
tvättmaskiner

Tryggt och effektivt  
– för brandförsvaret





Sedan några år specialanpassar vi våra traditionella diskmaskiner till brandför-
svaret. Brandmän är utsatta för en förhöjd risk när det gäller vissa former av 
cancer. Genom goda rutiner, bra tvättmaskiner och god logistik i tvättrummet 
minimeras kontakten med de skadliga rökgaserna och farliga partiklarna som 
fastnar i skyddskläder och utrustning vid en brandinsats. 

PPE-maskinerna (Personal Protective Equipment) finns i fyra storlekar med 
tillhörande bänkar och korgar för bästa logistik. Maskiner tvättar kompletta 
rökdykarpaket men även de mindre detaljerna vid isärtagning samt övrig PPE- 
utrustning med ett gott resultat. 

Våra maskiner tillverkas alla i Sverige, de har en robust konstruktion och alla 
komponenter är av högsta kvalitet. 

Varje installation  
ska vara en bra 
referens.

Funktionell design i rostfritt stål, som ger hållbarhet och 
lång livslängd.

Service sker normalt från maskinernas framsida. Åtkomsten 
av komponenter blir enklare och servicen går snabbare.

Vi tänker på människan! Att förbättra ergonomin, t.ex. 
genom Autostart med automatisk öppning och stängning 
av huven minskas förslitningsskador och diskprocessen 
förenklas avsevärt. 

Anpassningsbara tvättider för högre flexibilitet.

Vi jobbar kontinuerligt med att hitta nya lösningar på hur 
man ytterligare kan spara vatten, energi och kemikalier.

Wexiödisk är ett småländskt företag som har tillverkat 
diskmaskiner för storkök, restauranger och skolor sedan 
1972



Vill du ha en driftsäker och effektiv underbänkmaskin så är WD-4S PPE ett 
smart val. WD-4S är speciellt anpassad för att  tvätta små detaljer, masker 
och slangar enkelt, snabbt och lätt.

SVENSK KVALITETSDESIGN 
Den lilla och effektiva maskinen WD-4S PPE har en ren design i rostfritt stål 
med släta rundade hörn, vilket innebär bättre hygien och ett renare resul-
tat. Luckan kan ställas i ett hygienläge som förhindrar bakterietillväxt när 
du under perioder inte använder maskinen. Med en knapptryckning byter 
du vid behov enkelt ut vattnet. WD-4S har låg ljudnivån när maskinen är 
igång, vilket ger god arbetsmiljö. Diskarmarna, också de i rostfritt stål, har 
individuellt placerade munstycken. På så sätt täcker och rengör de varje 
millimeter av utrustningen. Maskinens automatiska rengöring säkerställer 
en högklassig hygien.
 
MÅNGA FINESSER 
Den inbyggda tömningspumpen ser till att allt vatten töms oavsett maski-
nens placering. Vattentemperatur och vattenmängd kontrolleras automa-
tiskt. Med WD-4S förenklas arbetet genom inbyggda doseringspumpar för 
både tvätt- och torkmedel. På så sätt behövs ingen skrymmande doserings-
utrustning utanför maskinen. Återsugningskyddet förhindrar att smutsigt 
vatten sugs tillbaka ut i vattennätet.

WD-4S, PPE 

– kompakt och effektiv
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finns även med understativ 

luckan kan ställas i ett plats- 
sparande hygienläge som  

förhindrar bakterietillväxt



livstids garanti på stamröret

ren, enkel och funktionell  
design i rostfritt stål

specialdesignade diskarmar  
rengör varje millimeter av  

diskgodset

 sidoplåtar i rostfritt stål  
ingår och gör att wd-4s även  

kan placeras fristående

 självförklarande och vinklad  
touchdisplay i härdat glas. displayen  

fungerar även om du bär handskar  
eller har blöta händer

enkelt vattenbyte med 
en knapptryckning

WD-4S, PPE 05

KAPACITET
Masker och små detaljer vid isärtagning av PPE-utrustning

TVÄTTID
3 st program: Justerbara mellan 1 - 9 minuter 

> 

> 

EXTRA UTRUSTNING
Understativ med gejderfack för 3 st korgar och låsbart 
skåp för tork- och diskmedel

> 
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tvättid upp till 25 minuter 
med två mellansköljningar 

samt en slutsköljning

huven vinklas uppåt i bakkant så  
att ångan stiger upp på baksidan av  

maskinen istället för ut i rummet

 de rostfria diskarmarnas  
sköljdysor är konkavt  

utformade för att  
förhindra igensättning

stor vattentank och  
effektiva silar håller vatt-

net rent längre

dubbelisolerad huv sparar 
energi och ger lägre ljudnivå

servicevänlig – service utförs 
från maskinens framsida

god hygien med automatiskt  
rengöringsprogram

med ett enkelt handgrepp 
ställs maskinen om mellan 

grov- och normaltvätt



FABRIKENWD-8, PPE

WD-8 PPE är en driftsäker huvmaskin lämplig för det lilla 
och medelstora disk- eller tvättrummet. Med fokus på an-
vändaren finns flera tekniska egenskaper som förbättrar  
arbetsmiljön. Med WD-8 får du ett enkelt handhavande, 
bra ergonomi, god hygien, servicevänlighet och inte minst 
ett optimalt tvättresultat. Tre korgtyper för olika gods ingår 
i leveransen och med ett enkelt handgrepp skiftas spol-
trycket för grov- resp fintvätt. Det är fördel att separera 
masker och tuber vid tvätt.

STARK OCH UNIK
En robust design i rostfritt stål med högvärdigt material i 
komponenter ger en tillförlitlig drift i många år. Den dub-
belisolerade huven sparar energi och ger lägre ljudnivå.
Bra arbetsmiljö med unikt huvkoncept där ångan släpps 
ut uppåt bakom maskinen för en bättre arbetsmiljö i rum-
met. God hygien uppnås med automatiskt rengöringspro-
gram och garanterad slutsköljningstemperatur. Utöver det 
är WD-8 utrustad med en extra djup tank som minskar ris-
ken för skumbildning samt självtömmande diskpump och 
diskarmar för ett optimalt resultat. Inbyggd sköljmedels-
dosering samt att all service kan utföras från maskinens 
framsida är två andra unika fördelar.

TILLVAL
• Panelen placerad på vänster sida
• Diskmedelsdosering för flytande diskmedel 

Unikt 
– med tvättid upp till 25 minuter  
med tre sköljningar

TVÄTTID
3 program, justerbara upp till 25 minuters tvättid med  
2 mellansköljningar samt 1st slutsköljning. 
Tvätt- och sköljtider samt temperaturer för alla 
program är anpassningsbara (max 25 min tvättid)

KAPACITET
Ett rökdykarpaket per tvätt med rostfri korg.
Masker samt mindre PPE-utrustning i plastkorg /8-fackskorg

07
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Flexibilitet
och hög kapacitet?

TVÄTTMASKINEN MED DUBBELFUNKTION
WD-12 PPE är den genommatade maskinen med extra 
stort tvättutrymme, där du med ett enkelt handgrepp kan  
ändra inställningen från fintvätt till grovtvätt. Med det  
unika spolsystemet med justerbart vattentryck blir möjlig-
heterna av vad som kan rengöras nästan oändliga. Här gör 
man stora tids- och hälsovinster. 
Genommatningen ger även en god arbetsmiljö med bra 
ergonomi och effektiv logistik i rummet. Samtidigt mini-
meras vatten- och kemåtgång, vilket värnar miljön. Auto-
matisk huvlyft är standard.

GROVRENGÖRING
Maskinen har en specialbyggd rostfri korg som hanterar 
två kompletta utrustningar per cykel. Med hjälp av det ned-
fällbara gallret tvättas även t.ex. strålrör och grenrör i plast-
korgar. Tillsammans med dubbla pumpar och spolsystem 
uppnås ett utomordentligt rengöringsresultat. Systemet 
kan kompletteras med rullbanor vilket minskar lyft och ökar 
kapaciteten markant, samtidigt som man enkelt kan göra 
en rumsindelning för kontaminerat och rent gods. 

FINRENGÖRING
Maskinen har ett extra stort tvättutrymme på hela 
1158x565x600 mm vilket ger maskinen en oslagbar kapa-
citet för rengöring av hela masker, delar och annan PPE-ut-
rustning. Det är fördel att separera masker och tuber vid 
tvätt.

 

– du behöver inte välja!

enkel omställning  
mellan grov- och  

finrengöring

utomordentligt resultat med 
dubbla pumpar och spolsystem

stor tank och effektiva silar 
håller vattnet rent längre 

och säkerställer långa tvätt-
pass utan vattenbyte

TVÄTTID
3 st. program, justerbara upp till 25 minuters tvättid med 
2 st mellansköljningar samt 1 st slutsköljning. 
Tvätt- och sköljtider samt temperaturer för alla 
program är anpassningsbara (max 25 min tvättid)

KAPACITET
2 st rökdykarpaket per tvätt i rostfri korg vid grovrengöring.
PPE-detaljer samt masker i plastkorg vid finrengöring.

> 

> 

WD-12, PPE



09WD-12, PPE

Djupa, effektiva silar håller 
vattnet rent under långa 

tvättpass. Detta bidrar 
också till ett optimalt result. 

Enkla att rengöra.

Det justerbara spoltrycket är en av 
flera innovativa lösningar. Med ett 
enkelt handgrepp ställs maskinen 
om mellan grov- och normaltvätt. 

 huvautomatiken  
är standard på wd-12  

och minskar risken för  
belastningsskador 

huvens konstruktion låter ångan  
stiga upp på baksidan av maskinen  

istället för ut i rummet

specialanpassad ppe-korg 
med plats för två  

kompletta rökdykarpaket

servicevänlig – service utförs 
från maskinens framsida

genommatning från smutsig till 
ren sida ger bättre hygien och  
effektivare logistik i rummet

flexibelt med gallerplan 
som fälls ned vid tvätt av 

utrustning i plastkorg 



WD-100, PPE BARRIÄR

BARRIÄRMASKINEN FÖR EFFEKTIVT FLÖDE AV GODS
WD-100 PPE BARRIÄR är en barriärmaskin, dvs den är genommatad,  
vilket underlättar logistik, ergonomi och hygien. Du slipper de tunga 
lyften och det ger en ren och en smutsig sida i rummet. Allt för bästa 
hygien. Samtidigt som en kassett tvättas kan du förbereda den andra 
vilket gör att tiden för byte av kassett minskar. På så sätt ökar kapaci-
teten och skapar ett mer effektivt flöde.

SMARTA TILLBEHÖR FÖR GOD ERGONOMI OCH EKONOMI 
WD-100 är utrustad med värmeåtervinning som reducerar ångut-
släppet och gör rummet mer behagligt att vistas i. WD-100 förbrukar 
endast kallvatten under drift vilket innebär låga driftskostnader och 
bättre totalekonomi. I leveransen ingår en inmatningsbänk och två 
rostfria korgar samt en rullvagn, vilken ger ytterligare förenklad han-
tering med förbättrad logistik och lägre lastningshöjd. 

NÅGRA TILLVAL FÖR ÖKAD FLEXIBILITET
Panelen är normalt placerad på vänster sida men kan mot tillval pla-
ceras på högra sidan beroende på maskininstallationen. Systemet 
byggs enkelt ut med förlängningsbänkar och anslutningsbanor i läng-
der mellan 180 - 840 mm. Tvättkassetterna kan anpassas efter fabri-
katet på rökdykarpaketen.

Det är alltid en fördel att separera masker och tuber vid tvätt.

– maskinen med stor kapacitet
Barriär

inmatningsbänk 
ingår i leveransen

komplett tvättsystem med inmat-
ningsbänk och transportvagn

10

TVÄTTID
6 st program, justerbara upp till 20 minuter. 
Tvätt- och sköljtider samt temperaturer för alla 
program är anpassningsbara (max 20 min tvättid)

KAPACITET
2 st rökdykarpaket per tvättkorg alt. 3 masker och andra
PPE-detaljer

> 

> 



WD-100, PPE BARRIÄR

Barriär

vagn för utmatning och 
transport av korgar ingår i 

leveransen

servicevänlig – service 
utförs från fronten 

eller sidan

effektiv tvätt 
och hög kapacitet med  

dubbla spolsystem

barriärmaskin för optimal hygien och 
god ergonomi med ren och oren sida

11



TEKNISK DATA WD-4S

Diskpump (kW) 0,75

Genomströmmare (kW) (400V / 230V) 4,2 / 2,8 4,2/2,8

Tankvärme (kW) 1,4

Tömningspump (kW) 0,04

Tryckstegringspump (kW) * 0,37

Tankvolym (liter) 20

Fläkt värmeåtervinning (kW) ** 0,01

Vikt, maskin i drift (kg) 85

Kapslingsklass (IP) 44

* Endast i kombination med breaktank
** Option på vissa marknader

KAPACITET OCH DRIFTSDATA WD-4S

Korgstorlek 500x500

3 tvättprogram, total tvättid max (min) ** 9

Vattenförbrukning sköljning/program (liter) 2,4

Ljudnivå dB(A) 61

Max yttemperatur vid rumstemp. 20°C 35

* Varmvattenanslutning 45 - 55°C. Vid kallvattenanslutning eller kondenseringsenhet sänks kapaciteten.
** Fabriksinställning. Tvättiden är justerbar

ANSLUTNING, MASKIN WD-4S

Total anslutningseffekt (400V 3N~) (kW) * 4,95/7,65

Total anslutningseffekt (230V 1N~) (kW) 3,55

Huvudsäkring 400V 3N~ (A) ** 10/16

Huvudsäkring 230V 1N~ (A) 16

Anslutningskabel, area 400V 3N~ (L1-L3, N, PE) Cu (mm2) *** 2,5

*  Kallvattenanslutning
**  Annan spänning på begäran
***  2 meter kabel ingår 

ANSLUTNING VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION WD-4S

Vattenkvalitet, hårdhet (°dH) 2-7

Varmvattenanslutning 45 - 55°C (utvändig gänga) standard R ¾”
Avloppsanslutning, PP slang 2 meter, varav 1,3 meter utanför diskmaskinen (ø mm) 22

Vattenkapacitet, tryck (kPa) 20

Vattenkapacitet, flöde (liter/min) 5

Golvbrunn, kapacitet (liter/sek) 1

Värmebelastning till rummet (total, sensibel, latent) (kW) 1,7 / 1,2 / 0,5

STORLEK OCH VIKT FÖR TRANSPORT WD-4S

Storlek, LxBxH (mm) * 700x760x1000

Vikt (kg) inkl. emballage 85
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MÅTTRITNING

WD- 4S
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01. Vattenanslutning utvändig gänga R3/4”

02. Avloppsanslutning, PP slang Ø 22 mm, längd 2 m

03. Elanslutning kabel längd 2 m

04. Backventil
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01. Vattenanslutning utvändig gänga R3/4”

02. Avloppsanslutning, PP slang Ø 22 mm, längd 2 m

03. Elanslutning kabel längd 2 m

04. Backventil

INSTALLATIONSRITNINGAR WD-4S, PPE 13

Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i de tekniska uppgifterna.



TEKNISKA UPPGIFTER WD-8

Diskpump (kW) 1,5

Genomströmmare (kW) 9/12*

Tankvärme (kW) 1,8

Tankvolym (liter) 50

Vikt, maskin i drift (kg) 170

Kapslingsklass (IP) 45

* 12 kW genomströmmare är extrautrustning.

KAPACITET OCH DRIFTSDATA WD-8

3 program total tvättid, max 25 min inkl. 2 mellansköljningar och 1 slutsköljning (min) 25 **

Vattenförbrukning, sköljning / program (liter) 22,5 ***

Energiförbrukning (kWh av ansluten effekt) 70-90%

Ljudnivå * (dB(A)) normaldisk/grovdisk 62/60

*  Uppmätt 1 meter vid sidan av maskinen.
**  Fabriksinställning. Tvättiden är justerbar.
***  Gäller under idealförhållanden. Vattenförbrukningen beror på lokala förhållanden.En finjustering görs vid installation.

ANSLUTNING, MASKIN WD-8

Total anslutningseffekt (kW) 10,1/13,1*

Huvudsäkring 400V 3N~ (A) ** 16/25*

Max. anslutn.area 400V 3N~ (L1-L3,N,PE) Cu (mm2) *** 2,5

*  12 kW genomströmmare är extrautrustning.
**  Annan anslutningsspänning på begäran.
***  Kabel 2m H07RN-F ingår.

ANSLUTNING VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION WD-8

Vattenkvalitet, hårdhet (°dH) 2 - 7

Varmvattenanslutning 45 - 55°C (utvändig gänga) R ½”

Avloppsanslutning, PP rör (ø mm) 50

Vattenkapacitet, tryck (kPa) 180

Vattenkapacitet, flöde (liter/min) 18

Vattenkapacitet huvlyft, tryck (kPa) 300

Golvbrunn, kapacitet (liter/sek) 3

Värmebelastning till rummet (total, sensibel, latent) (kW) 2,3/1,7/0,6

STORLEK OCH VIKT VID TRANSPORT WD-8

Storlek, LxBxH (mm) * 765x805x1650

Vikt (kg) * 125

* Inkl. emballage.

14 WD-8, PPE TEKNISKA DATA
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TEKNISKA UPPGIFTER WD-8

Diskpump (kW) 1,5

Genomströmmare (kW) 9/12*

Tankvärme (kW) 1,8

Tankvolym (liter) 50

Vikt, maskin i drift (kg) 170

Kapslingsklass (IP) 45

* 12 kW genomströmmare är extrautrustning.

KAPACITET OCH DRIFTSDATA WD-8

3 program total tvättid, max 25 min inkl. 2 mellansköljningar och 1 slutsköljning (min) 25 **

Vattenförbrukning, sköljning / program (liter) 22,5 ***

Energiförbrukning (kWh av ansluten effekt) 70-90%

Ljudnivå * (dB(A)) normaldisk/grovdisk 62/60

*  Uppmätt 1 meter vid sidan av maskinen.
**  Fabriksinställning. Tvättiden är justerbar.
***  Gäller under idealförhållanden. Vattenförbrukningen beror på lokala förhållanden.En finjustering görs vid installation.

ANSLUTNING, MASKIN WD-8

Total anslutningseffekt (kW) 10,1/13,1*

Huvudsäkring 400V 3N~ (A) ** 16/25*

Max. anslutn.area 400V 3N~ (L1-L3,N,PE) Cu (mm2) *** 2,5

*  12 kW genomströmmare är extrautrustning.
**  Annan anslutningsspänning på begäran.
***  Kabel 2m H07RN-F ingår.

1.  Elanslutning

2.  Vattenanslutning R½”

3.  Avloppanslutning diam. 50 3l/sek.

4.  Pluggat hål för diskmedelsslang

5.  Luftningsskruv lyftcylinder (på maskiner 
 med huvautomatik)

6.  Vattenuttag för diskmedel

7.  Alternativ vattenanslutning underifrån

ANSLUTNING VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION WD-8

Vattenkvalitet, hårdhet (°dH) 2 - 7

Varmvattenanslutning 45 - 55°C (utvändig gänga) R ½”

Avloppsanslutning, PP rör (ø mm) 50

Vattenkapacitet, tryck (kPa) 180

Vattenkapacitet, flöde (liter/min) 18

Vattenkapacitet huvlyft, tryck (kPa) 300

Golvbrunn, kapacitet (liter/sek) 3

Värmebelastning till rummet (total, sensibel, latent) (kW) 2,3/1,7/0,6

STORLEK OCH VIKT VID TRANSPORT WD-8

Storlek, LxBxH (mm) * 765x805x1650

Vikt (kg) * 125

* Inkl. emballage.

INSTALLATIONSRITNINGAR WD-8, PPE 15

Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i de tekniska uppgifterna.
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TEKNISKA UPPGIFTER WD-12

Diskpump (kW) 2x2,35

Genomströmmare (kW) 12

Genomströmmare (kallvattenansluten maskin) (kW)* 12+9

Genomströmmare (kondenseringsenhet) kW* 15

Tankvärme (kW) 9

Tryckstegringspump (kW) 0,67

Tömningspump (kW)* 0,17

Tankvolym (liter) 120

Vikt, maskin i drift (kg) 480

Kapslingsklass (IP) 55

* Tillval

KAPACITET OCH DRIFTSDATA WD-12

3 st program, total tvättid upp till 25 min (min) * 25

Vattenförbrukning sköljning/program (liter) ** 18 - 24

Ljudnivå (dB(A))*** 67

*  Fabriksinställning. Tvättiden är justerbar
**  Gäller under idealförhållanden. Vattenförbrukningen beror på lokala förhållanden.
 En finjustering görs vid installationen.
*** Uppmätt 1 meter vid sidan av maskinen.

ANSLUTNING, MASKIN WD-12

Total anslutningseffekt (kW) 16,7/25,7

Huvudsäkring 400-415V 3N~ (A) * 35/50

Max. anslutn.area 400-415V 3N~ (L1-L3,N,PE) Cu (mm2) ** 16

*  Annan spänning på begäran.
**  Kabel 3 m H07RN-F ingår.

ANSLUTNING VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION WD-12

Vattenkvalitet, hårdhet (°dH) 2 - 7

Varmvattenanslutning 45-55°C (utvändig gänga) R ½”

Avloppsanslutning, PP rör (ø mm.) 50

Vattenkapacitet, tryck (kPa) 20

Vattenkapacitet, flöde (liter/min) 5

Kondensvatten (invändig gänga) * R ½”

Golvbrunn, kapacitet (liter/sek) 3

Värmebelastning till rummet (total, sensibel, latent) (kW) 4,9/3,6/1,3

STORLEK OCH VIKT FÖR TRANSPORT WD-12

Storlek, LxBxH (mm.)* 1240x870x2000

Vikt (kg)* 355

* Inklusive emballage.
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WD-12, PPE 



Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i de tekniska uppgifterna.

ANSLUTNING VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION WD-12

Vattenkvalitet, hårdhet (°dH) 2 - 7

Varmvattenanslutning 45-55°C (utvändig gänga) R ½”

Avloppsanslutning, PP rör (ø mm.) 50

Vattenkapacitet, tryck (kPa) 20

Vattenkapacitet, flöde (liter/min) 5

Kondensvatten (invändig gänga) * R ½”

Golvbrunn, kapacitet (liter/sek) 3

Värmebelastning till rummet (total, sensibel, latent) (kW) 4,9/3,6/1,3

STORLEK OCH VIKT FÖR TRANSPORT WD-12

Storlek, LxBxH (mm.)* 1240x870x2000

Vikt (kg)* 355

* Inklusive emballage.

INSTALLATIONSRITNINGAR WD-12, PPE 17

Dimensional drawings

1. Electrical connection
2. Water connection external thread R½" 10 l/min 0.2 Bar
3. Drain Ø50 3l/sek
4. Plugged hole for detergent connection
5. Air bleeding screw lift cylinder
6. Steam connection steam heated machine 
7. Condensate water connection steam heated machine 
8. Alternative electrical connection

The manufacturer reserves the right to make changes to the technical data. 

1. Elanslutning

2. Kallvattenanslutning utv. gänga R½” 10 l/min 0,2 Bar

3. Avloppsanslutning Ø50 3l/sek

4. Pluggat hål för diskmedelsslang

5. Luftningsskruv huvlyft

6. Alternativ elanslutning

7. Utblås kondensenhet



TEKNISKA UPPGIFTER WD-100

Granulatpump (kW) 2x2,2

Sköljpump (kW) 2,2

Motor rotationsbord (kW) 0,37

Drivmotor luckor (kW) 2x0,09

Genomströmmare (kW) 9

Tankvärme (kW) 12

Kondensfläkt (kW) 0,12

Kondensfläkt, kapacitet (m3/tim) 300

Värmeåtervinning, kylyta (m2) 11

Tankvolym (liter) 145

Vikt, maskin i drift (kg) 685

Granulatmängd (liter) 10

Kapslingsklass (IP) IP55

ANSLUTNING, ELUPPVÄRMD MASKIN WD-100

Total anslutningseffekt (kW) 21

Huvudsäkring 400 V, 3N~ (A) 35

Max. anslutn.area 400 V, 3N~, (L1-L3,N,PE) Cu (mm2) 35
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ANSLUTNING VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION WD-100

Vattenkvalitet, hårdhet (°dH) 2 - 7

Varmvattenanslutning 45 - 55°C (invändig gänga) R½”

Kallvattenanslutning 5 - 12°C (invändig gänga) R½”

Avloppsanslutning, PP rör (ø mm) 50

Vattenkapacitet kallvatten, tryck (kPa) 200

Vattenkapacitet kallvatten, flöde (liter/min) 18

Vattenkapacitet varmvatten. Min/max tryck (kPa) 100/600

Golvbrunn, kapacitet (liter/sek) 3

Ventilation av maskinen (m3/tim) 900

STORLEK OCH VIKT VID TRANSPORT WD-100

Storlek L x B x H (mm) 1220x1320x2300

Vikt (kg) * 555

* Inkl. emballage.

WD-100, PPE 

*  Fabriksinställning. Tvättiden är justerbar

CAPACITY AND OPERATION DATA WD-100GR

6 program, justerbara upp till 20 min. * 2 - 20

Energiförbrukning (% av ansluten effekt) 70-90%

Max. yttemperatur vid 20°C rumstemperatur (°C) 35
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Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i de tekniska uppgifterna.

1. Kallvattenanslutning

2. Varmvattenanslutning

3. Elanslutning

4. Ånganslutning (Ånguppvärmd maskin)

5. Kondensvattenanslutning (Ånguppvärmd maskin)

6. Avloppsanslutning

7. Diskmedelsanslutning

8. Ventilationsanslutning

CAPACITY AND OPERATION DATA WD-100GR

6 program, justerbara upp till 20 min. * 2 - 20

Energiförbrukning (% av ansluten effekt) 70-90%

Max. yttemperatur vid 20°C rumstemperatur (°C) 35
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