltra ali kakovost vode) sporoči kot obvestila o napaki, tako da jih lahko takoj odpravite.
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NA MIZO VAM

BRILJANTEN
SIJAJ PRINESEMO MI

Boljša učinkovitost in maksimalna življenjska doba
Povečanje moči ob hkratnem znižanju stroškov – to osnovno načelo dosega serija AT Excellence.
	Priklop in delovanje z vgrajenimi WSE-ji
V Nemčiji zakonsko predpisana naprava (WSE) je pri seriji AT Excellence že vgrajena.*
Preprosto priključite elektriko ter vodo in naprava je pripravljena na delovanje. To ne
predstavlja nobenega dodatnega truda pri namestitvi, niti dodatnih stroškov.
	Prilagoditev glede na mesto postavitve
Pri namestitvi se nastavitve serije AT Excellence prilagodijo območju trdote na kraju
postavitve. To je najboljši pogoj za optimizacijo izkoristka in podaljšanje življenjske
dobe membrane.
	Inteligentno povezovanje membran
Povezovanje membran pripomore k temu, da se zmanjša količina odpadne vode in
poveča življenska doba ter učinkovitost naprave AT Excellence.
Udobje in varnost
Jezikovno neodvisno upravljanje, premišljeni varnostni sistemi in optimalna dostopnost so
primeri kako serija AT Excellence v zvezi z zanesljivostjo, udobjem upravljanja in servisiranja
prinaša pozitivne poudarke.
	Zgledna zasnova varnosti
Senzorji puščanja, odstranitev predfiltra in zaščite črpalke zagotavljajo obratovanje
naprave in zmanjšujejo posledično škodo.
	Intuitivno upravljanje
Barvno kodirani prikazovalniki stanja obratovanja, jezikovno neodvisna komunikacija s
piktogrami ter dodatne razlage v vašem jeziku olajšajo upravljanje in zmanjšujejo uporabniške napake.
	Stalna prijaznost servisa
Udobje pri servisiranju je pri konstruiranju serije AT Excellence predstavljalo pomemben
kriterij. To se odraža v zmanjšanju namestitvenega truda s funkcijo priključi in upuporabljaj, ki jo opravi servisna služba, menijsko voden prvi zagon in konstrukcija, ki je optimizirana za servisiranje.
* Upoštevati je treba nacionalne predpise o namestitvi in obratovanju!
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EXCELLENCE –
VGRAJENA OBRATNA OSMOZA.

Z obratno osmozo pripravljena voda:
Voda je z mehanskim pritiskom iztisnjena skozi membrano. Na ta način se odstrani do 98 odstotkov vsebovanih snovi.

NOVO

UC Excellence-i /UC Excellence-iPlus
Naprave UC Excellence-i izpolnjujejo najvišje zahteve glede kakovosti vode in so izjemno
varčne s prostorom. S povezavo mehčalne naprave in pomivalnega stroja je proces priprave
vode popolno usklajen s procesi, kar občutno poveča učinkovitost. Komunikacija in upravljanje potekata neposredno na zaslonu na dotik stroja. Pri seriji UC Excellence-iPlus, ki je dodatno opremljena z vgrajenim mehčalcem vode, je mogoče, zahvaljujoč funkciji VarioAqua,
kozarce izpirati z osmozno vodo, posodo pa z omehčano vodo. Hkrati se povečata moč in
življenjska doba membrane. V Evropi zakonsko predpisana WSE naprava je v napravi že
vgrajena.*¹ Pomivalni stroj je mogoče hitreje in preprosteje priključiti s funkcijo priklopi in
uporabljaj. Inteligentni senzorji nadzorujejo obratno osmozo. Če pride do izpada, funkcija
Bypass poskrbi za nadaljevanje pomivanja.

Naprava

Količina
posode

Zmogljivost [l / h]
Za trdoto
(pri temperaturi dotoka vode [°GH]
vode 15 °C*2)

Potreben odvod
odpadne
vode

UC
Excellence-i

malo

42

največ 35

UC
Excellence-iPlus

malo

42

največ 31

*1 Upoštevati je treba nacionalne predpise o namestitvi in obratovanju!
*2 Samo za priključek na hladno vodo do 35 °C
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Predhodno
mehčanje

Prednosti

Razpoložljivo
za modele

priključek za uma- priporočeno zuzano vodo
nanje, dovoljeno
za obratovanje
brez predhodnega mehčanja
do 35 °GH

- n ajvečji izkoristek
(z zunanjim
mehčanjem vode)
- o dlična kakovost
vode
- p ovezava s pomivalnim strojem
- vgrajeni WSE
- funkcija Bypass

UC-S, UC-M

priključek za uma- dovoljeno za
zano vodo
obratovanje
do 31 °GH
zugelassen

- n ajvečji izkoristek
- o dlična kakovost
vode
- k akovost vode prilagojena vrsti posode
- p ovezava s pomivalnim strojem
- vgrajeni WSE
- funkcija Bypass

UC-S, UC-M

GH = skupna trdota

POPOLN REZULTAT POMIVANJA –
BREZ NIHANJA KAKOVOSTI.

Z obratno osmozo pripravljena voda:
Voda je z mehanskim pritiskom iztisnjena skozi membrano. Na ta način se odstrani do 98 odstotkov vsebovanih snovi.

AT Excellence-S / AT Excellence-M
Zunanje naprave za reverzno osmozo AT Excellence-S in AT Excellence-M prepričajo z absolutno zanesljivostjo pri doseganju popolnega rezultata pomivanja. Zahvaljujoč funkciji AquaOpt je voda po daljših premorih pri pomivanju optimizirana tako dolgo, da kakovost vode
doseže želeno raven kakovosti. Obratovalno stanje naprav AT Excellence je prikazano na zaslonu pomivalnega stroja. Motnje je mogoče prepoznati takoj in jih hitro odpraviti. V Evropi
zakonsko predpisana naprava WSE je v napravi že vgrajena.*¹ AT Excellence je mogoče hitreje
in preprosteje priključiti na pomivalni stroj s funkcijo priklopi in uporabljaj. Številni varnostni
ukrepi in inteligentni senzorji skrbijo za najboljši možen rezultat pomivanja in optimalno
zaščito naprave.

NOVO

Naprava

Količina
posode

Zmogljivost [l / h]
Za trdoto vode Potreben odvod Predhodno
(pri temperaturi dotoka [°GH]
odpadne
mehčanje
vode 15 °C*2)
vode

AT Excellence-S

malo

90

največ 35

priključek za
umazano vodo

priporočeno zuna- - n ajvečji izkoristek (z
nje, dovoljeno za
zunanjim
obratovanje brez
mehčanjem vode)
predhodnega meh- - o dlična kakovost vode
čanja do 35 °GH
- p ovezava s pomivalnim strojem
- vgrajeni WSE
- n adzor s senzorji

AT Excellence-M

veliko

180

največ 35

priključek za
umazano vodo

priporočeno zuna- - n ajvečji izkoristek (z
serija GS 500,
nje, dovoljeno za
mehčanjem vode)
Serija PT
obratovanje brez
- o dlična kakovost vode
predhodnega meh- - p ovezava s pomivalčanja do 35 °GH
nim strojem
- vgrajeni WSE
- n adzor s senzorji

*1 Upoštevati je treba nacionalne predpise o namestitvi in obratovanju!
*2 Samo za priključek na hladno vodo do 35 °C
*3 Od datuma izdelave 1. 4. 2004. Pred tem samo komplet membranski tlačni kotel (št. art. 5101127)

Prednosti

Priporočljivo
za modele
serija GS 200 *3,
serija GS 300 *3,
serija GS 402 *3,
serija UC

GH = skupna trdota
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OBRATNA OSMOZA – NAJBOLJŠI REZULTAT POMIVANJA
PRI VELIKIH KOLIČINAH POSODE IN PRIBORA.

Z obratno osmozo pripravljena
voda: Voda je z mehanskim pritiskom
iztisnjena skozi membrano. Na ta način
se odstrani do 98 odstotkov vsebovanih
snovi.

RoMatik 210 / 420
RoMatik 210 in 420 se razlikujeta izključno po kapaciteti.
Z membransko filtracijo dosežeta razsoljevanje za skoraj 100 odstotkov in delata izjemno
gospodarno tudi za večje potrebe po vodi, na primer pri priključitvi na več pomivalnih
strojev. Zunanje naprave RoMatik prepričajo s kompaktno izvedbo, enostavno uporabo in
varnim upravljanjem. Skrbijo za rezultate pomivanja brez poliranja ob manjših obratovalnih
stroških.

Naprava

Količina
posode

Zmogljivost [l / h]
Za trdoto
(pri temperaturi dotoka vode [°GH]
vode 15 °C*1)

Potreben odvod Predhodno meh- Prednosti
odpadne
čanje
vode

Priporočljivo
za modele

RoMatik 210

veliko

210

največ 10

Talni odtok in
priključek za
umazano vodo

priporočeno,
za obratovanje
brez predhodnega
mehčanja do
10 °GH

-	velik izkoristek (z
zunanjim mehčanjem
vode)
- vgrajen zbiralni
tank 66 l

RoMatik 420

veliko

420

največ 10

Talni odtok in
priključek za
umazano vodo

priporočeno,
za obratovanje
brez predhodnega
mehčanja do
10 °GH

- velik izkoristek
(z mehčanjem vode)
- vgrajen zbiralni
tank 66 l

Serija GS 200*2,
serija GS 300*2,
GS 402*2,
serija UC
(posebno kot
pomivalni stroj
za pribor),
serja GS 500,
STR, serija MT,
serija PT (posebno kot pomivalni
stroj za pribor)

*1 Samo za priključek na hladno vodo do 25 °C
*2 Od datuma izdelave 1. 4. 2004. Pred tem samo komplet membranski tlačni kotel (št. art. 5101127) skupaj z RoMatik 150
GH = skupna trdota
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Tehnični podatki

MonoMatik 3

DuoMatik 3

TE 15 / TE 20

VE 15 / VE 20

20 l/min, neprekinjen odvzem
mehke vode možen do regeneracije: uporaba do največ
29 °dH skupne trdote

30 l/min, neprekinjen odvzem
mehke vode
možen: uporaba do
največ 40 °dH skupne trdote*1

kapaciteta pri 10 °dH
karbonatne trdote:
TE 15: 14.000 l*2
TE 20: 18.000 l*2

kapaciteta pri
10 °skupne vsebnost soli:
VE 15: 4.000 l*2
VE 20: 5.500 l*2

patrona iz steklenih vlaken,
posoda za sol in pokrov iz
plastike

patrona iz steklenih vlaken,
posoda za sol in pokrov iz
plastike

patrona iz
Cr-Ni jekla

patrona iz Cr-Ni jekla

min. 1,5, maks. 8

min. 2,5, maks. 6

min. 2, maks. 6

min. 2, maks. 6

maks. 50

maks. 60

maks. 60

maks. 60

–

–

komandna plošča/
števec impulzov

komandna plošča/števec
impulzov

samodejna regulacija regeneracijskega programa preko
izbirne nastavitvene ploščice
za trdoto in pretok vode

samodejna regulacija regeneracijskega programa preko
izbirne nastavitvene
ploščice za trdoto in pretok
vodee

[m]

–

–

5,0

5,0

[mm]

Širina 260
Vgradna globina 505
Višina 680

Širina 360
Vgradna globina 500
Višina 790

TE 15: Višina 480 / Ø 250
TE 20: Višina 595 / Ø 250

VE 15: Višina 480 / Ø 250
VE 20: Višina 595 / Ø 250

[kg]

10,0

21,0

TE 15: 15,0
TE 20: 21,0

VE 15: 15,0
VE 20: 21,0

Kapaciteta

Material

Tlak tekoče vode

[bar]

Temperatura
dovodne vode

[°C]

Nadzor
Način obratovanja

Dolžina
povezovalnega kabla
Mere

Teža
(vklj. s filtrirno maso)

merilna in prikazna
merilna in prikazna
enota prek omrežnega obratovanja enota prek omrežnega obra230 V (opcija)
tovanja 230 V (opcija)

*1 Pri 41–45 °dH celotne trdote: po dogovoru
*2 teoretične vrednosti, so lahko pri ustrezni vsebnosti mineralov v dovodni vodi do 25 % nižje

Tehnični podatki

AT Excellence-i

AT Excellence-iPlus

AT Excellence-S

AT Excellence-M

RoMatik 210

RoMatik 420

[°C]

maks. +35

maks. +35

maks. +35

maks. +35

maks. +25

maks. +25

Permeatna moč pri 15 °C
[l / h]
Temperatura dovoda odvisno
od omrežne napetosti

min. 42

min. 42

min. 90

min. 180

210

420

[%] maks. 55 + / - 5 *1 *2

max. 55 +/- 5 *2

maks. 55 + / - 5 *1 *2

maks. 55 + / - 5 *1 *2

maks. 75 *1 *2

maks. 75 *1 *2

Temperatura dotoka

Izkoristek
Stopnja zadrževanja soli
Kakovost vode

[%]

≥ 93

≥ 93

≥ 93

≥ 93

≤ 98

≤ 98

[μS / cm]

< 80

< 80

< 80

< 80

< 20

< 20

Tlak vode

[bar]

min. 1

min. 1

min. 1,2

min. 1,5

min. 1

min. 1

Statični tlak

[bar]

maks. 6

maks. 6

maks. 6

maks. 6

maks. 6

maks. 6

[μS / cm]

1.200

1.200

1.200

1.200

2.250

2.250

Celotna trdota dovodne vode [°dH]

največ 35

največ 31

največ 35

največ 35

največ 10

največ 10

–

–

izbirno

izbirno

66

66

vrednosti UC + 200

vrednosti UC + 200

50 Hz: 230 - 310
60 Hz: 250 - 320

50 Hz: 450 - 670
60 Hz: 500 - 650

1.400

1.900

predhodno
priporočeno

vgrajeno

predhodno
priporočeno

glej vrednosti UC

glej vrednosti UC

200 V – 240 V, N~,
50 Hz / 1,4 – 2,0 A
200 V – 240 V, N~,
60 Hz / 1,4 A – 2,0 A

200 V – 240 V, N~,
50 Hz / 3,1 A – 4,0 A
200 V – 240 V, N~,
60 Hz / 3,1 A – 4,0 A

230 V, N~,
50 Hz, 10 A

230 V, N~,
50 Hz, 10 A

IP X3 z
zadnja stena CN
(izbirno): IP X5

IP X3 z
zadnja stena CN
(izbirno): IP X5

IP X5

IP X5

IP X1

IP X1

[mg / l]

maks. 30 /
maks. 0,2

maks. 30 /
maks. 0,2

maks. 30 /
maks. 0,2

maks. 30 /
maks. 0,2

maks. 10 /
maks. 0,05

maks. 10 /
maks. 0,05

[kg]

vrednost UC + 15

Vrednost UC + 15

22

34

63

81

maks. prevodnost
dovodna voda

Zbiralni tank/ 	
membranski tlačni kotel

[l]

Skupna priključna vrednost

[W]

Mehčalec vode
Električni priključek

[V, Hz, A]

Vrsta zaščite

Mejna vrednost železo/klor
Teža

predhodno predhodno pri- predhodno pripriporočeno
poročeno
poročeno

*1 Pri priključitvi na omehčano vodo 0 °dH skupne trdote, hladno/ *2 Navedene vrednosti so določene z meritvami. Podatki se ne nanašajo na posamezno napravo in niso del ponudbe, temveč so namenjeni le za primerjavo med napravami

V splošnem veljajo zahteve glede na mesto postavitve, obratovanje naprav Winterhalter zahteve nemškega
odloka o pitni vodi, ki med drugim podaja mejne vrednosti v nadaljevanju: baker 2,0 mg / l, mangan 0,05 mg / l, sulfat 250 mg / l
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Tehnični podatki
Temperatura dotoka
Tlak tekoče vode

Vgrajen mehčalec vode
[°C]

maks. 60

[bar]

1,0 – 6,0 (energijska različica: 1,5 – 6,0)

Maks. trdota dovodne vode
Prostornina posode zaregeneracijsko sredstvo

Feature

30 °dH celotne trdote
[kg]

1,5

AT Excellence-i

AT Excellence-iPlus

AT Excellence-S / AT Excellence-M

Obratna osmoza

●

●

●

AquaOpt

●

●

●

Povezava s pomivalnim strojem

●

●

●

Interakcija s pomivalnim strojem

–

●

–

Predfiltrski nadzor

●

●

●

Spiranje memebrane

●

●

●

Nadzor kakovosti vode

–

–

●

Vgrajeni WSE (priklopi in uporabljaj))

●

●

●

Predhodno mehčanje vode

●

●

●

VarioAqua/posodi prilagojena kakovost vode

–

●

–

Adaptacija območja trdote

●

–

●

Inteligentno povezovanje membran

●

●

●

●
(samodejno)

●
(samodejno)

●
(ročno)

Obsežna varnostna zasnova

●

●

●

Jezikovno neodvisno upravljanje

●

●

●

Optimalna prijaznost servisa

●

●

●

Zasnova čiščenja in konzerviranja

●

●

●

Dnevnik dogodkov

●

●

●

Vgrajeno v pomivalni stroj

●

●

–

Rezultat pomivanja

Učinkovitost

Udobje/varnost
Bypass

● = serijsko
● = izbirno
– = ni vsebovano

Predfilter. Za zaščito membran obratne osmoze priporočamo uporabo
filtrov. Pri zelo visoki vsebnosti klora v dovodni vodi je potrebna uporaba
filtra na aktivno oglje, da se prepreči razpad membran.
Za zaščito pred trdimi snovmi, kot je glina itd., ki jih lovilnik nesnage
(sposobnost zadržanja > 150 µM) ne more zadržati, je potrebna uporaba
sedimentnega filtra. Preprečuje zablokiranje membran.
Pozor!
Omehčana voda ali z obratno osmozo pripravljena voda ne sme biti povezana z bakrenimi
cevmi, pocinkanimi cevmi ali deli medeninastih delov (npr. vijačni spoji).
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TEHNIČNE RISBE IN MERE
MonoMatik 3

DuoMatik 3

WSE-Set MonoMatik/DuoMatik
Za obratovanje sistema, skladno z DVGW oz. DIN je treba uporabiti WSE-Set MonoMatik 3/DuoMatik. Komplet vsebuje varnostno kombinacijo HD po DIN 1717 z nepovratnim
ventilom in prezračevalnikom cevi (izvedba C) in je prav tako skladen z DIN 1988-4. Upoštevati je treba nacionalne predpise za namestitev in obratovanje!

TE 15 / VE 15

TE 20 / VE 20

AT Excellence-S

AT Excellence-M

AT Excellence-i

RoMatik 210 / RoMatik 420

02/16 52111150 Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Winterhalter Gastronom d. o. o.
Profesionalni pomivalni stroji in sistemi
Adamičeva 40
1290 Grosuplje
Slovenija
Telefon
Telefax

+386 1 7863-445
+386 1 7863-444

www.winterhalter.si
informacije@winterhalter.si

