
NO PRE-
WASHING 
CONCEPT  ™

S W E D I S H  I N N O V A T I O N ,  Q U A L I T Y  &  D E S I G N .

GRANULE COMBI®
TRE MASKINER I  ÉN.



           

Granule Combi® er en No Pre-Washing™ gennemløbsløsning, der også kan opfylde dine behov 
omkring opvask. Vores unikke Granule Combi-model kombinerer vores effektive og prisbelønnede 
granulatteknologi til gryder og pander med en traditionel opvasketeknik til porcelæn og bestik.
Granule Combi kan bruges til alle opvaskebehov i mindre køkkener eller som en effektiv løsning til 
grovopvask, der også håndterer porcelæn og bestik i mellemstore og store køkkener.

GRANULE COMBI® INDEHOLDER DEN INNOVATIVE GRANULE TECHNOLOGY™
OG FJERNER BEHOVET FOR FORVASK.

GRANULE COMBI®

FÆRRE KEMIKALIER.
Sparer op til 3,5 liter pr. dag 
– op til 1.000 liter om året

MINDRE VAND.
ØKO-programmet sparer op 

til 1.600 liter pr. dag og op til 
480.000 liter om året

  MINDRE ENERGI.
Sparer op til 58 kWh pr. dag – 

op til 17.400 kWh om året

MINDRE TID.
Forvasken fjernes helt – rengør gryder 

og pander på 2,5 minutter

FØDEVARESIKKERHED.
Alle vaskeprogrammerne 
overholder de hygiejniske 
retningslinjer i DIN 10512 

standarden

BRUGERVENLIGT DESIGN.

Betjeningspanel i øjenhøjde. 

Store knapper og tydelige symboler. 

Påmindelser og meddelelser på displayet. 

Automatisk kappe. 

Patenteret kurvsensor og automatisk 
programvalg. 

USB-port til eksport af HACCP-logfiler.

HØJ KAPACITET.
6+1 1/1GN eller 1/2GN pr. cyklus – 
op til 161 1/1GN eller 1/2GN pr. time 

(maks. dybde 65 mm)

Op til 33 porcelænskurve pr. time

2,5 MIN.

Ovenstående besparelser er baseret på et eksempel, hvor man tilbereder 600 måltider om dagen med 300 driftsdage om året. 
Manuel opvask sammenlignet med Granule Combi ØKO-cyklussen.

SE DEN I AKTION!
Vil du se Granule Combi® i aktion?
Besøg en Live Wash™ – læs mere på 
www.granuldisk.com/livewash



           

Granule Combi® fås i to forskellige udgaver, der er tilpasset to forskellige anvendelsesområder: All-In-One 
og Dishwashing Support. Hver udgave leveres med omhyggeligt udvalgt standardtilbehør og kan tilpasses 
dine behov yderligere ved at tilkøbe ekstra tilbehør.

NB: Granule Combi er en gennemløbsmodel og skal integreres i en bordopsætning.

TO ANVENDELSESOMRÅDER FOR GRANULE COMBI®

GRANULE COMBI® 
- ALL-IN-ONE EDITION.

Granule Combi All-in-One Edition – til en 
50/50-fordeling af grovopvask og almindelig 
opvask. Håndterer al grovopvask og almindelig 
opvask i én maskine og eliminerer behovet for en 
særskilt opvaskemaskine.

Denne løsning passer til opvask efter op til 300 
måltider pr. dag, hvor der bruges 2-2,5 timer til 
opvask.

GRANULE COMBI® 
- DISHWASHING SUPPORT EDITION.

Granule Combi Dishwashing Support Edition – primært 
til grovopvask og lejlighedsvis almindelig opvask. Dette 
er dit bedste valg, hvis du har brug for en effektiv og 
alsidig løsning til grovopvask.

Løsningen passer til opvask efter op til 1.200 måltider 
om dagen med behov for opvask i GN-beholdere og et 
mindre antal almindelige opvaskekurve.

BORDOPSÆTNING.
Granule Combi er en gennemløbsløsning, der skal 
installeres i en bordopsætning med indløb og udløb 
for at fungere optimalt.

På række eller i hjørne – venstre, højre og foran.
Granule Combi kan installeres enten i en hjørne- 
eller en rækkekonfiguration. Bordopsætningen kan 
forbindes til venstre, til højre eller foran på maskinen.

Brug for ekstra overflader eller mere fleksibilitet?
Tilføj et sammenklappeligt foldebord eller en mobil 
vogn til opvaskekurve fra vores tilbehørssortiment. 
Se næste side.

Bordopsætning sælges ikke af GRANULDISK. Du kan få 
anbefalinger og retningslinjer om bordopsætning til Granule 
Combi hos din certificerede GRANULDISK-forhandler.



HOLDER TIL SKÅLE OG 
GRYDER MED INTEGRERET 
SKEHOLDER.
Art. nr. 13756

Kan anbringes inde i standard-
opvaskekurv (19999).
Kapacitet: op til 5-6 skåle eller gryder
Højden på øseskeer maks. 500 mm.

TILBEHØR.
Granule Combi® kan tilpasses yderligere, så den passer til netop dine særlige behov ved at 
tilkøbe ekstra tilbehør og indsatse. 

INDSATS TIL BAKKER, RISTE, 
LÅG, SKÆREBRÆTTER M.M.
Art. nr. 19992

Kan anbringes inde i standard-
opvaskekurv (19999). Kan indeholde 
2 2/1GN eller 6 bageplader 
600 x 400 mm med op til 20 mm kant 
og 2 bakker i størrelse 1/1GN, op til 16 
riste, op til 8 skærebrætter 
og 1/1GN låg.

STANDARD OPVASKEKURV.
Art. nr. 19999

Kapacitet: 6+1 1/1GN 65 mm eller 3 
1/1GN op til 200 mm + 3 1/1GN op 
til 65 mm. Udstyret med små kroge, 
der gør det muligt at placere op til 12 
små GN-beholdere (1/4, 1/6, 1/9) 
direkte i opvaskekurven.

(Medfølger.)

Registreret design.

OPVASKEKURV TIL 
TALLERKNER OG ANDET 
PORCELÆN.
Art. nr. 19882

500 x 500 mm
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GRYDEKURV.
Art. nr. 21423

Kan indeholde 2 større gryder 
(200 mm) eller 1 stor gryde 
(400 mm). Placeres i maskinen i stedet 
for standardopvaskekurv.

FLEKSIBEL GRYDEHOLDER.
Art. nr. 25188

Gummistrop med to kroge. 
Gummistroppen placeres rundt om 
gryden og hæftes på kurven.

VOGN TIL OPVASKEKURV.
Art. nr. 24637

Maksimerer fleksibiliteten og flowet 
og skaber mulighed for ergonomisk 
arbejde.

FOLDEBORD.
Art. nr. 19570

Kan installeres på forsiden eller på 
begge sider. 780 x 780 mm.

MULTIFLEX-HOLDER TIL 
KASSEROLLER, SKÅLE OG 
SIGTER.
Art. nr. 20554

Kan anbringes inde i standard-
opvaskekurv (19999).
Kapacitet: op til 3-4 kasseroller eller
op til 4-5 små skåle, sigter m.m.

Registreret design.
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GRANULE COMBI® TEKNISKE DATA.
GENERELT.

Design Grovopvaskemaskine af kappetypen til porcelæn og bestik.
Gennemløbsmodel med roterende kurv.

Udvendige dimensioner (H x B x D) 2.339 mm (± 25) x 850 mm x 1.002 mm

Last, volumen 220 liter (ø700 x H 570 mm)

Vægt (fyldt / tom) 416 kg / 317 kg

Opvaskebeholder, volumen 83 liter

Skyllevand, volumen 4 liter (ØKO-program) 8 liter (kort/normalt program)

Der kræves 8 liter for at opnå 3.600 HUE i henhold til 
NSF/ANSI 3.

Skyllevand, volumen (Combi-funktion) 4 liter / program

Granulat, volumen 8 liter

Opvaskevand, temperatur 65 °C

Skyllevand, temperatur 85 °C

Støjniveau lydtryk < 70 dB (A)

PROGRAMMER OG KAPACITET.

Opvaskeprogrammer med / uden 
granulat

ØKO: 2 min. 20 sek. / 2 min. 20 sek.

Kort: 3 min. 30 sek.**/ 2 min. 50 sek.**

Normal: 5 min. 30 sek.**/ 4 min. 50 sek.**

Opvaskeprogrammer (Combi-funktion) ØKO: 1 min. 30 sek.

Kort: 2 min.**

Normal: 2 min. 30 sek.**

Maks./normal kapacitet pr. time
(normal kapacitet inkl. håndtering)

161 / 126 1/1GN eller tilsvarende i andre gryder.

Kapacitet pr. program 6+1 1/1GN 65 mm dyb eller 3 1/1GN op til 200 mm dyb og 
3 1/1GN op til 65 mm dyb eller tilsvarende i andre gryder.

Maks./normal kapacitet Combi-funk-
tion (500 x 500 mm opvaskekurv)

40 kurve / 33 kurve (All-in-One Edition 32A)

30 kurve / 26 kurve (Dishwashing Support Edition 25A)

VANDTILSLUTNING.

Varmt vand G 3/4” BSP han (DN 20), 55–65 °C, 3–10 °dH

Bemærk: Der må ikke anvendes omvendt osmosevand eller 
destilleret vand.

1-6 bar, 15 liter pr. minut.

Koldt vand G 3/4” BSP han (DN 20), < 20 °C, 3–10 °dH

1-6 bar, 15 liter pr. minut. Med dampreduktion (ekstraudstyr): 
3-6 bar.

ELEKTRISK TILSLUTNING.

Tilgængelig spænding 3 ~ 400 V/50 Hz + PE (varmt vand 55–65 °C, 32A) (AIO***)
3 ~ 400 V/50 Hz + PE (varmt vand 55–65 °C, 25A) (DWS***)
3 ~ 415 V/50 Hz + PE (varmt vand 55–65 °C, 32A) (AIO***)
3 ~ 415 V/50 Hz + PE (varmt vand 55–65 °C, 25A) (DWS***)
3 ~ 230 V/50 Hz + PE (varmt vand 55–65 °C, 40A) (DWS***)

Maks. udgangseffekt, vandtilslutning 12,6 kW (25A) / 17,6 kW (32A)

Vaskepumpemotor 2,6 kW

Vaskepumpemotor (Combi-funktion) 0,7 kW

Skyllepumpemotor 0,37 kW

Opvaskebeholderelement* 9 kW (25A) 14 kW (32A)

Skyllebeholderelement* 9 kW (25A) 14 kW (32A)

Beskyttelsesgrad IPX5

AFLØB OG VENTILATION.

Anbefalet ventilationskapacitet med 
dampreduktion

150 m³/h

Anbefalet ventilationskapacitet uden 
dampreduktion

400 m³/h

Varmebelastning af rum med damp-
reduktion (total/mærkbar/latent)

1,2 kW / 0,4 kW / 0,8 kW

Varmebelastning af rum uden damp-
reduktion (total/mærkbar/latent)

1,6 kW / 0,4 kW / 1,2 kW

Afløbsslange Rør ø32 mm

Afløb Kapacitetskrav 50 l/min.

Maskinen må ikke placeres direkte over et afløb.

Vaske- og tørremiddel kræves Vaske- og tørremiddel: 230 VAC-signal fås fra en særskilt dåse. 
Maks. belastning total 0,5A.

* Er ikke i funktion samtidigt.

** 30 sek. længere med dampreduktion.

*** AIO/DWS – Granule Combi® fås som All-in-One 
Edition (AIO) og som Dishwashing Support Edition 
(DWS). De to udgaver stiller forskellige krav til 
vand og elektricitet. Tal med din salgsrepræsentant 
GRANULDISK eller din foretrukne, certificerede 
GRANULDISK salgspartner om hjælp og rådgivning.

Granule Combi® leveres med et 2 meter langt 
strømkabel (uden stik) for tilslutning til en godkendt 
strømkontakt. Strømkontakten medfølger ikke 
i leveringen.

BORDOPSÆTNING.

Combi® er en gennemløbsløsning, der skal 
installeres i en bordopsætning med indløb 

og udløb for at fungere optimalt.

Tal med din GRANULDISK 
salgsrepræsentant eller din foretrukne, 

certificerede GRANULDISK salgspartner 
for mere information, eller følg rådene i 

brochuren Eksempler på bordopsætning – 
som kan downloades fra  

www.granuldisk.com/downloads

DAMPREDUKTION.

Få et mere behageligt arbejdsmiljø for 
personalet og reducer ventilationsbehovet 
i området ved at udstyre din løsning med 

dampreduktion.

Tal med din GRANULDISK 
salgsrepræsentant eller din foretrukne, 

certificerede GRANULDISK salgspartner 
for more information om dampreduktion til 

Granule Combi®.



(mm)

(A) Indtag til varmt vand, 55–65 °C, 3–10 °dH, 1–6 bar, 15 l/min., maks. 6 bar statisk. G 3/4” BSP han (DN 20), fleksibel slange min. indvendig ø9 mm. (B) Indtag til koldt 
vand, < 20 °C, 3-10 °dH, 1-6 bar (3-6 ved dampreduktion), 15 l/min., maks. 6 bar statisk. G 3/4” BSP han (DN 20), fleksibel slange min. indvendig ø9 mm. (C) Afløb  
(D) vaskemiddel/tørremiddeltilslutning, signal 230 V AC. (E) Elektrisk tilslutning. (F) USB-port.

GRANULE COMBI® INSTALLATION.

www.granuldisk.com
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A Vi forbeholder os ret til korrektion af eventuelle trykfejl. Vi forbeholder os ret til at æ
ndre design, specifikationer og udstyr. 

        BORDOPSÆTNING.

Combi® er en gennemløbsløsning, der skal 
installeres i en bordopsætning med indløb og udløb 

for at fungere optimalt.

Tal med din GRANULDISK salgsrepræsentant eller din 
foretrukne, certificerede GRANULDISK salgspartner for 

mere information, eller følg rådene i brochuren Eksempler 
på bordopsætning – som kan downloades fra  

www.granuldisk.com/downloads


