PROFESSIONAL LAUNDRY

ED Venturi
Effektiv dosering med venturipumpar

Produktbeskrivning
ED venturi är den bästa lösningen för dosering av kemikalier för Electrolux EDS och innovativa
venturibaserade pumpar. Efficient Dosing System kan automatiskt reglera mängden tvättmedel efter den
faktiska lasten i din Electrolux Professional-maskin, så att du får bästa tvättresultat på ett hållbart sätt.
Doseringspumpen är en venturibaserad, vattendriven tvättenhet som kräver mycket lite underhåll.
Den har tre eller fem produkter i det lättinstallerade apparatskåpet och är försedd med ett integrerat
förgreningsrör för spolning för långtgående och jämn fördelning av kemikalier

Egenskaper och fördelar
• Kompatibel med Electrolux tvättmaskiner för professionellt bruk som har Compass Control®,
Compass Pro® eller Clarus Control®
• 3 eller 5 kemiska produkter i ett enda apparatskåp
• Mindre åtgång av kemiska produkter: tack vare vår unika automatiska sparfunktion och effektiva
styrenhet för dosering
• Mycket lite underhåll - Inga peristaltiska slangar, inget rutinunderhåll, låg total installationskostnad,
inga rörliga delar
• Stor räckvidd av jämn utmatning - 500 ml/min eller 1500 ml/min
• Integrerat förgreningsrör för spolning för fördelning på stort avstånd
• Inbyggd USB-port för insamling av statistik och enkel övervakning av kemiska besparingar
• PC-programvara för beräkning av formler och överföring till styrenheten via ett USB-minne för enkel
installation

* För modell W4400H–W41100H med CPU-enheten på framsidan och serienummer enligt nedan rekommenderar vi att du
kontrollerar på plats om maskinen har DMIS installerat. Om så inte är fallet måste ett DMIS-kit beställas och installeras
INNAN EDS kan anslutas till maskinen. DMIS-kittets art.nr är 988916197.
W4400H, W4600H upp till -980/1287
W4850H, W41100H upp till -1220/636

Produktspecifikation
ED Venturi
PNC
988930024
988930023
988930022
988930021

Beskrivning
ED VENTURI 3 PROD LF
ED VENTURI 3 PROD HF
ED VENTURI 5 PROD LF
ED VENTURI 5 PROD HF

Flödeshastighet
Spänning
110V-240V, 50/60 Hz
110V-240V, 50/60 Hz
110V-240V, 50/60 Hz
110V-240V, 50/60 Hz

Lågt flöde (500 ml)
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Högt flöde (1500 ml)
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Mått och ritningar
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Vatteninlopp
Utlopp för tvättmedel till tvättmaskin
Tvättmedelspåfyllning (1-4)
Luftinlopp

A
1

C

B
2

4

3

H

Experience the Excellence
professional.electrolux.com

F

G

Art. No. 438913958SE/2019.11.15

E

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles.
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