Korvenvaatwerkspoelmachine
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Het Spaarsysteem
CSS
Uitgaandvan de wens de
exploitatiekosten
van de machinezo
laagmogelijkte houdenen gelijktijdig
de hygiënete verbeterenheeft Meiko
2 nieuwesystemenontwikkeld:

Lagerevervuiling
Uitgangspunten:
= Lagerewasbadverversing
= Lagerzeepmiddelverbruik
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duo-naspoelzone,
spoelthet oveftollige
deel van de etensrestenaf, wat zich
na de voorwaszonenoo oo het
vaatwerkbevindt.

De Basisversie
tot rnax. 50-60Yo

besparing
Bij dit succesvollebesparingssysteem
wordt directna de voorwaszoneeen
extra spoelsysteem geinstalleerd.
Dit systeem,via een omloopleiding
gevoedmet schoonwater vanuitde

Uw voordelen:
O een reduceren van versleping van
etensrestenen daardoor
O mindervervuilingin de
navolgendewas- en spoelzones
als basisvoor een gereduceerde
wastankverversing
welkeleidttot
O een maximalebesparingvan
50 - 60% van uw zeepmrddel
O grootgedimensioneerd
duo-
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ïbt max.
80% besparing
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De Top uitvoering van het CSS
systeem. CSS-Topperfectioneert

deGSS-Basic
versie'

H:1ïH"dmatise
voorspoerins
{bedriiÍsvaatwerkdouche)
meer
noodzakelijk
O Een aanzienlijkebesparing van
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Voorzienvan
"extra"
O een geintegreerde
voorspoelzone
O een eigenwastank
O een permanentewaswaterfiltering
m.b.v.2 cyclonen
met
O een tussenspoeling
schoonwatervanuitde duonaspoelzone
O een voorspoelingwelkealle
etensrestennog voor de reguliere

O Geen etensresten meer in de
"reguliere"
navolgende
was- en
naspoelzones
O buitengewonebesparingvan uw
zeepmiddel
O schoner interieur
van de
(zelfreiniging)
spoelmachine
O een snellere en eenvoudigere
reinigingvan de spoelmachine
na
uw wasproces
O optimale verwijderingvan

Bijzonderheden:
O optimalewaswerkingvoor het
afspoelenvan etensresten
O een minimaalemulgeren
van oliën
en vetten

O minder zeepmiddelin uw
afvalwater
O ontlasting van uw bezinkputen
vetafscheider
O lagere belasting van het milieu

was-en
spoerzone
arspoert

.,#XHffiSozoneMEIKO spaarsysteemCSS-Top,
geen theorie,maar
.::"#'i::Jï":ï",O technisch gerealiseerden uitgetest
O in de praktijkbewezen
O economisch,ecologischen
hygiënischtop klasse

METKO

CSS:ook TOP in details
De verhoudingtussen de
- schoonwatervervuilingsgraad
omloop/regenereringen het

Vervuilingsgraad:
Spoelmachine zonder CSS
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',oo* regeneratie
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gewenstereinigingsresultaat
en
de daaruitvoortkomende
voordelenvoor de klant worden

Spoelmachinemet
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in de volgendedrie grafieken
weergegeven.

Spoelmachinemet
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tot 50 - 60% omloopleiding
tot ca. 80% omloopleiding
40 - 50o/owasbadverversing
20% wasbadverversing
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20%zeepmiddel

Waszone(s)
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Voorwaszone Waszone(s)

CSS-Topzone Waszone(s)

GSS Basic - met een
zeer korte amortisatietijd
van ca. 1 maand

CSS Top - Het Top systeem in
de CSS-seriemet een
amortisatietijdkorter dan 1 jaan

/)t!)tt

50 - 60% minder zeepmiddel
70% minder naglansmiddel
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80% minder zeepmiddel
70% minder naglansmiddel

Compact voorwaszone met CSS systeem:
Eén van de talloze Meiko ontwikkelingen.Een
dubbel zeefsysteerrfilteft zel+sde kle nste
eïensrestenuiï het waswater,waardoor de
vervuilingsgraad
van uw waswater in de
navolgendewaszones laag blijft.
Voordeel:.Eenenorme verlagingvan de
vervuilingsgraadvan uw waswater zorgt voor
een drastischereduceringvan uw
regenereerwater,
en daarmee eer verlaging
van uw zeepmiddelverbruin.

,,CSSvoorwaszone":
De sproeisystemen
van de CSSvoorwaszone
wordenmetbehulpvaneenunieke
veerconslructie
op hunplaatsgebracht.
Hierdoor
levenseenvoudig
uitneembaar.
Voordeel:eenvoudige
handeling
vooreen
snelle,
dagelijkse
controle
en eventuele
reiniging.
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