SWEDISH INNOVATION, QUALITY & DESIGN

Granule Maxi

®

Személyre szabott a nagy
kapacitás érdekében

Hu

Három kiadásban kapható

Granule Maxi®
A Granule Maxi® magában foglalja az innovatív Granule
Technology™ eljárást, és szükségtelenné teszi az előmosogatást.

A Granule Maxi® három különböző kiadásban kapható: Compact, Flow és FreeFlow. Minden kiadáshoz gondosan
kiválasztott alaptartozékokat szálltunk, illetve a kiadások egy vagy több intelligens tartozék hozzáadásával tovább
alakíthatók az igényeinek megfelelően.
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A Granule Maxi® egy elölről tölthető No PreWashing™ edénymosogató berendezés, amely
közepes és nagy méretű konyhák igényeihez
illeszkedik. A főzőedények kezelése rendkívül fontos
a munkafolyamat szempontjából, a Granule
Maxi pedig az a nagy kapacitású gép, amely
biztosítja, hogy a főzőedények gyorsan készen

Kevesebb vegyszer
Átlagosan napi 2,4 litert takarít
meg, évente akár 700 litert is.

Kevesebb idő
2 perc 40 mp alatt megtisztítja
a főzőedényeket és serpenyőket
előmosás nélkül.

Kevesebb energia
SÁtlagosan napi 65 kWh-t
takarít meg, évente akár
19 000 kWh-t is. További
megtakarításhoz használja
az EcoExchanger® rendszert.

Nagy kapacitás
8 GN1/1 vagy 4 GN2/1 ciklusonként
– akár 176 GN1/1 vagy 88 GN2/1
vagy 352 GN1/2 óránként (max.
mélység 200 mm).

Élelmiszerbiztonság
Minden mosási program
megfelel a DIN 10512 szabvány
higiéniai irányelveinek.

2x
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álljanak a használatra. Ezen előny maximalizálása
érdekében a Granule Maxi a kiegészítők megfelelő
kombinációjával egyedi igényekhez alakítható.
Használja a Granule Maxit önálló megoldásként
vagy mobil multi kazettákkal és kocsikkal ellátott
rendszerként.

Kevesebb víz
Átlagosan napi 1700 litert
takarít meg, évente akár
500 000 litert is.

2x

Granule Maxi®
- Compact kiadás

Granule Maxi®
- Flow kiadás

Granule Maxi®
- Freeflow kiadás

Cikkszám: 20721

Cikkszám: 20722

Cikkszám: 20723

A Granule Maxi® Compact kiadása
egy különálló változat, amely csúszó
multi kazettával működik.

A Granule Maxi® Flow kiadás rugalmasságot biztosít, továbbá ergonomikusabbá és biztonságosabbá teszi
az elrendezést két kazettával, egy
kocsival és falvédelemmel ellátott
falra szerelhető horgokkal, amelyekre
a kazetták felakaszthatók.

A Granule Maxi® FreeFlow kiadás
maximális rugalmasságot, áramlást
és kapacitást kínál két kocsival és két
kazettával.

A standard multi kazetta két szinten
teszi lehetővé az edények betöltését.
Számos egyéb konyhai eszközt,
fazekat és serpenyőt tölthet be
néhány tartozék felvételével.
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A kocsi kazetták cseréjére használható,
illetve szennyes mosogatnivalók gyűjtésére vagy tiszta edények szállítására
is felhasználható a mosogatóhelyiség
vagy a konyha körül.

Ez az összeállítás lehetővé teszi a
többfeladatos munkavégzést és az
egyik kazetta kiürítését/feltöltését, míg
a másik használatban van.
Növeli a teljes mosogatási
terület sebességét, áramlását és
rugalmasságát.
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Jövőbiztos
A Granule Maxi kész az Industry
4.0-ra, ami azt jelenti, hogy
kompatibilis lesz a jövőbeni
szolgáltatásokkal és funkciókkal.

Felhasználóbarát kialakítás
Szemmagasságú kezelőpanel
Nagy gombok és egyértelmű
szimbólumok
Emlékeztetők és üzenetek megjelenítése
Többszintű, jól megragadható fogantyú
Piros és zöld jelzőlámpák.
USB-port a HACCP naplófájlok
exportálásához

SIMpel™
QR-kód online hozzáféréssel
a kezelőképzési videókhoz,
szervizelési előzményekhez,
és hibaelhárítási
útmutatókhoz.

Granule Maxi®- Compact kiadás

2:40 min*

A megtakarítási adatok egy napi 1500 meleg ételt elkészítő és évi 300 napot működő mintahelyszínen alapulnak. Az összehasonlítás a mosogatóedényekben történő kézi mosogatást veti össze a Granule Maxi programjával: 50% ECO ciklus, 30% rövid és 20% normál program esetében.
*Megjegyzés: Az opcionális EcoExchanger akár 120 másodperccel növeli a ciklus időtartamát.
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Mosogasson élőben!

Granule Maxi® - Flow kiadás

Szeretné látni a Granule Maxi® működését
élőben? Nézzen meg egy videó bemutatót,
vagy látogasson el a Live Wash™ Book oldalra
a www.granuldisk.com/livewash webhelyen.

Granule Maxi® - Freeflow kiadás

Nézze meg a Granule Maxi®
berendezést

Tekintse meg YouTube-filmünket,
hogy megtudja, milyen hatékony
és sokoldalú a Granule Maxi® sorozat.

Tartozékok
A Granule Maxi® egy vagy több intelligens tartozék, illetve
betét hozzáadásával tovább alakítható az Ön egyedi
igényeihez igazodva.

Elválasztó GN tárolóedényekhez,
GN 1/9–2/3 mérethez
Cikkszám: 19313

Kövessen minket a YouTubeon, hogy megtudja, hogyan
kell betölteni és használni a
különböző tartozékokat.

A GN 1/2, 1/3, 1/6, 1/9 és 2/3 méretű
edények betöltésének lehetővé tételére.
Kapacitás: 4 x GN 1/2 vagy 8 GN 1/4.
Másik lehetőség: 2 x GN 2/3 és 2 x GN 1/3
vagy 4 x GN 1/6 vagy 6 x GN 1/9.
(Tartozék minden a Granule Maxi kiadásban.)

Multi kazetta a Granule
Maxi Flow/FreeFlow kiadáshoz
Cikkszám: 14469
8 GN 1/1 tárolóedényhez vagy 4 GN 2/1
tárolóedényhez vagy annak megfelelő
egyéb elmosandó eszközökhöz.
(Tartozék a Granule Maxi Flow és a FreeFlow kiadásban.)

Kazettás horgok falvédelemmel
a Granule Maxi Flow
berendezéshez
Cikkszám: 10694
Egy készlet 2 horgot tartalmaz.
A kazetta falra szereléséhez.

Fazék- és serpenyőtartó
Cikkszám: 10972
Kapacitás: 3–5 fazék/serpenyő fogóval
vagy fülekkel, amelyek a horgokra
akaszthatók.

Eszköztartó
Cikkszám: 10362
Merőkanalakhoz, habverőkhöz stb.
(500 mm-ig).

(Tartozék a Granule Maxi Flow kiadásban.)

Kazettakocsi
Cikkszám: 22845
A több kazettás üzemeltetéshez.

Fedő- és tálcatartó
Cikkszám: 10950
Kapacitás: legfeljebb 9 db GN 1/1
méretű lapos tálca és fedél.

(Tartozék a Granule Maxi Flow és a FreeFlow kiadásban.)

Csepegtető tálca kazettás
kocsihoz
Cikkszám: 14565
Megakadályozza, hogy az élelmiszer
vagy víz csepegjen a padlóra.
(Tartozék a Granule Maxi Flow és a FreeFlow kiadásban.)

Tartó kisebb GN serpenyőkhöz
Cikkszám: 25549
Kapacitás: legfeljebb 6 db GN 1/3 vagy
12 db GN 1/6 vagy 18 db GN 1/9 edény.

Tartó kisebb tálak és edények
számára
Cikkszám: 10004
Kapacitás: legfeljebb 3–5 edény
vagy tál.

Granule Maxi® műszaki adatok
Általános
Kivitel

Compact kiadás / Flow kiadás / FreeFlow kiadás

Külső méretek (Ma x Szé x Mé)

2039 mm x 1452/1842 mm x 1089/1682 mm

Betöltési térfogat

450 litres (Szé 540 x Ma 1060 x Mé 680 mm)

Tömeg (töltött/üres)

666 kg / 485 kg

Mosótartály térfogata

165 liter

Öblítővíz mennyisége

7 liter (ECO program) 14 liter (rövid/normál program)

Feszültségopciók
Nem találja a különleges
igényinek megfelelő opciót a
listában? Az egyedi igényekhez történő
alakítással kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon a Granuldisk
értékesítési képviselőjéhez vagy a preferált
Certified Granuldisk értékesítési partnerhez.

Az NSF/ANSI 3 szerinti 3600 HUE eléréséhez 8 liter szükséges.

Betét tepsikhez

Granulátum mennyisége

16 liter

Mosogatóvíz hőmérséklete

65 °C

Öblítővíz hőmérséklete

85 °C

Hangnyomásszint

< 70 dB(A)

Programok és kapacitás

Cikkszám: 22017

Mosási programok granulátummal

Kapacitás: 8 x 600x400 mm sütőtepsi,
max. 20 mm szegéllyel.

ECO: 2 perc, 40 mp

Normal: 6 perc, 50 mp
ECO: 2 perc, 40 mp
Short: 3 perc, 40 mp
Normal: 5 perc, 40 mp
Max./normál kapacitás óránként (normál 176/128 (Compact) / 176/136 (Flow) / 176/152 (FreeFlow) GN 1/1
kapacitás esetén kezeléssel együtt)
Kapacitás programonként

8 db GN 1/1 vagy legfeljebb 16 db GN 1/2 vagy 4 db GN 2/1 edény
max. 200 mm mélységig, vagy hasonló kapacitás más edényekkel.

Elektromos csatlakozás

Cikkszám: 21477
Merőkanalakhoz, habverőkhöz stb.,
500 mm hosszúságig.

A folyékony mosószer- és
öblítőszer-adagoló perisztaltikus
szivattyúval és mosószer-adagoló
érzékelővel opcionális gyárilag
felszerelt kiegészítőként kapható.

Short: 4 perc, 50 mp

Mosási programok granulátum nélkül

Hálós kosár fedéllel

Adagoló berendezés

Tápfeszültség**

3~ 400–415 V/50 vagy 60 Hz + védőföldelés
3~ 230 V/50 vagy 60 Hz + védőföldelés

Biztosítékok (21 kW max. kimenet mellett)

40 A (400V, 415V) / 63 A (230V)

Tengeri opció
+ kettős szintérzékelők a
mosótartályban

+ a lábak a padlóra csavarozhatók a
csúszás és a felbillenés megakadályozása
érdekében
+ ajtómegállítók az ajtók lengésének
megakadályozására

A tengeri opcióval kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon a Granuldisk
értékesítési képviselőjéhez vagy a preferált
Certified Granuldisk értékesítési partnerhez.

Biztosítékok (29 kW max. kimenet mellett) 50 A (400V, 415V)

Tartozéktároló
Cikkszám: 10595
A nem használt betétek és tartozékok
tárolására. A gép mindkét oldalára
felakasztható.

Gőzfűtésű biztosítékok 0,3-2,0 bar

20 A (400V) / 25 A (230V)

Max. kimenet (meleg feltöltésnél)

21 kW

Max. kimenet (hideg feltöltésnél)

29 kW

Mosogatószivattyú motor

2 x 2,2 kW

Öblítőszivattyú motor

0,37 kW

Mosótartály fűtése*

16 kW, ha a max. kimenet 21 kW (24 kW, ha a max. kimenet 29 kW)

Öblítőtartály fűtése*

16 kW, ha a max. kimenet 21 kW (24 kW, ha a max. kimenet 29 kW)

A ház védettségi besorolása

IPX5

Vízcsatlakozás
Vízkeménység / Csatlakozó

Teljes keménység: 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM/¾” BSP külső
menettel (DN20)
Megjegyzés: Fordított ozmózissal kezelt/desztillált víz nem
használható.

A csatlakozó

21 kW-os egység: 1-6 bar, 25 l/perc, 55-65 °C (meleg feltöltés)
29 kW-os egység: 1-6 bar, 25 l/perc, 5-65 °C (hideg feltöltés, opcionális)

B csatlakozó

21/29 kW-os egység: 3–6 bar, 15 l/perc, < 20 °C
29 kW EcoExchanger funkcióval (opció): 1–6 bar, 15 l/perc, < 20 °C

Mindig SIMpel™ rendszerrel
Minden Granuldisk megoldás SIMpel™ rendszerrel van felszerelve – ez egy intelligens
QR-kódrendszer dedikált online platformmal. Akár végfelhasználó, akár szerviztechnikus,
a SIMpel™ gyors és egyszerű hozzáférést biztosít az adott termék egyedi anyagaihoz.
A QR-kód az átjáró a termék és a SIMpel portál között. Egyszerűen szkennelje be a kódot,
hogy a rendszer automatikusan a gépspecifikus dokumentumokat, hibaelhárítási
útmutatókat, hibakód-keresési táblázatokat és útmutató videókat tartalmazó
online portálra irányítsa. Szerviztechnikusként beléphet a jelszóval védett technikusi
területre, hogy naplózzon vagy megkeresse a dokumentációt, illetve a karbantartási
előzményeket.

Lefolyó és szellőzés

Páracsökkentő vagy
EcoExchanger®?
A Granule Maxi® alapkivitelben
páracsökkentéssel van felszerelve,
amely kellemesebb munkakörnyezetet
biztosít a személyzet számára és
csökkenti a szellőztetési igényeket
a mosogatási térben. Ez 60
másodperccel növeli a rövid
és normál mosási ciklus
időtartamát.
Az EcoExchanger® egy
opcionális kiegészítő,
amely ügyesen ötvözi
a páracsökkentést és a
hővisszanyerést. Javítja
a munkakörnyezetet, és az
öblítőtartály fűtéséhez szükséges
energia akár 33%-át is megtakarítja.
Ez a mosási programtól függően 120
másodperccel növeli a mosási ciklus
időtartamát.

Szellőzés páracsökkentés esetén

300 m³/h

Szellőzés páracsökkentés nélkül

900 m³/h

Szellőzés EcoExchanger® funkció esetén

150 m³/h

A helyiségbe kibocsátott hő
páracsökkentés esetén

2,7 kW / 1,0 kW / 1,7 kW (teljes/érzékelhető/látens)

A helyiségbe kibocsátott hő
páracsökkentés nélkül

4,9 kW / 1,0 kW / 3,9 kW (teljes/érzékelhető/látens)

A helyiségbe kibocsátott hő
EcoExchanger® használata esetén

2,0 kW / 1,0 kW / 1,1 kW (teljes/érzékelhető/látens)

* Soha nem működik egyszerre.

Lefolyócső

Cső Ø 32 mm

Vízelvezetés

Kapacitáskövetelmény 50 l/perc. Leeresztő szivattyú nélkül,
gravitációs lefolyó.

** Az összes elérhető feszültségopcióval kapcsolatban
forduljon értékesítési képviselőjéhez vagy tekintsen
meg egy érvényes árlistát.

A gépet nem szabad közvetlenül a lefolyó fölé helyezni.
Mosó- és öblítőszer

Szükséges. A 230 V AC jel külön dobozból áll rendelkezésre.
Maximális terhelés összesen 0,5 A

A Granule Maxi® egy 2 méter hosszú (csatlakozó
nélküli) tápkábellel van ellátva a jóváhagyott hálózati
csatlakozóhoz történő csatlakoztatáshoz. A hálózati
kapcsolót a szállított termék nem tartalmazza.delivery.

Granule Maxi® Telepítés
(A/B) Vízcsatlakozó (C) Lefolyó (D) Mosószer/öblítőszer csatlakozója (E) Elektromos csatlakozás (F) USB-port.
A részleteket lásd az előző oldalon.
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kiadásra vonatkozik.
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Megjegyzés: Az EcoExchanger egységet
mindig hidegvíz-bemenethez kell
csatlakoztatni (B). Az EcoExchanger
csak hidegvíz opcióval rendelkező
gépekhez érhető el (maximális
teljesítmény 50 A, 29 kW), de a
helyszínen a gép meleg vagy hideg
vízbemenethez is (A) csatlakoztatható.

(Multi kazetta, fent)
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* GD Min. – minimális beviteli méret
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www.granuldisk.com

EcoExchanger egység – opcionális
kiegészítő, kombinált hővisszanyerő és
gőzcsökkentés.
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