
Opvaskemaskine EC Pontos HED7

Dansk designet 
professionel opvaskemaskine   
i absolut topkvalitet
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Høj kvalitet er langt fra en selvfølge, 
når det kommer til professionelle  
opvaskemaskiner!

Jeg er rigtig glad for at kunne præsentere en helt ny  
friskvandsopvaskemaskine produceret af topproducenten 
SMEG og designet af Nortecs faste designere danske  
designduo.

For Nortec har vejen til udviklingen af en professionel 
opvaskemaskine i absolut højeste kvalitet været lang. 
Erfaringer fra tidligere produkter har øget vores krav og 
ønsker til den nye opvaskemaskine, som præsenteres i 
denne brochure.

Kombinationen af SMEG’s mangeårige erfaring med pro-
duktion af unikke highend produkter til termisk opvask af 
instrumenter på blandt andet sygehuse og laboratorier, 
kombineret med et brugervenligt og altid skarpt dansk 
design, sætter nye standarder for, hvad du kan forvente af 
en professionel opvaskemaskine.

Alt i alt er vi hos Nortec glade og stolte af at kunne præ-
sentere en professionel opvaskemaskine i absolut højeste 
kvalitet til glæde for Jer, der kun ønsker det bedste af det 
bedste.

 

Michael Sand

Adm. Direktør og Indehaver

Nortec System A/S

> Michael Sand, direktør Nortec System A/S > Birgitte og Sine, fra designfirmaet designduo
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> EC Pontos HED7 er skabt i et innovativt samarbejde  

     mellem 3 parter

”
EC Pontos

Når vision bliver til virkelighed
Nortec EC Pontos HED7 opvaskemaskinen er realiseret  
gennem et tæt samarbejde mellem Nortec og en af marke-
dets absolut førende highend producenter af professionelle 
desinfektionsopvaskemaskiner SMEG samt Nortecs faste 
designteam, danske designduo.  

Produceret på basen af højkvalitets 
opvaskemaskiner med de strengeste 
krav til temperatur og hygiejne
SMEG er mest kendt for produktion af highend hushold-
ningsmaskiner, men har i årtier haft en division, der  
alene producerer professionelle highend opvaskemaski-
ner til blandt andet termisk desinfektion af operations-
udstyr mv. på hospitaler. Ud af denne nicheproduktion 
er taget konstruktion, komponenter, materialevalg og  
teknologi i udviklingen af EC Pontos HED7. Det betyder, at  
opvaskemaskinens base og opbygning er bundsolid og kan 
modsvare selv de mest skærpede krav om både kvalitet, 
temperatur og hygiejne. 

Dansk design
Nortecs designteam, danske designduo, har skabt  
maskinens komplette brugerpanel. Ikke alene har det  
sikret et stilrent smukt design, men lader også betjeningen 
fremstå yderest enkel og intuitiv.

Til Jer der ønsker højeste 
kvalitet og optimal brugervenlighed

> Birgitte og Sine, fra designfirmaet designduo
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EC Pontos HED7
– Nye standarder 
for både kvalitet og hygiejne

>
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En god oplevelse starter med en 
brugervenlig betjening
Enkelthed giver overblik
Udformningen af opvaskemaskinens betjeningspanel er selve essensen af Nortecs designlinje. Enkel, brugervenlig og 
stilren. En logisk og intuitiv opbygning med få farver, tekster og symboler giver den overskuelighed, der får den enkelte 
bruger til hurtigt at føle sig tryg ved betjeningen. Faktisk er betjeningen så nem, at brugeren kan starte maskinen med 
blot ét tryk.

Den røde tråd
Som alle øvrige Nortec produkter er de nye EC Pontos HED7 opvaskemaskiner udviklet ud fra samme designstruktur. Ud 
over at give smukke, rene og ens linjer på tværs af Nortecs produktsortiment, betyder det en høj grad af genkendelighed 
ved betjening af Nortec produkterne på tværs af det fulde produktprogram, hvilket gør det nemt for enhver at betjene et 
Nortec produkt. 

Det siger brugeren
»Opvaskeren er virkelig nem at betjene, og det er dejligt med flere forskellige programmer at vælge imellem«.

>
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Fødevarestyrelsens krav   
Ved brug af opvaskemaskiner i blandt andet institutioner, fælleshuse mv. gælder  
Fødevarestyrelsens krav om termisk desinfektion ved slutskyl på min. 80°C.  
Ganske få friskvandsopvaskemaskiner opfylder dette krav, og hvis de gør, er der som regel tale om,  
at kun ganske få programmer på maskinerne har slutskyl på min. 80°C.

Hele seks programmer opfylder kravet
EC Pontos HED7 er en specialmaskine designet og udviklet alene til brug, hvor der er krav  
om termisk desinfektion med slutskyl på min. 80°C.

Modsat andre maskiner med få termiske programmer byder EC Pontos HED7  
på ikke mindre end seks programmer med slutskyl på min. 80°C. Det betyder, at brugeren  
har mulighed for at vælge mellem en hel vifte af programmer og dermed vælge et program,  
der præcis passer til det specifikke behov.   

Lynhurtig opvask
EC Pontos HED7 byder på programmer med opvasketider helt ned til 20 minutter inkl. sluttørring.  
Ved koldtvandstilslutning er korteste programtid blot 30 minutter ligeledes inkl. sluttørring.

> »Komplet vifte af programmer der opfylder krav om varmedesinfektion«

Programoversigt
Program nr. Program Varmtvand Koldtvand
  tilslutning tilslutning
1 Kvik 85˚C 20 min. 30 min.
2 Universal kvik 85˚C 22 min. 32 min.
3 Universal 85˚C 30 min. 40 min.
4 Universal ekstra 85˚C 34 min. 44 min.
5 Intensiv kvik 93˚C 28 min. 38 min.
6 Intensiv 93˚C 43 min. 53 min.
7 Skyl 10 min. 20 min.
8 Glas 14 min. 24 min.
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Designet med fokus på lavt lydniveau
EC Pontos HED7 er, modsat husholdnings- og semi-
professionelle opvaskemaskiner, udstyret med markant  
kraftigere komponenter, herunder blandt andet spule- 
pumpen. Kombineret med et markant højere spuletryk  
medfører det naturligt et højere lydniveau. For at undgå 
denne problemstilling har ingeniørerne arbejdet intenst 
på at designe maskinen med ekstra fokus på effek-
tiv lydisolering ved brug af blandt andet dobbelt pladet  
struktur med ekstra isolering. 

Nye standarder for lavt lydniveau
Sammenlignes EC Pontos HED7 med tilsvarende  
professionelle friskvandsopvaskemaskiner på marke-
det er det lykkedes udviklingsingeniørerne ikke alene at 
lave det mest støjsvage produkt til dato – men også at 
distancere sig med længder til øvrige produkter. Med et  
resultat på 60dB(A) sætter EC Pontos HED7 nye standar-
der for, hvad du som kunde og bruger kan forvente af en  
professionel maskine, der ofte skal benyttes i et miljø med 
både personale og beboere.

Sådan kan du sammenligne lydmålinger
EC Pontos HED7 har et lydniveau på blot 60dB(A). For at 
kunne sammenligne dette tal med andre lydmålinger skal 
du være opmærksom på, at en forøgelse af lydniveauet på 
3dB(A) fordobler lydens intensitet. 

Arbejdstilsynet: ”Vælg støjsvagt udstyr, 
når der købes nyt”
Generelt skal der på alle arbejdspladser være fokus på  
maksimal støjreduktion – dette gælder naturligvis også 
for institutioner, hvor professionelle opvaskemaskiner  
benyttes. 

Arbejdstilsynet har lavet en vejledning, der oplyser om,  
hvordan støj i arbejdssituationen kan undgås eller fjernes, 
og hvordan risikoen for skadelig støjpåvirkning og unødig 
støj kan minimeres. 

I Arbejdstilsynets vejledning »At-vejledning D.6.1-4 Juli 
2007 Opdateret : Oktober 2015« står der i punkt 7.3 blandt 
andet som følger: »Vælg støjsvagt udstyr, når der købes 
nyt, se afsnit 11«. Under punkt 11 står der blandt andet 
»Arbejdsgiveren bør ved køb af maskiner spørge leverandør 
eller fabrikant, om maskinerne er konstrueret med så lavt 
støjniveau som muligt. Virksomheden skal indkøbe støj-
svage maskiner, som i øvrigt opfylder de tekniske krav«.

For yderligere information læs: 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/s/d-
6-1-stoj

UNIKT LAVT LYDNIVEAU

Unikt lavt lydniveau
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Ultra høj 
hygiejnestandard
Ultra høj hygiejnestandard
At EC Pontos HED7 er designet og udviklet på basen af professionelle highend opvaskemaskiner, til blandt andet termisk 
desinfektion af operationsudstyr mv. på hospitaler, fornægter sig ikke. Ud af denne nicheproduktion er taget konstruktion, 
komponenter, materialevalg og teknologi, hvilket tilsammen gør, at opvaskemaskinens base og opbygning modsvarer 
selv de mest skærpede krav til hygiejnestandarder.

Rustfrit stål – og hygiejne i kompromisløs kvalitet 
Rustfrit stål er et optimalt materiale overalt, hvor der laves mad, og hvor der ikke må blive gået på kompromis med  
hygiejnen. Med rustfrit stål som overflademateriale kan alt nemt og hurtigt rengøres effektivt. 

Alle overflader er produceret af rustfrit stål
EC Pontos HED7 er designet med et kabinet, der ene og alene består af rustfrit stål. Ikke alene er sideplader og topplade 
udført i rustfrit stål, men OGSÅ både bagplade og frontplader. Opvaskemaskinen leveres som standard med hvid front, 
hvor de to rustfrie frontplader er polyester coatede og herefter hærdet ved 180. Bemærk at materialet således fortsat 
er rustfrit stål.  

Så højt et hygiejneniveau, at den opfylder selv de strenge krav 
til opvask af medicinaludstyr 
Helt enestående for friskvandsopvaskemaskiner har EC Pontos HED7 ikke mindre end to programmer, der opfylder den 
europæiske standard EN15883-1. Disse to programmer er dedikerede til termisk, desinficerende opvask, hvor indholdet 
bliver vasket ved 93 grader i 5 og 10 minutter. Disse programmer opnår så højt et niveau, at de ud over opvask af almin-
delig bestik, kopper, tallerkner mv. er godkendt til opvask og desinfektion af genbrugelige medicinale instrumenter og 
øvrige artikler, der bruges inden for medicinale, dentale, farmaceutiske og veterinære områder. Kort sagt byder EC Pontos 
HED7 på en unik høj hygiejnestandard.   

>
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Masser af standardudstyr 
og standardfunktioner

>

Udtrækskurve i høj kvalitet
Leveres med to udtrækskurve i høj kvalitet – langtidstestet for både daglig brug og  
modstandsdygtighed overfor de ekstra høje temperaturer. 

Ekstra kraftige kurvehjul
Begge udtrækskurve er udstyret med ekstra kraftige hjul, der sikrer en lang levetid selv 
ved høj belastning hver eneste dag.

Automatisk døråbner
Funktionen automatisk døråbner kan aktiveres nemt og hurtigt af brugeren, så døren 
åbnes automatisk efter ca. 5-6 minutter, når temperaturen inde i maskinen er faldet til 
70 grader og servicet igen er til at håndtere.

   

Store dysehuller
Opvaskemaskinens ekstra kraftige spuletryk har gjort det muligt at designe dysehullerne i 
spulearmene ekstra store. Det hindrer effektivt mod tilstopning og unødige driftstop.

Justerbar trykdifferentiering 
Under nederste spulearm forefindes en justerbar trykdifferentiering. Her kan vandtryk 
forholdet imellem nederste og øverste spulearm nemt og hurtigt justeres. Dette giver 
mulighed for effektiv tilpasning af vandtrykket for præcis de forhold, der gør sig  
gældende for brugen af den enkelte maskine.

Effektivt og let tilgængeligt filter 
Maskinen er udstyret med et stort, effektivt og let tilgængeligt filter for nem og hurtig 
rensning. Filteret er naturligvis udført i rustfrit stål.
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Indbygget blødtvandsanlæg
Maskinen leveres med et højeffektivt indbygget blødgøringsanlæg, der automatisk  
regenerer under drift. Anlægget fjerner alt kalk fra vandet og er afgørende for et godt 
vaskeresultat. Den manuelle saltpåfyldning er let tilgængelig og med en kapacitet på  
1 kg salt er et minimum af påfyldning påkrævet. 

Effektiv tørring
De høje temperaturer på henholdsvis 85 og 93 grader giver ikke alene en optimal  
hygiejne og perfekt opvask, men også en effektiv egentørring. Servicet kan således efter 
endt opvask tages ud og sættes direkte på plads.

Højdejusterbar overkurv
Den øverste kurv kan let og enkelt justeres i højden. Dette gør det muligt at tilpasse til det 
indhold, du ønsker skal vaskes.

Dispenser for vaske- og afspændingsmiddel
I maskinens låge er der indbygget to dispenserer for henholdsvis vaskemiddel og  
afspændingsmiddel. Dette muliggør drift af maskinen på helt traditionel vis uden brug af  
automatiske doseringspumper. 

Ekstra kraftig spulepumpe
EC Pontos HED7 er udstyret med en af markedets mest effektive og kraftigste  
spulepumper med en volume på hele 420 liter pr time. Den høje kvalitet sikrer en ekstra 
lang levetid, mens den høje ydeevne muliggør opvask med et ekstra højt vandtryk, hvor 
selv vanskelig tilsmudsning fjernes.  

Integreret dampkondensator
Som en af de ganske få professionelle friskvandsopvaskemaskiner leveres EC Pontos 
HED7 med en integreret dampkondensator. Det betyder en reduceret dampudvikling og 
en optimal tørring efter hver opvask.
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Optimal sikkerhed med 
SafeDoor 

>

Optimal sikkerhed med SafeDoor   
Når maskinen startes, låses døren med det samme og  
såfremt den automatiske døråbnerknap er aktiveret, vil ma-
skinen automatisk åbne efter 5-6 minutter når temperaturen 
er nået ned under 70 grader og servicen er til at håndtere.

Er den automatiske døråbnerknap aktiveret, vil døren kunne 
åbnes manuelt straks efter endt opvask blandt andet ved 
behov for mange vask lige efter hindanden.
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Leveres standard til både indbygning  
og til fritstående
Som stort set alle andre opvaskemaskiner leveres også 
EC Pontos HED7 forberedt til indbygning i et almindeligt 
skabselement i et køkken. Bemærk her, at toppladen ofte 
kan bibeholdes ved montering i skabselement og dermed 
være en effektiv sikring mod fugtskader på undersiden af 
bordpladen.

Hvor andre opvaskemaskiner normalt skal bestilles  
specifikt til fritstående montering med tilhørende merpris 
for både sideplader og topplade, så er dette standard ved 
levering af enhver EC Pontos HED7.

Optimal arbejdshøjde
EC Pontos HED7 kan leveres med en sokkel, der hæver 
maskinen 40 cm over gulvet. Dette sikrer et godt arbejds-
miljø med en ergonomisk korrekt arbejdshøjde. 

Krav vedr. arbejdshøjde fra  
Branche Arbejdsmiljø Rådet
I vejledningen »Indretning af det gode køkken – Branche-
vejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkke-
ner« side 18 beskrives, at  opvaskemaskinen  skal placeres 
ca. 40 cm over gulv.  

Læs mere om dette samt øvrige krav og anbefalinger fra 
Branche Arbejdsmiljø Rådet på:

www.arbejdsmiljoweb.dk/media/2596662/indretning-af-
det-gode-koekken-print-.pdf

»Leveres standard 
uden merpris ved montering 

til fritstående placering«

Leveres standard til både 
indbygning og til fritstående

>

> 16



Integreret 
doseringsanlæg
Integreret doseringsanlæg
EC Pontos HED7 kan som tilvalg leveres med indbygget doseringsanlæg. I fronten af maskinens bund kan  
monteres to kraftige industrikvalitetspumper for automatisk dosering af henholdsvis flydende opvaskemiddel og 
afspændingsmiddel.
Med en integreret løsning spares både plads og økonomi ved montering af et eksternt  
doseringsanlæg i eksempelvis naboskabet. 

Perfekt dosering
Med et integreret doseringsanlæg er du sikret den rette dosering af både  
opvaskemiddel og afspænding, hver gang der foretages en opvask.  
Pumperne indstilles ved montering i doseringsmængde, så de præcis passer  
til jeres behov og den faktiske vandkvalitet i jeres område. 

Anbefaling  vedr. doseringsanlæg fra 
Branche Arbejdsmiljø Rådet
I vejledningen »Indretning af det gode køkken – Branchevejledning om  
ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener« side 18  
beskrives, at opvaskemaskinen bør have automatisk sæbeindtag.

Læs mere om dette samt øvrige krav og anbefalinger fra Branche Arbejdsmiljø Rådet på: 
www.arbejdsmiljoweb.dk/media/2596662/indretning-af-det-gode-koekken-print-.pdf

»Leveres standard 
uden merpris ved montering 

til fritstående placering«

>
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Tekniske data 
EC Pontos HED7

Model 

HED7 

P
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600

850
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Specifikationer >
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Typebeskrivelse Professionel friskvandsopvaskemaskine •
 Ekstra forskyl kan vælges  •
 Auto åben funktion kan vælges  •
 Lydniveau   60dB(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  8 stk.
 Anbefalet max. antal opvask pr.dag  Ubegrænset
 Forventet levetid - driftstimer 
 (ved anbefalet brug og vedligeholdelse) 20.000 timer
Vand- og  Vandtilslutning koldt vand  3/4"
afløbstilslutning 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 50Hz
 Totaleffekt   6,74kW
 Sikringer  16A
Dosering  Opvaskemiddel kan doseres i låge  •
 Integreret doseringspumpe til flydende vaskemiddel  Ekstraudstyr
 Afspændingsmiddel doseres i låge  •
 Integreret doseringspumpe til afspændingsmiddell  Ekstraudstyr
 Manuel påfyldning af salt   •
Mål, vægt og  Udvendige mål HxBxD  850x600x600 mm
kabinet Vægt   70 kg
 Kan monteres som indbygningsmodel •
 Kan monteres som fritstående model  •
 Front i hvid polyester coatet rustfrit stål •
 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
Standardudstyr  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 •

Tekniske data 
EC Pontos HED7
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 A. Afstand til bagvæg: 5 mm
 B. Afstand mellem maskiner/til væg: 5 mm
 C. Max højde på fødder: 30 mm

• = standard
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Version 5.01
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