

Systemet

Takket være Zanussi Professional Systemet er der sket en udvikling i den moderne
storkøkken verden. Enhver professionel på området erkender, at denne udvikling har forbedret
arbejdsmulighederne i professionelle køkkener. Zanussi Professional Systemet er et
universelt system, som anvendes af millioner brugere over hele verden. Opvaskemaskiner
er en del af dette system. Både de traditionelle maskiner og de nye Active maskiner er
pålidelige, sikre og enkle at bruge med det højeste hygiejneniveau og et lavt energiforbrug.



Opvaske

LS 10 & 14



LS 9

LU 7

systemet

LS 6

LS 5

LB 1 & 2

LB 035 & 040

Fremstillet af komponenter og materialer af høj kvalitet.
Zanussi Professional opvaskemaskiner sikrer optimal opvask af bestik og service
Skyllesystemet giver i alle Active opvaskemaskiner en perfekt og sikker skylning, da
vandmængden og vandtemperaturen altid er korrekt. Takket være det let anvendelige
betjeningspanel og den lette adgang til hovedkomponenterne er rengøring enkel og
hurtig.





Hætte
opvaskemaskiner
LS10 og LS14
LS10

og LS14 hætte opvaskemaskiner er designet af
Zanussi Professional, som garanterer den bedste udførelse
både med henblik på robusthed, pålidelighed, hygiejne,
let rengøring og sikkerhed for bruger. Maskinerne har en
høj kapacitet og kan vaske henholdsvis 1.000 og 1.180
tallerkener/timen.
De kan placeres i et hjørne eller på linje med andre
installationer og kan kombineres med en lang række
serviceborde, så man får et opvaskesystem, som er perfekt
tilpasset brugers behov.
Opbygning og hovedkomponenter er alle udført i rustfrit stål,
hvilket gør dem robuste med en lang levetid. Alle modeller
er Active og passer til det nye Garanterede Skylle System,
som betyder.
- Maskine er uafhængig af indgående vandtryk.
- Maskine har indbygget skyllepumpe.
- Maskine sikrer ensartet skylletemperatur og ensartet
skylletryk og samme vandforbrug ved hver opvask.
Tanken har afrundede hjørner, kraftige flytbare kurveskinner,
tankfilter og lukket bagside, hvilket gør rengøring let.
En selvrensende cyklus er også indbygget til at vaske og
rense maskinen ved anvendelse af varmt, frisk vand.
Dobbeltsidet hætteloft og tank giver et lavt støjniveau og
reduceret varmetab. Desuden hindrer en sikkerhedsanordning,
at hætten pludselig falder ned, hvis en af fjedrene skulle gå
i stykker.

SERIEN AF LS10 OG LS14 HÆTTE
OPVASKEMASKINER OMFATTER:
1 model LS10 for 1.000 tallerkener/time med
2 cykluser og hætte med enkelt beklædning
5 modeller LS14 for 1.180 tallerkener/time
med 3 cykluser og hætte med enkelt
beklædning og en med isoleret hætte,
en med isoleret automatisk hætte, en med
blødgøringsanlæg og en 60 Hz model

Vasketank

Active
betjeningspanel
Takket være det “Garanterede
Skylle System” har skyllevandet
altid en temperatur på 84°C under
hele skyllecyklusen, hvilket sikrer
fuldstændig rengøring af service
i
overensstemmelse
med
de
internationale hygiejnestandarder.
Active systemet garanterer en konstant
skyllevandstemperatur uafhængig af
vandtrykket i netværket.





Hætte
Opvaskemaskine
LS9
LS9 fra Zanussi Professional vasker perfekt.

LS9 kan vaske 1180 tallerkener i timen og kan både placeres
i et hjørne eller i forbindelse med andre installationer.
Håndtaget løber langs de 3 sider og sikrer en jævn bevægelse
af hætten ved åbning.
Det elektroniske betjeningspanel med digitalt display gør det
muligt for bruger at holde opvaskemaskiner under komplet
kontrol.
Fremstillet helt i rustfrit stål, med justerbare fødder,
kurveskinne, 1 vasketanksfilter, vaske- og skyllearme: alle
kan let tages af for rengøring.
Vasketanken er absolut hygiejnisk med afrundede hjørner og
uden indvendige rør i vaskeområdet.

SERIEN AF LS9 HÆTTEOPVASKEMASKINER
OMFATTER:
1 model for 1170 tallerkener/time med
3 cykluser og hætte med enkel beklædning
1 model for 1170 tallerkener/time med
3 cykluser, blødgøringsmiddel og hætte med
enkel beklædning

Vaskerum

Opvaskemaskinen har en tankkapacitet
på 12 liter vand og en skylletankseffekt
på 9 kW, hvilket sikrer, at skyllevandet
altid har en temperatur på mindst
82,5°C under hele skyllecyklusen og
dermed sikrer total rengøring af service
i overensstemmelse med de gældende
internationale standarder. Teknikken
sikrer, at skylning først starter, når vandet
har nået den ønskede temperatur.
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Underbords
Opvaskemaskine
LS5 og LS6
I underbords opvaskemaskinerne LS5 og LS6 er der brugt

komponenter af høj kvalitet helt i rustfrit stål for at sikre
maximal pålidelighed, kun vaskearm og ventiler på LS5
modellerne er i polypropylen, et meget robust og hygiejnisk
materiale. LS6 har et vaskerum i udpresset rustfrit stål med
perfekt afrundede hjørner, uden sammensvejsninger og
sammenføjninger, med udskiftelige filtre og sprayarme,
hvilket sikrer yderst let rengøring. Endelig sikres maximal
hygiejne i Active LS6E modellerne med det Sikre Skylle
System ved en konstant temperatur på 84°C, hvorimod LS5
har et traditionelt skyllesystem (minimum skylletemperatur
82,5°C). LS5 har et simpelt elektronisk betjeningspanel
med 1 vaskecyklus på 2 minutter for at sikre optimal vask
og skylning. LS6 har 3 forskellige vaskecykluser afhængig
af hvilken slags service, der skal vaskes, og hvor snavset
det er. Alle cyklus kan gøres personlige. Den 3. skyllecyklus
kan endog reprogrammeres, så den udfører en længere og
varmere skylning for HACCP udstyr, eller den kan indstilles
til en lavere temperatur for skylning af krystalglas.
LS6 indeholder også et Soft Start system for beskyttelse af
skøre dele.

SERIEN AF LS5 UNDERBORDS
OPVASKEMASKINER OMFATTER:
2 basis modeller for 540 tallerkener/time med
2,8 eller 4,5 kW tank, enkelt beklædning
2 modeller for 540 tallerkener/time udstyret med
afløbspumpe og med 2,8 eller 4,5 kW tank,
enkel beklædning
SERIEN AF LS6 UNDERBORDS
OPVASKEMASKINER OMFATTER:
1 model for 720 tallerkener/time, isoleret, med
standard skyllesystem
2 modeller for 720 tallerkener/time, Active,
isolerede, (50 eller 60 Hz), med Garanteret
Skylle System
1 model for 720 tallerkener/time, Active,
isoleret, med Garanteret Skylle System

Tilslutninger

Vaskerum
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Glasopvaskemaskiner
LB1-LB2
og LB035-LB040
Glasopvaskemaskiner er specielt beregnet til brug i barer

SERIEN AF LB1-LB2 GLASOPVASKEMASKINER
OMFATTER:

og puber. Avanceret teknologi garanterer maximal opvask og
skylning og hel ren og hygiejnisk opvask.
Helt udført i rustfrit stål, kun vaskearme og dyser er udført
i LB035-040 polypropylen, et meget robust og hygiejnisk
materiale. Alle modeller har dobbeltsidet vaskerum og tank,
som sikrer et lavt støjniveau og reduceret varmetab.
Maximum højde på glas, kopper og bestik, som skal vaskes,
er for hver model som følger: LB1 205 mm, LB2 290 mm,
LB035 og LB040 260 mm.
LB1, LB035 og LB040 udfører en 120 sekunders fast cykluser,
hvorimod LB2 har 2 cykluser (120 og 300 sekunder), den
længere cykluser bruges til mere snavset opvask.

3 modeller, en standard, en med
blødgøringsanlæg og en med blødgøringsanlæg og
afløbspumpe
3 modeller med større påfyldningsåbning,
en standard, en med blødgøringsanlæg og en med
blødgøringsanlæg og afløbspumpe
SERIEN AF LB035-LB040
GLASOPVASKEMASKINER OMFATTER:
3 modeller med 350 mm kurv, en med firkantet
kurv, en med rund kurv og en kompakt med
firkantet kurv

LB1

LB2

LB035

LB040

2 modeller med 400 mm kurv, en med firkantet
kurv og en med rund kurv
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Garanteret Skylle
System (GSS)
Garanteret Skylle System (GSS) sikrer total rengøring af

service og store energibesparelser under opvasken.
Hvad der gør nye opvaskemaskiner virkelig ACTIVE er det
forhold, at skylning først starter, når vandet har den korrekte
temperatur på 84°C, medens den indbyggede kraftige
skyllepumpe giver en konstant forsyning af frisk, varmt
vand.
Derfor er opvaskeresultaterne altid fine, selv ved et lavt
vandtryk eller kold tilgangsvand.

HVORDAN FUNGERER EN OPVASKEMASKINE
MED GSS?

Det grønne øje
giver bruger et
signal umiddelbart
efter hver
skyllecyklus med
oplysning om, at
skylning er sket
perfekt

ACTIVE Garanteret Skylle System indeholder en stor 12 liters
tank udstyret med en ventepositions anordning, som sikrer, at
skyllecyklus først starter, når vandtemperaturen i tanken er
korrekt.
Solenoid ventilen er lukket under skyllecyklus, idet den hindrer
at indgående koldt vand blandes med det opvarmede vand i
tanken. Skyllevandstemperaturen er konstant, fra start til slut, i
hele 16 sekunder, og kan sættes op, så det giver en endnu højere
renhed.

GSS SYSTEM

Garanteret Skylle System har
indbygget en skylle accellerator,
som sikrer et konstant vandtryk,
og garanterer, at skyllearmene
drejer hurtigt med kraftig mekanisk
behandling, hvorved al snavs
fjernes.

GSS SYSTEMS FORDELE
TEMPERATUR

C°
100°

Temperaturen varmer op til 84°C og
forbliver konstant.
Garanterede resultater.

• konstant skylletemperatur
= garanteret ren opvask
• høje energibesparelser
= lavere driftsomkostninger

90°

• tallerkener og glas kan
omgående tages i brug

80°
70°
60°
50°

Vattentryck

40°

• takket være det stærke
vandtryk fjernes al snavs

30°
20°

• garanteret strålende
udførelse

10°

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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min.

HÆTTE OPVASKEMASKINE

UNDERBORDS OPVASKEMASKINE

Specifikationer

Specifikationer

Specifikationer

Active ls10
& 14e

Ls9

Ja
Ja
10,5 kW

Nej
Kan vælges
9 kW

Skyllesystem
Active GSS
Trykløs skylletank
Kedel effekt (kW)
Vaskesystem
Antal vaskecykluser
Vaskecyklus(“)
Vaskekapacitet
(tallerkener/t)
Vasketank (Lt)
Vaskepumpe (kW)

*

Antal hættefjedre
Loftstype
Bagbeklædning

1170
42
1,1

Elektronisk
Ja
Ja
Ja

Elektronisk
Ja
Nej
Ja

Enkelt beklædning
• Isoleret
• Automatisk &
Isoleret
2/3
• Dobbelt væg
isoleret
Rustfrit stål

Enkelt
beklædning
3
Enkelt
beklædning
PVC

Via kedel

Via tank

2 stk. med sispand

1 stk.

Første gangs
opvarmning
Tankfilter

3
55”-75”-300”

1000-1180
43
1,4

Kontrol
Type
Digital Display
Rengøringscyklus
Selvstyrende
Hætte
Hættekonstruktion

2/3
55”-65”-120” inf.

KARAKTERISTIKA

Active ls6e

Ls6

Ls5

Ja
Ja
6

Nej
Nej
6

Nej
Valgbart
4,5 or 2,8

3
90”-180”-240”

3
90”-180”-240”

1
120”

720
23

720
23

540
33

Kontrol
Type
Digital Display
Fejldiagnose

Elektronisk
Ja
Ja

Elektronisk
Ja
Ja

Elektronisk
Nej
Nej

Konstruktion
Lydløs
Isolerede sider
Udpresset tank
Vaskearme
Skyllearme
Kontrabalanceret dør

Ja
Ja
Rustfrit stål
Rustfrit stål
Ja

Ja
Ja
Rustfrit stål
Rustfrit stål
Ja

Nej
Nej
Plastik
Plastik
Nej

Skyllesystem
Active GSS
Trykløs skylletank
Kedel effekt (kW)
Vaskesystem
Antal vaskecykluser
Vaskecyklus (“)
Vaskekapacitet
(tallerkener/t)
Vasketank (Lt)

* LS10 har 65” og 120” cykluser

GLASOPVASKEMASKINE
Specifikationer

KARAKTERISTIKA
Udførelser
350 mm firkantet kurv
400 mm firkantet kurs
Høj 400 mm rund kurv
350 mm rund kurv
400 mm rund kurv
Med blødgøringsanlæg
Konstruktion
Vaskearme
Skyllearme
Vasketank
Vasketanks filter
Sider
Kontrabalanceret låge
Kontrol
Cyklus
Valg af koldtvands skylning

LB1 & 2

LB35 & 40

Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja

Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej

Rustfrit stål
Rustfrit stål
Udpresset
Rustfrit stål
Udpresset
Dobbelt væggede
Ja

Plastisk
Plastisk
Foldede
Nej
Foldede
Dobbelt væggede
Nej

1 eller 2
Ja

1
Nej

15

Tilberedning

Opvask

Statisk

Opvaskemaskiner

Statisk HD

Vaskesystem

Kuhanje
N90 0 - N70 0
Snack 60 0
Storkøkkenmaskiner

Ovne

The Company reserves the right to change specifications without notice.

Serien

Distribuering

ActivePlus og Plus - FCF

Self-Service ActiveSelf
Fit-System

that

the numbers
professionals
count on

Køleudstyr

... og meget mere
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e-mail: zanussiprofessional@electrolux.dk
http://www.zanussiprofessional.dk
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