PROFESSIONAL LAUNDRY

Dosave
Spara med Plug & Play

Produktbeskrivning
DOSAVE är den senaste i raden av innovativa dispensrar, speciell utformade för Electrolux Line6000 tvättmaskiner med
styrenheten ClarusVibe. Apparaten använder en rad stigrörspumpar, med enkel anslutning till centrifuger. Den är lätt att
montera och programmera, den sparar tid och pengar för våra kunder.

Egenskaper och fördelar
•
•
•
•

ClarusVibe: Eletrolux tvättmaskin med centrifugering och ClarusVibe styrenhet.
Spara på kemikalier: man kan inte undvika att spara på kemikaler, aldrig mer nogon överdosering.
Enkel montering: med plug&play till tvättmaskinen. Man behöver inte öppna maskinen för att ansluta styrenheten.
Lätt att programmera: allt styrs av ClarusVibe från tvättmaskinen i ml/kg. Det kräver ingen extern PC med speciell
mjukvara.
• Flexibel anpassning till flera pumpar: finns för 2,3,4,5 apparater, om man behöver fler, kan man ansluta upp till 15
pumpar tack vare dess modulära konstruktion.
• Larm för små mångder: du är alltid steget före vad gäller påfyllning av kemikalier. Ett varningsmeddelande visas på
displayen till ClarusVibe.
• Statistikhantering: Alla rapporter/statistik rörande dosering laddas ned från tvättmaskinen och det är lätt att övervaka
kostnaderna.

Huvudsakliga tillbehör
•
•
•
•
•
•

500 ml klämtuber (silikon eller EPDM) för snabb dosering på större tvättmaskiner..
Förlängningskabel (6m) för ström och data mellan tvättmaskin och Dosave pumpar. (Maximal förlängning är 15m).
Förgreningsrör för spolning för pumpar installerade på avstånd (över 10 m) från centrifugen.
Enkel sond för detektering och varning för låg kemikalienivå.
Sonder som övervakar funktionen i 3 pumpar kombinerat med nivåvakt.
Intelligent gränssnitt för dosering för annan parts stigrörspumpar med relädrift.

Dosave PNC

Beskrivning

988930011

Sats med 2 pumpar, Silikonrör, 350 ml/min

988930012

Sats med 3 pumpar, Silikonrör 350 ml/min

988930013

Sats med 4 pumpar, Silikonrör 350 ml/min

988930014

Sats med 5 pumpar, Silikonrör, 350 ml/min

Tillnehör PNC

Beskrivning		

988916611

Enkel sond för låg nivå

432930071

Förlängningskabel STRÖM (6m)

432930072

Förlängningskabel DATA (6m)

432930031

Pumpslang EPDM 350 ml/min

432930033

Pumpslang EPDM 500 ml/min

432930034

Pumpslang Silikon 500 ml/min

988916920

Grenrör för spolning för 4 produkter

988916954

Tvåports tillsats för spolningsrör (med backventiler och ändstycken)

988916955

Fyrports tillsats för spolningsrör (med backventiler och ändstycken)

988930031

Gränssnitt ID för tredje parts slangpump eller tillval för larm för Låg nivå

Strömtillförsel

Vattentillförsel

Från tvättmaskinen:

Vattentillförsel (Grenrör spolning)

220–240V~ 50/60 Hz /
240V~ 60 Hz / 3A (Max)

Min. 1.8 bar
Max. 6 bar

Mått i mm
61 (styrenhet)
196 (2 och 4 pumpar)
214 (3 och 5 pumpar)
257 (2 och 4 pumpar)
275 (3 och 5 pumpar)
336 (3 och 5 pumpar)
392 (4 pumpar)
453 (4 pumpar)
489 (5 pumpar)
550 (5 pumpar)
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Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles.
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