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KO RS H O L M
MUS TASAARI

Vaaditut ominaisuudet  
 

 DIN 10510 mukainen kontaktipituus vähintään 3230 mm 

 Kapasiteetti 2 minuutin DIN 10510 kontaktiajalla oltava vähintään 201 koria 
tunnissa.  

 Pumpullinen esipesu, ilmoitettava pumpun teho ja altaan tilavuus 

 Kaksi pumpullista kemikaalista pesua, ilmoitettava pumppujen teho ja altaiden 
tilavuudet 

 Pumpullinen kolmoisloppuhuuhtelu, ilmoitettava jokaisen pumpun tehot ja altaiden 
tilavuudet   

 Vähintään kolme nopeutta valittavissa, jotka myös säädettävissä halutuksi. Yhden 
vakionopeuden on oltava DIN 10510 mukainen 

 Helppokäyttöinen selkeillä kuvakkeilla ja symboleilla oleva täydellinen 
kosketusnäyttö, ei nappeja tai säätimiä paneelissa 

 Kosketusnäytön oltava käyttäjää opastava selkeillä kuvilla ja ohjeilla, 
kielivaihtoehtoina vähintään ruotsi ja suomi. 

 Koneessa USB liitäntä, jonka avulla voidaan käyttötiedot helposti lukea/ladata  

 Pesu- ja huuhtelupumput käynnistyvät kun kori tulee alueelle ja pysähtyvät 
välittömästi kun kori poistuu alueelta 

 energiansäästöjärjestelmä kuvattava ja höyrynlauhdutin 

 Loppuhuuhteluveden kulutus ilmoitettava / kori, veden kulutus on oltava sama 
riippumatta koneen nopeudesta (vakioitu huuhteluveden kulutus) 

 Järjestelmä, jonka ansiosta huuhteluvettä voidaan hyödyntää pesujärjestelmässä, 
veden määrä valittavissa 

 Järjestelmä mikä valvoo, että huuhteluveden lämpötila pysyy vähintään 85°C 

 Automaattiset itsepuhdistusohjelmat sekä automaattinen kalkinpoisto-ohjelma, 
helposti valittavissa kosketusnäytöltä. Luukkujen automaattinen 
puhdistusjärjestelmä sisältä pesuohjelman yhteydessä  

 Monivaiheinen suodatusjärjestelmä tankeissa, joka pitää vesijärjestelmät puhtaina 

 Koneen asennus nopeaa, modulaarinen rakenne ja mahdollisuus lisätä tai poistaa 
yksiköitä koneeseen jälkeenpäin. Tulevaisuutta ajatellen. 

 Liitännät ovat helposti saatavilla ja kytkettävissä. 

 Rakenne ja materiaali AISI 304 ruostumatonta terästä 

 Korkeussäädettävät RST jalat  

 Syöttöaukon käyttöleveys n. 530 mm ja käyttökorkeus n. 490 mm  

 Tasapainotetut, kevyesti liukuvat, ergonomiset luukut 

 Kaikkiin irrotettaviin osiin esteetön pääsy 

 Koneen altaiden tyhjennys kosketusnäytöltä tai muuten helposti toimiva 

 Kone sileäpintainen. Tankit ovat pyöreäkulmaiset ja saumattomat. Altaiden pohjat 
kaltevia  

 Pesu- ja huuhteluvarret sekä suodattimet ovat helppo irrottaa ilman työkaluja. 

 Irrotettavat puhdistustulpat pesuvarsissa  

 Koneen suojausluokka vähintään IP 25 

 Kone hiljainen, äänenpaineentaso alle 63 dBA 


