WD-4S
PODPULTOVÁ MYČKA

PODPULTOVÁ MYČKA

WD-4S
Velmi kvalitní švédský design
– čistý a funkční design v nerezové oceli a tvrzeném skle.

Perfektní výsledky – za všech okolností
– speciálně navržená mycí ramena čistí každý milimetr nádobí.

Nový design dvířek s ventilací
– dvířka jsou umístěna v jedinečné hygienické poloze, která zamezuje
růstu bakterií, když myčka není používána.

Vysoká hygienická úroveň
– nové provedení ventilace, automatické čištění, regulace teploty a
množství vody zamezují růstu bakterií.

Malá, ale účinná…
– myje všechno od špinavých talířů po křehké sklenice

…takže zvládne víc, než byste čekali
– dostatečně prostorná k mytí táců a gastronádob GN 1/1.

Rychlé mytí
– dokáže umýt až 50 košů za hodinu.

Tichý provoz
– téměř tichý provoz přispívá ke zlepšení pracovního prostředí.

Chytrý dotykový displej zjednodušuje obsluhu
– dobře viditelný a přehledný displej pod tvrzeným sklem.

Snadný servis
– dobře dostupné komponenty

Systém ECO-FLOW šetří energii a zkracuje
dobu sušení
– využívá energii z předchozího mytí. Současně je eliminován vznik
páry a suchý vzduch dokáže usušit umyté nádobí rychleji.

2

NEJLEPŠÍ MYČKA
PRO RESTAURACE VE MĚSTĚ
WD-4S je kompaktní, účinná a spolehlivá myčka.
Díky minimální spotřebě vody a chemických
prostředků nezatěžuje životní prostředí, přičemž
poskytuje vysokou kvalitu mytí.
Švédský design – známý svou kvalitou, funkčností
a čistými liniemi – je patrný v každém detailu.
Myčka WD-4S je neuvěřitelně robustní a odolná,
neboť obsahuje díly z nerezové oceli a čisté, hladké povrchy bez zbytečných detailů. Navíc je vybavena displejem umístěným pod tvrzeným sklem,
který je velmi přehledný a snadno použitelný.
Na výběr jsou dva modely:
BASIC nebo GLASS
s podstavcem nebo bez
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VELMI KVALITNÍ ŠVÉDSKÝ DESIGN

VNĚJŠEK: vysoce kvalitní nerezová ocel, tvrzené
sklo a ergonomické madlo zvyšují vnímání kvality
ve vaší kuchyni. Součástí dodávky jsou bočnice z
nerezové oceli, takže myčku WD-4S lze instalovat i
jako samostatně stojící jednotku.
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VNITŘEK: čistý a funkční design bez zbytečných
detailů a hladké, zaoblené rohy, vedle zlepšených
hygienických a čisticích výsledků, jsou zárukou
velmi dlouhé životnosti myčky. Na hlavní rozvod
mycí vody je dokonce poskytována celoživotní
záruka.

MYČKA V MODELOVÉM PROVEDENÍ
BASIC A GLASS
Myčka WD-4S byla navržena tak, aby zajišťovala optimální funkčnost v co největším počtu kuchyní a restaurací. Model BASIC
nabízí vysokou základní úroveň funkčnosti s řadou nových vylepšených součástí a funkcí. Model GLASS je vybaven speciálně
upravenými mycími programy pro skleněné nádobí. Oba modely jsou k dispozici se spodním rámem a uzamykatelnou skříní
(nebo stojanem s otevřenými policemi).

RYCHLÉ MYTÍ S VYSOKOU KAPACITOU
Myčka WD-4S zvládne umýt až 50 košů za hodinu.
To znamená 1 000 sklenic, 900 talířů nebo 450 táců
každou hodinu.

VELKÁ MYCÍ KOMORA
Díky čistému designu je mycí komora větší a
pojme tácy o velikosti až 530 x 330 mm a GN
1/1.

MALÁ A ÚČINNÁ
Jednoduchým stiskem tlačítka můžete vyměnit
vodu, abyste mohli přejít od mytí špinavých talířů
k mytí sklenic a táců. Dvě funkce v jedné myčce šetří
jak místo, tak čas.

TICHÝ PROVOZ
Nízká provozní hlučnost myčky přispívá
k lepšímu pracovnímu prostředí.

VYSOKÁ ÚROVEŇ HYGIENY S NOVOU FUNKCÍ
DVÍŘEK
Dvířka lze umístit do prostorově úsporné hygienické
polohy, která zamezuje růstu bakterií, když myčka není
používána.
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PERFEKTNÍ VÝSLEDEK
ZA VŠECH OKOLNOSTÍ

EXKLUZIVNÍ MODEL
GLASSWASHER

Mycí ramena z nerezové oceli mají jednotlivě polohovatelné trysky. Díky tomu mohou dosáhnout a očistit
každý milimetr nádobí. Mycí voda se vypustí z mycích
ramen před spuštěním finálního oplachování, aby nekapala na čisté nádobí a nezanechávala na něm skvrny.

SPECIÁLNĚ KONSTRUOVANÝ MYCÍ KOŠ
V mycím koši jsou sklenice naskládány tak, aby bylo
minimalizováno množství vody, které zůstane na dně
sklenic, a aby voda nestékala po povrchu sklenic. Díky
tomu budou vaše sklenice vždy čisté a beze skvrn. Proudy
vody dosáhnou na všechny strany sklenic a zlepšují
výsledky sušení.

BEZPEČNÉ VYPOUŠTĚNÍ
Vestavěné vypouštěcí čerpadlo zajišťuje vypuštění veškeré
vody, bez ohledu na polohu myčky
VYSOKÁ HYGIENICKÁ ÚROVEŇ
Automatická regulace teploty a množství vody společně
s automatickým čištěním zajišťují vysoký hygienický
standard. Omezený počet komponentů uvnitř myčky
navíc usnadňuje demontáž a čištění. To platí zejména pro
filtr z nerezové oceli. Jednoduchý, účinný a čistý.
AUTOMATICKÉ DÁVKOVÁNÍ
Vestavěný systém dávkování* jak pro saponát, tak pro
sušicí prostředky usnadňuje obsluhu. Vedle myčky již není
zapotřebí žádné objemné dávkovací zařízení.
OCHRANA PROTI ZPĚTNÉMU TOKU
Tento ochranný systém zamezuje zpětnému toku špinavé
vody do hlavního vodního systému. Vyrovnávací nádrž
(break tank)* s oplachovým čerpadlem je součástí
dodávky. Splňuje požadavky normy EN1717
* Volitelné příslušenství ve vybraných zemích.

REKUPERAČNÍ SYSTÉM
ECO-FLOW ŠETŘÍ ENERGII
A ZKRACUJE DOBU SUŠENÍ
Oba modely myčky WD-4S lze vybavit novým
rekuperačním systémem Wexiödisk ECO-FLOW. Tento
systém šetří energii a zajišťuje podstatně lepší pracovní
prostředí.
SYSTÉM ECO-FLOW MINIMALIZUJE RUČNÍ SUŠENÍ
Systém ECO-FLOW znovu využívá energii z předchozího
mycího cyklu a předehřívá vodu pro cyklus oplachování.
Současně je do mycí komory foukán suchý vzduch, který
dokáže usušit umyté nádobí mnohem rychleji.
MENŠÍ MNOŽSTVÍ PÁRY
Systém ECO-FLOW snižuje množství páry při otevření
dvířek, aby pára neproudila do obličeje obsluhy. To znamená zároveň značné snížení požadavků na ventilaci.
Myčka WD-4S je často umístěna v baru či restauraci nebo
v blízkosti místa, které by mělo být příjemné a úhledné.
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UNIKÁTNÍ MYCÍ PROGRAMY PRO SKLENICE
Tento model, který je speciálně navržen pro mytí sklenic,
má tři speciální mycí programy pro sklenice. Doba mytí a
množství vody jsou přizpůsobeny různým typům sklenic.
Myčka WD-4S GLASS je vybavena speciálním
oplachováním studenou vodou pro pivní sklenice, aby
sklenice rychleji chladly a byly brzy připraveny k
dalšímu použití v restauraci. Na displeji se zobrazují
jasně srozumitelné symboly.

CHYTRÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ
ZJEDNODUŠUJE OBSLUHU
CHYTRÝ DISPLEJ
Myčka WD-4S je díky trojici programů snadno
ovladatelná. Přehledný a nakloněný displej pod
tvrzeným sklem poskytuje přehled o době mytí i z
velké vzdálenosti. Barvy indikují stav mytí a zvukový
signál indikuje dokončení mycího cyklu. Chytrý
displej lze ovládat i v rukavicích nebo mokrýma
rukama.

ZÁKLADNÍ PROGRAM
P1: Sklenice a hrnky (doba mytí 1,2 min)
P2: Talíře (doba mytí 2,4 min)
P3: Příbory a pánve
(doba mytí 4,2 min)

PROGRAM NA SKLENICE
P1: Pivní sklenice (doba mytí 1,2 min, nižší
teplota finálního oplachování)
P2: Standardní sklenice (doba mytí 1,2 min,
teplota finálního oplachování 85 °C)
P3: Vinné sklenice (doba mytí 2,2 min,
teplota finálního oplachování 85 °C a
zvýšený tok vody při finálním oplachování)
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ROZMĚROVÉ VÝKRESY
WD- 4S
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01. Přípojka vody, vnější závit, R3/4”.
02. Přípojka odpadu, PP trubka ø 22 mm, délka 2 m
03. Kabel elektrického připojení, délka 2 m
04. Zpětný ventil
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE MYČKY WD-4S
TECHNICKÉ ÚDAJE MODELU BASIC A GLASS
Mycí čerpadlo (kW)

0,75

Přídavné topení (kW) (400/230 V)

4,2/2,8

Ohřev nádrže (kW)

1,4

Vypouštěcí čerpadlo (kW)

0,04

Posilovací čerpadlo (kW)*

0,37

Objem nádrže (l)

20

Ventilátor pro rekuperaci tepla (kW)**

0,01

Hmotnost, myčka v provozu (kg)

85

Třída krytí (IP)

44

* Pouze v kombinaci s vyrovnávací nádrží (break tank)
** Volitelné příslušenství ve vybraných zemích.
ÚDAJE O KAPACITĚ A PROVOZU
Kapacita, maximální počet košů za hodinu

50*

Velikost koše (mm)

500 x 500

Celková délka mycího programu BASIC 1 (min)**

1,2

Celková délka mycího programu BASIC 2 (min)**

2,4

Celková délka mycího programu BASIC 3 (min)**

4,2

Celková délka mycího programu GLASS 1 (min)**

1,2

Celková délka mycího programu GLASS 2 (min)**

1,2

Celková délka mycího programu GLASS 3 (min)**

2,2

Spotřeba vody při oplachování/programu (l)

2,4

Hladina zvuku (db(A))

61

Max. povrchová teplota při pokojové teplotě 20 °C

35

* Přípojka teplé vody 55–70 °C. S připojením studené vody nebo kondenzační jednotky se kapacita snižuje.
** Tovární nastavení. Dobu mytí lze upravit.

PŘIPOJENÍ, MYČKA
Celkový připojený výkon (kW) (400 V 3N~ / 230 V 1N~)*

4,95/3,55

Hlavní pojistka (400 V 3N~ (A) / 230 V 1N~ (A))*

10/16

Připojovací kabel, 400 V 3N~ (L1–L3, N, PE) Cu (mm2)**

2,5

* Jiné přípojné napětí na vyžádání
** Dodává se s kabelem o délce 2 m

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA, PŘÍPOJKA ODPADU, PŘÍPOJKA NA VĚTRÁNÍ
Kvalita vody, tvrdost (°dH)

2-7

Přípojka teplé vody (55–70 °C) (vnější závit)

R 3/4”

Přípojka studené vody (5–12 °C) (vnější závit)*

R 3/4”

Přípojka odpadu, hadice 2 m (ø mm)

22

Tlak vody (kPa) se vzduchovou nádrží

180

Tlak vody (kPa) bez vzduchové nádrže

20

Průtok vody (l/min) s vyrovnávací nádrží (break tank)

17

Průtok vody (l/min) bez vyrovnávací nádrže (break tank)

5

Podlahová vpusť (l/s)

1

Topná zátěž místnosti (celková, účelná, latentní) (kW)

1,7 / 1,2 / 0,5

* Volitelné příslušenství ve vybraných zemích.
VELIKOST A HMOTNOST PRO PŘEPRAVU
Velikost (D x Š x V) (mm) včetně obalu

600 x 600 x 820

Hmotnost standardní myčky (kg), bez obalu

60
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INOVACE
S DŮRAZEM
NA DETAILY
Wexiödisk je švédská společnost, která sídlí
ve městě Växjö. Byla založena v roce 1972 a
klade si za cíl vytvářet ta nejlepší a
uživatelsky nejpřívětivější řešení komerčního
mytí nádobí na světě. Naším mottem jsou
slova jako zkušenosti, znalosti a přínosy
zákazníkům, a proto vás nepřekvapí, že se
snažíme učinit každý den v kuchyni
maximálně efektivním a zvládnutelným.
Uvědomujeme si, že to není vůbec snadný
úkol. Wexiödisk vždy kladla a bude klást velký
důraz na životní prostředí. Uvědomujeme si,
že tradiční myčka je největším spotřebitelem
energie, vody a chemických přípravků v kuchyni. Proto jsme si dali za cíl, aby každé naše
nově vyvinuté zařízení mělo nižší spotřebu
než jeho předchozí model.

KAŽDÁ INSTALACE
BY MĚLA BÝT DOBRÝM PŘÍKLADEM
www.wexiodisk.com
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Díky našim odborným znalostem se nám podařilo vytvořit řadu patentovaných inovací a vybudovat si
přední postavení v odvětví komerčního mytí nádobí na světě. Zároveň si uvědomuje, jak velký význam
má myčka pro efektivní provoz kuchyně. Každý den, po celý rok.
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