besparingssystemen
Met de invoeringvan de CSS-technologie(Chemie-Spaar-Systeem)
in
1994leiddeMEIKOeen ontwikkeling
in die vandaagde dag voor de totale

markt van meertank bandvaatwerkspoelmachinesals maatgeVendkan
wordengezien.De economische,
ecologischeen hygiënischevoordelen

van het systcemzorgdener in korte
tijd voor dat 90% van de bandvaatwerkspoelmachines
met dit
systeemuitgevoerdwerd.
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De Basisversie
Seriematig
tot max. 50-60%besparing
Bijdit succesvolle
besparingssysteem
wordtdirectna de voorwaszone
eenextra
spoelsysleemgeinstalleerd.
Ditsysteem,
gevoedmetschoon
viaeenomloopleiding
watervanuitde duo-naspoelzone,
spoelt
het overiollioe
deelvande etensresten
af.
wat zichna-devoorwaszone
nog op het
vaatwerkbevindt.

tot max. 80o/o

besparing

Uw voordelen:
O het reducerenvan verslepingvan
etensrestenen daardoor
O mindervervuilingin de navolgende
was- en spoelzones
als basisvooreengereduceerde
wastankverversing
welkeleidttot
O een maximalebesparingvan
50 - 60% van uw zeepmiddel

) grootgedimensioneerd
duo-zeefsysteem MEIKOspaarsysteemCSS-Top,
geen theorie,maar
) geïntegreerde
reiniging
van de
Inloopzone
O technischgerealiseerden uitgetest
) warmtewisselaar
voor een extra
O in de praktijkbewezen
terugwinning
van energievanuituw
O economisch,ecologischen
afualwater
hygiènischtop klasse

Voordelen:
De top uitvoeringvan het CSS
O geen etensrestenmeer in de
navolgende
systeem.CSS-Topperfectioneerl
was-en
,,reguliere"
de CSS-Basicversie.
naspoelzones
Hetin eenverlengde
invoertunnel
O buitengewonebesparingvan uw
geplaatste
zeepmiddel
systeem,voozienvan
O eengeihtegreerde,,extra"
voorspoelzone O schonerinterieurvande
O eeneigenwastank
spoelmachine(zelfreiniging)
O een snellereen eenvoudigere
reinigingvan de spoelmachinena uw
wasproces (trydbesparing)

O minderbelastingvanhetmilieu
O besparingvan energie

nil
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CSS:ook TOP in details
De verhoudingtussen de
vervuilingsgraad- schoonwater omloop/regenereringen het

gewenste reinigingsresultaaten
de daaruit voortkomende
voordelen voor de klant worden in
Spoelmachine met

de volgende drie grafieken
weergegeven.
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Toegankelijkheid,,CSS-Top
zoneÍí
O hoge functionaliteit
Voordeel:optimaal-en ergonomisch
bereikbaar

,,CSS-Topzone"i
De sproeisystemen
van de CSS-Top
voorwas-en tussensooelzone
wordenmet
behulpvan een uniekeveerconstructie
op
hun plaatsgebracht.Hierdoorniet alleen
snelte plaatsen,maartevenseenvoudig
uitneembaar.
Voordeel:eenvoudigehandelingvoor
een snelle,dagelijksecontroleen eventuele
reiniging.
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Vervuiling:
O De totalebodemvan de inloopzone
is door
tweegrofmazige
zevenafgedekt.Etensresten
vallentijdenshet plaatsenvan het vaatwerk
op de transportband
en het aÍspoelen
in de
CSS-Topzonedirectop dezegrotezeven.
geplaatste
Eenextrahieronder
Íijnmazige
zeef
vangtzelÍde kleinste
vuilresten
op,
Voordeel:Eenenormeverlaging
vande
vervuilingsgraad
vanuw waswaïerzorgtvoor
eendrastische
reducering
vanuw regenereerwater,zo verlaagt
u uw zeepmiddelverbruik.
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