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INTEGRERET
DOSERINGSANLÆG

OPTION

OPTIMAL SIKKERHED 
MED SAFEDOOR

FORØGET
HYGIEJNESTANDARD

BESKRIVELSE FEATURES

• Seks programmer opfylder Fødevarestyrelsens krav om 

termisk desinfektion med slutskyl på min. 80°C

• To programmer opfylder den europæiske standard 

EN15883-1

• SafeDoor automatisk døråbning for optimal sikkerhed

• Justerbar trykdifferentiering

• Effektivt og let tilgængeligt filter

• Dispenser for vaske- og afspændingsmiddel

• Højdejusterbar overkurv

• Integreret dampkondensator

• Leveres standard til både indbygning og fritstående

• Option: Integreret doseringsanlæg for korrekt dosering 

af både opvaskemiddel og skyllemiddel

• Option: Kan leveres med 40 cm høj sokkel for optimal 

arbejdshøjde

Med Nortec EC Pontos HED8 får du en professionel 

friskvandsopvaskemaskine i absolut topkvalitet. Denne 

industriopvasker sætter nye standarder for både kvalitet, 

brugervenlighed og hygiejne. Med hele seks programmer, 

der opfylder Fødevarestyrelsens krav om termisk desinfek-

tion med slutskyl på min. 80°C, dækker opvaskemaskinen 

de fleste behov. To af programmerne opfylder desuden den 

europæiske standard EN15883-1 om termisk, desinficeren-

de opvask, hvor indholdet bliver vasket ved 93°C i 5 og 10 

minutter.

Opvaskemaskinen er designet med et kabinet, der ene og 

alene består af rustfrit stål. Det gælder både side-, top-, 

bag- og frontplade og opvaskeren leveres dermed som stan-

dard til både indbygning og fritstående.

OPVASKEMASKINE

Maskinen leveres med et højeffektivt indbygget 
blødgøringsanlæg, der automatisk  regenerer 
under drift og fjerner dermed kalk fra vandet.

INDBYGGET 
BLØDTVANDSANLÆG

Opvaskemaskinen er udstyret med en af marke-
dets mest effektive og mest kraftfulde spulepump-
er med en volume på hele 420 liter pr. time.

EKSTRA KRAFTIG 
SPULEPUMPE

EC Pontos HED8 leveres med to udtrækskurve i 
høj kvalitet - langtidstestet for både daglig brug 
og modstandsdygtighed overfor de esktra høje 
temperaturer.

UDTRÆKSKURVE I 
HØJ KVALITET



MM. A B C D E

HED8 600 600 30 600 850
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TEKNISKE DATA FOR  EC PONTOS  HED8
Typebeskrivelse Professionel friskvandsopvaskemaskine

Ekstra forskyl kan vælges

Auto åben funktion kan vælges

Lydniveau <60 dB(A)

Programmer med slutskyl på 85˚C 4 stk.

Programmer med slutskyl på 93˚C -
overholder den europæiske standard EN15883-1 2 stk.

Programmer i alt Op til 8 stk.

Anbefalet max. antal opvask pr. dag Ubegrænset

Forventet levetid - driftstimer
(ved anbefalet brug og vedligeholdelse) 15.000 timer

Vand- og afløbstilslutning Vandtilslutning koldt vand 3/4”

Vandtilslutning varmt vand 3/4”

Max. temperatur for varmt vand 65°C

Afløbsslange Ø 22 mm

Integreret blødtvandsanlæg - op til 70dH

Eltilslutning Tilslutning 400V 3AC + N 50 Hz 230V AC + N 50 Hz

Totaleffekt 6,74 kW 2,8 kW

Sikringer 16A 12A

Dosering Opvaskemiddel kan doseres i låge

Integreret doseringspumpe til flydende vaskemiddel Ekstraudstyr

Afspændingsmiddel doseres i låge

Integreret doseringspumpe til afspændingsmiddel Ekstraudstyr

Manuel påfyldning af salt

Mål, vægt og kabinet Udvendige mål HxBxD 850x600x600 mm

Vægt 70kg

Kan monteres som indbygningsmodel

Kan monteres som fritstående model

Front i rustfrit stål

Topplade i rustfrit stål

Sideplader i rustfrit stål

Bagplade i rustfrit stål

Opvaskebeholderen i rustfrit stål

Transportvægt 88 kg

Transportmål HxBxD 1000x710x680 mm

Standartudstyr Højdejusterbar overkurv 1 stk.

Underkurv 1 stk.

Tallerkenholder for underkurv 2 stk.

Bestikkurv 1 stk.

Justerbar trykdifferentiering

Integreret dampkondensator

SafeDoor – sikrer mod uønsket åbning under drift

Standard Option


