ZMYWARKI DO NACZYŃ I SZKŁA
RM Colged - linia TT

EquaLizer

Wysoka wydajność mycia
Komponenty systemu: DuoFlo, nowe ramiona myjące, StepOn, SilentPlus

Dzięki opatentowanej pompie myjącej DuoFlo woda prowadzona jest
bezpośrednio do ramion myjących, bez standardowo stosowanych
przekierowań „T” – dzięki temu zminimalizowana jest utrata ciśnienia
wody a moc pompy wykorzystywana jest maksymalnie.

Standard

DuoFlo

Zadbaliśmy również, by ciśnienie wody nie było hamowane przez same
ramiona. W zmywarkach RM Colged zainstalowane zostały specjalnie
wykonane ramiona myjące – dolne ze stali Inox, górne z lekkiego
tworzywa o wysokich parametrach.

EquaLizer to również możliwość wyboru trybu StepOn chroniącego
delikatne naczynia i cienkie szkło. Stopniowe uruchomienie pompy
myjącej, stopniowa produkcja pary, eliminacja nadciśnienia w komorze.
Twoja zastawa stołowa jest w dobrych rękach.

EquaLizer, dzięki DuoFlo i podwójnym ścianom komory to również
czterokrotnie mniejszy hałas (59 dB).

Wysoka efektywność systemu płuczącego

UltraRinse

Komponenty systemu: otwarty bojler, pompa płukania, specjalne ramiona płuczące.

Jak to działa?
W tradycyjnych urządzeniach zimna woda doprowadzona jest do bojlera. Tam zostaje ogrzana,
a następnie wtłoczona do ramion płuczących za pomocą ciśnienia jakie panuje w instalacji
doprowadzającej. Następuje zmieszanie wody ogrzanej z wodą zimną. W konsekwencji temperatura
wody płuczącej wynosi max. 70 °C, a ciśnienie płukania jest zależne od ciśnienia wody doprowadzonej.
W systemie UltraRinse zastosowano bojler otwarty, w którym woda nagrzewana jest do 85 °C,
a następnie zasysana przez pompę płukania umieszczoną za bojlerem i wtłaczana do ramion
płuczących. Takie rozwiązanie zapewnia stałą temperaturę, ciśnienie i ilość zużywanej do płukania wody.
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Standard

UltraRinse

Ponadto przez zastosowanie specjalnej konstrukcji ramion i dysz płuczących, woda natryskiwana jest
na środek kosza, a nie na jego brzegi. Powoduje to mocną redukcję strat wody - system UltraRinse
zużywa do płukania 2 litry wody, bez niego zużywane jest ok. 2,8 l.

płukanie

płukanie

kosz

Standard

kosz

UltraRinse

Zalety systemu:
• większa wydajność płukania - stałe ciśnienie, temperatura i ilość wody
• skuteczniejszy transfer ciepła z wody do naczyń - redukcja czasu suszenia
• redukcja zużycia detergentu o 33% w porównaniu do tradycyjnych systemów
• równomierna efektywność niezależna od warunków zewnętrznych
• ramiona płuczce wykonane ze stali nierdzewnej i wysokiej jakości tworzywa sztucznego
(współodlew)

EvoLution

Wydajny system filtracji
Komponenty systemu: elektroniczny presostat, pompa odpływu, NeoDrain

Systemy ﬁltracji opierają się na częściowej podmianie wody w zbiorniku.
Ponieważ cząstki zanieczyszczeń stałych opadają na dno a ciepło unoszone
jest do góry, bardzo ważne jest usytuowanie pompy pobierającej wodę.

rurka odpływu

W tradycyjnych systemach stosuje się otwór
przelewowy na górze zbiornika
(efektywność max. 62%).

woda mniej zanieczyszczona
cieplejsza
woda bardziej zanieczyszczona
chłodniejsza
wanna w komorze
odpływ

W EvoLution zastosowaliśmy pompę i umiejscowiliśmy
ją na dnie głębokiego zbiornika. Po każdym
cyklu mycia następuje przerwa, w trakcie której
zanieczyszczenia opadają na dno. Wypompowywana
jest tylko woda zanieczyszczona (w dodatku
z najchłodniejszej partii zbiornika).

woda mniej zanieczyszczona
cieplejsza

ﬁltr wanny

woda bardziej zanieczyszczona
chłodniejsza
wanna w komorze
odpływ

Czysta i ciepła woda pozostaje w zbiorniku.
Dzięki temu oszczędzasz nie tylko wodę, energię do ogrzania zbiornika, ale
także detergenty, których zużycie spada o ok. 20%.
Nie trać ani kropli czystej wody. Wydajność EvoLution wynosi 100%.

a) System tradycyjny - przelewowy: skuteczność wymiany wody = 62%
b) EvoLution: skuteczność wymiany wody = 100%

Zanieczyszczenia (g/l)

Zanieczyszczenia w wannie
(zbiornik 15 lt płukanie 2 l/koszt zanieczyszczenia 30 g/kosz)
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TopScreen

Intuicyjne sterowanie
Komponenty systemu: panel sterujący TopScreen, ProService, programy ProGrams

Podstawowa obsługa zmywarki odbywa się za pomocą jednego przycisku. Jego kolor różni się
w zależności od aktualnego stanu pracy. Na ekranie LCD wyświetlane są informacje programach,
temperaturach, czasie pozostałym do zakończenia cyklu oraz inne informacje wybrane przez
użytkownika. Wyświetlane są również komunikaty ostrzegawczo - informacyjne, np. gdy drzwi nie
są poprawnie zamknięte, brakuje soli lub detergentów. System ten bez trudu pokonuje ograniczenia
konwencjonalnych cyfrowych interfejsów oraz ograniczoną przydatność ekranów dotykowych.
System ProService
• Innowacyjny system pomocny technikom serwisowym, posiadający funkcje samodiagnostyki
i rejestracji warunków pracy w momencie wystąpienia awarii.
• Pozwala on szybciej rozpoznać i usunąć usterkę.
• Dzięki menu administracyjnemu można ustawić podstawowe i zaawansowane parametry
zmywarki. Znajduje się tam m.in. licznik wykonanych cykli pracy oraz dostosowanie dawki
detergentu bezpośrednio w g/l.
Programy mycia ProGrams
Oferują one wszechstronne możliwości przy bardzo prostej obsłudze: specjalne programy, które
zasadniczo różnią się od siebie ponieważ oferują możliwość mycia bardzo różnych przedmiotów, od
delikatnych kieliszków i szklanek, aż po tace i garnki.
Istnieją trzy podstawowe programy (standard, mocny, długi), a użytkownik może wybrać spośród
pozostałych. Wybór można zmienić w każdej chwili:
ProClean (samoczyszczący)
Czyszczenie wanny, obiegu wody oraz
opróżnienie zbiornika i bojlera
(80% zawartości).
ProLong (mycie ciągłe)
Przedłuża czas mycia do 12 minut
z możliwością ręcznego zatrzymania,
ostateczne płukanie uruchomi się
automatycznie.
ProSan (czyszczenie/dezynfekcja)
Dezynfekcja termiczna zgodna z normą EN
ISO 15883-1/3: regulacja wartości A0 od A0=20
do A0=60. Mycie odbywa się w temperaturze
72 °C, a płukanie w temperaturze 85 °C. Czas cyklu mycia
jest obliczany automatycznie w zależności od wybranej
wartości parametru A0 (dla A0=30 wynosi ok. 12 minut).
ProGlass (szkło)
Specjalny dłuższy cykl do mycia szkła
o różnych kształtach. Płukanie wydłużone
o 20% a optymalna temperatura to 65 °C.
ProPlates (talerze)
Specjalny krótszy cykl do mycia talerzy.
Czas zmniejszony o 17%, a temperatura
optymalna to 78 °C.

ProAct (intensywny)
Cykl do trudnych zadań, takich jak mycie
akcesoriów lub małych garnków. Składa się
z mycia wstępnego, następującego po nim
usunięcia mocno zanieczyszczonej wody
z dna wanny, chemicznego odtłuszczania oraz płukania
w wysokiej temperaturze 78 °C przy użyciu 5 l wody.
ProSteel (sztućce)
Cykl mycia zawierający kilka etapów płukania
z temperaturą podwyższoną do 70 °C
i końcowym płukaniem z temperaturą 85 °C.
Trwa on ok. 6 minut i zużywa 5,5 l wody.
ProGreen (ECO)
Cykl o mniejszym zużyciu energii
elektrycznej i mniejszym wpływie na
środowisko. Wykonywany jest przy użyciu
mniejszych temperatur (50 °C i 65 °C
odpowiednio dla mycia i płukania) przez dłuższy czas.
Związana z pracą emisja CO2 zmniejszona jest o 13%.
ProNew
Cykl mycia świeżą wodą, wykonuje całkowite
wypompowanie wody z wanny i zastąpienie
jej całkiem czystą. Idealny do zanieczyszczeń
nietolerancyjnych, np. szklanki po mleku,
piwie lub gdy wodę należy szybko wymienić.

Porównanie z konkurencją
Wszystkie ceny podane są jako katalogowe netto PLN.

Colged

Winterhalter

Hobart

TT-50 T ABT
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Cykle mycia

72/110/150“
3 + 6 specjalnych

55/90/129/150“

90/180/360“

Bojler

7,6 kW

5,3 kW

6,1 kW

Całkowite
obciążenie

8,2 kW

7,9 kW

7,7 kW

Ogrzewanie
zbiornika

1,4 kW

2 kW

0,8 kW

Pojemność zbiornika

15 L

15,3 L

10,8 L

Zużycie wody

2L

2,4 L

2,5 L

Pompa mycia

0,6 kW

0,6 kW

0,6 kW

Wysokość użytkowa

385 mm

404 mm

425 mm

Odwrotne dysze

Tak

Tak

Tak

Stałe zmiękczanie

Tak
600,-

Tak
-797 €

Tak
-700 €

Uzupełnianie soli

Pojemnik na sól pod
filtrem zbiornika

Konieczne usunięcie
ramienia myjącego

Pojemnik na sól
na powierzchni
zbiornika

Cena

14 400,-

17 800,-

18 600,-

