M-iClean H

Tervetuloa
astianpesun paratiisiin!

M-iClean H

Työergonomian
uusi aikakausi
Mitä tämän päivän ammattimaiselta astianpesulta vaaditaan?
Tietenkin ennennäkemätöntä tehokkuutta, resurssien tehokasta
käyttöä ja täydellistä pesutulosta – MEIKO tarjoaa lisäksi myös
yhden tärkeimmistä – optimaalista ergonomiaa. MEIKOn uudet
astianpesukoneet tekevät astianpesusta aina vain nopeampaa ja
helpompaa. Ne on suunniteltu tukemaan ihmisten luonnollisia
liikkeitä, tehden työskentelystä sujuvaa ja mukavaa. Ja sehän
tarkoittaa, että astianpesukin sujuu nopeammin! MEIKO tuo
kirkkaita tuloksia – se on hyvä uutinen niin astiahuollolle,
ympäristölle kuin budjetillesi!
Ennennäkemätöntä ergonomiaa MEIKOlta
Uusi M-iClean H kupukone asettaa uudet standardit ergonomiseen
astianpesuun. Silmiinpistävin ominaisuus on kuvun käyttö, joka
tekee työskentelystä helpompaa kuin koskaan ennen. Tämä on
astianpesua parhaimmillaan! Kupu avautuu ja sulkeutuu kevyesti
kahvasta ohjailemalla, kauniisti ja sulavasti ilman fyysistä
rasitusta. M-iClean on erittäin helppokäyttöinen: asiakaspalautteen mukaan astianpesu on nopeutunut noin 30 minuuttia
päivässä, kun pesukertoja on 120 / työvuoro.
Monipuolinen ja ergonominen käyttöpaneeli
M-iClean H:n käyttöpaneeli on sijoitettu juuri sinne missä sitä
tarvitsetkin – silmiesi korkeudelle. Ei enää kyyristelyä, ei pään
kallistelua tai siirtymistä paikasta toiseen. Voit sijoittaa
käyttöpaneelin oikealle tai vasemmalle, tai jopa seinälle
– voit vapaasti valita sopivimman paikan!
Sujuvaa työskentelyä
Nauti uusista edistysaskelista – säädettävästä työskentelykorkeudesta, monipuolisesta käyttöpaneelista ja käyttäjäystävällisyydestä. MEIKOn ergonomiset ratkaisut vähentävät
astianpesun fyysistä rasitusta ja tekevät siitä entistä sujuvampaa
ja tehokkaampaa.

Hyvä ergonomia säästää aikaa ja rahaa
•Tekee astianpesusta selvästi nopeampaa
•Astiat kuivuvat nopeammin
•Astiat saadaan kiertoon nopeammin
•Vähentää kuluja ja resurssien tarvetta
•Vapauttaa työskentelyaikaa muille toiminnoille
•Ohjaa ergonomisiin työskentelytapoihin
•Optimoi työskentelytapoja

M-iClean H:
Käyttäjäystävällistä ja taloudellista astianpesua

M-iClean H

Kuvun alla kaikki mitä tarvitset
Helpompaa ja nopeampaa astianpesua, miellyttävä
työskentelylämpötila ja huippuluokan pesu- ja
kuivaustulos – kaikki tarvittava löytyy M-iClean H:n
kuvun alta. MEIKOn kupukoneiden uudet ergonomiset
ratkaisut ja kupuautomatiikka tuovat täydellisen
tasapainon astianpesuun. MEIKOn 90 vuoden kokemus
astianpesukoneiden valmistajana on mahdollistanut
uuden käyttäjäystävällisen kupukoneen synnyn.
M-iClean H on täydellinen esimerkki laadukkaasta
teknologisesta innovaatiosta.

Pitkäkestoista tehokkuutta: 1,2 miljoona pesukertaa!
M-iClean säilyttää arvonsa sen laadukkaan
ergonomisen suunnittelun ansiosta. MEIKOn testausinsinöörit valvoivat M-iClean H:n toimintavarmuutta ja
luotettavuutta yli 1,2 miljoonaa pesukertaa, mikä
vastaa jopa yli 20 toimintavuotta!

M-iClean H huippuominaisuudet!
- Ennennäkemätön kupuautomatiikka
- Automaattinen koritunnistin
- Monipuolinen käyttöpaneeli
- Poistoveden lämmöntalteenotto
- Ergonomiset kahvat
- Kuivauspöytä
- Säädettävä työskentelykorkeus
Valitse käyttötarpeisiisi sopiva varustepaketti ja
saat rahoillesi vielä enemmän vastinetta!

M-iClean H

Upeat varustepaketit

M-iClean H

ErgonomicsComfort
Lisäarvoa
ErgonomicsComfort
varustepaketilla:
- automaattinen koritunnistin
- kuivausyksikkö

Hyödyt
entely+ miellyttävämpi työsk
ympäristö
johtuvia
+ ei hartia/selkäkivuista
työpoissaoloja
rkittäviä säästöjä
+ mahdollisuus tehdä me

Terveellinen tapa pitää kulut pieninä
Astiahuolto voi olla raskasta, etenkin selälle, käsille
ja polville. Toistuvat liikkeet, kuten kumartelu ja
kurottaminen ovat esimerkkejä rasitusta ja
epämukavuutta aiheuttavista työasennoista.
M-iClean H tekee astiahuollosta todistetusti helpompaa
ja eikä siinä kaikki – ergonomia on kannattava
investointi sekä hyvinvointiin että liiketoimintaan!

M-iClean H

PureEnergy

Lisäarvoa
PureEnergy
varustepaketilla:
- Poistoveden lämmöntalteenotto
- Lämpöenergian säilytys

Energiansäästö jopa 21 %
= 100 % tyytyväisyys
M-iClean H kupukoneen energiatehokkuudella voit
vähentää energiakuluja jopa 21 % ja merkittävästi
näin vähentää juoksevia käyttökustannuksiasi.
Tämä varustepaketti sisältää poistoveden lämmöntalteenotto- sekä lämpöenergian talteenottojärjestelmät. Järjestelmät hyödyntävät tehokkaasti
energiaa, joka muutoin menisi hukkaan harakoille.

Lämmöntalteenottojärjestelmät ovat maksaneet
itsensä takaisin jo 1,8 vuodessa, kun peset 125 koria
päivässä 330 vrk / vuosi. M-iClean H on astianpesukone sinulle, joka etsit mahtavaa suorituskykyä.

Hyödyt
+ energiansäätö 21 %
nukset
+ alhaiset käyttökustan
in
maksavat itsensä takais
jo 1,8 vuodessa

M-iClean H

FeelGoodClimate
Lisäarvoa
FeelGoodClimate

varustepaketilla:
- Höyrylauhdutus
- Lämmöntalteenotto

Hyödyt:
e jopa 80%
+ höyryn määrä pienene
pi huoneilman laatu
+ huomattavasti parem
+ parempaa hygieniaa
18 %
+ energiansäästö jopa

Sano hyvästit höyrypilville
Astianpesutilojen korkea kosteustaso on useassa
keittiössä yhä arkipäivää.
MEIKOn yksi tärkeimmistä prioriteeteista on parantaa
astianpesutilan huoneilman laatua, koska aniharva
haluaa työskennellä kuumassa ja kosteassa ympäristössä. Kuuma ja kostea ilma tuo usein ongelmia
hygieniatasoon ja voi vähentää merkittävästi toimintojen
tehokkuutta. MEIKOn teknologian avulla saavutat
miellyttävät työskentelyolosuhteet ihan jokaiselle.
Aiheuttamansa huonon työskentelyilman lisäksi,
höyry ja lämpö ovat myös kaikkein yleisin syy homeen
syntyyn. M-iClean H FeelGoodClimate -varustepaketin
ansiosta parannat sekä hygieniaa että ilmanlaatua
astianpesutilassa.

M-iClean H

MiraculousShine
Lisäarvoa
MiraculousShine
varustepaketilla
- GiO MODULE
- vedenpuhdistusjärjestemä
- kuivausyksikkö

Hyödyt
+ säästää aikaa
ta
+ vähentää käsinkiillotus
n nopeammin
öö
ytt
+ astiat palautuvat kä
särkymisiä
+ vähemmän astioiden
ammin
pe
+ astiat viilenevät no

Luotettavaa
kirkkautta
Puhdas ja kuiva astiasto ovat ensiarvoisen tärkeitä
sinulle ja asiakkaallesi. M-iClean MiraculousShine–
varustepaketti kirkastaa liiketoimintaasi tuomalla
parhaan pesutuloksen ja kiillon kaikille astioillesi
Ei enää käsinkiillotusta ja sen tuomaa rikkoontumisen
riskiä. Purkauspöydän kuivausyksikkö kuivattaa astiat
nopeasti ja hellästi, eikä jätä niihin minkäänlaisia
jälkiä. Kuivausyksikön lempeä ilmavirta myös
viilentää lasit, jolloin voit helposti käsitellä niitä ja
ottaa samantien käyttöön. M-iClean H on MEIKOn
ensimmäinen kupuastianpesikone aktiivisella
kuivaustoiminnolla. Tervetuloa uuden
MEIKO innovaation kimaltelevaan ensi-iltaan!
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M-iClean H
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Parhaat ominaisuudet
01 - väriohjaus
02 - monipuolinen käyttöpaneeli, turvalasia
03 - LED näyttö
04 - lämpöenergian säilytysjärjestelmä
05 - höyryn lauhdutus ja
lämmön talteenottojärjestelmä
06 - yhdistetyt pesu- ja huuhteluvarret
ruostumatonta terästä
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07 - käyttäjäystävällinen kupuautomatiikka
08 - automaattinen koritunnistin
09 - korkea syöttöaukko (5051) / 5602) mm)
10 - käännettävä ja irrotettava korijohteikko
11 - kuivauspöytä
12 - annosteluputkisto ruostumatonta terästä
13 - säädettävä korkeus
14 - poistoveden lämmöntalteenottojärjestelmä
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1) M-iClean HM
2) M-iClean HL
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Tekniset tiedot
kW



kW



M-iClean HM
kupuastianpesukone
PW

M-iClean HM
kupuastianpesukone

16 A varoke
20 A varoke
25 A varoke
32 A varoke

M-iClean HL
kupuastianpesukone

4.0

4.0

6.0
8.0
9.0
11.0

–
8.0
–
11.0

–
8.0
–
11.0



kW

0.75

1.5

1.5

Kokonaisteho

kW
16 A varoke
20 A varoke
25 A varoke
32 A varoke

7.1
9.1
14.1
16.1

–
9.8
–
16.8

–
9.8
–
16.8



l

2.4

3.0



l

22

22




mm

505

560

mm

500 x 500

500 x 500
to 650 x 500




s.

60/90/210

60/90/210

h.

60/40/17

60/40/17




s.

90/120/120

90/120/120

h.

40/30/30

40/30/30

* FeelGoodClimate, tuloveden lämpötila max 20C
Mikäli kone on kytketty kylmään veteen ja/tai koreja pestään tiheällä syklillä, pesuajat saattavat pidentyä hygieenisen loppuhuuhtelulämpötilan saavuttamiseksi.
Vedenvaihto-ohjelma pidentää ohjelma-aikaa.
Huomioi, että ilmastointijärjestelmät on oltava VDI 2052 säädösten mukaiset.

Sähköliitäntä: 3-vaihe N-PE, 400 V, 50 Hz

GiO Moduuli:
Kytketään kylmään veteen (max. 35 ºC), minimi virtauspaine 1 bar,
maksimi 5 bar. Veden sähkönjohtavuus < 1000 mikro Sievert/cm.
Veden kokonaiskovuus max. 28 ºdH. Kytkentäsarja: Vahvistettu
liitosletku 1m, venttiili, paineenalennin, 10 mikronin Aktiivihiilisuodatin
ja vahvistettu liitosletku pesukoneelle 2 m. Viemäröintisarja:
Poistoletku 2 m, takaimusuojattu poistoputkisto. EN 1717 standardin
mukainen luokan AA ilmarako.
Käsitellyn veden ja sähkösyötön linjat 3 m.

Vesikytkennät:
Astianpesukoneet voidaan kytkeä suoraan vesijohtoverkkoon
ilman takaisinvirtauksen estoa. Minimi virtauspaine 0,56bar,
maksimi 5 bar. Asennuksessa tulee huomioida paikalliset
määräykset. Tyhjennysletkun koko DN 22. Viemäröinnin
maksimikorkeus seinällä, 700 mm. Liitosletkujen pituus n. 1,8 m.

GiO Moduulilla varustetun laitteen vesisyöttö on varustettava
takaisinvirtauksen estolaitteella EN 1717 mukaisesti.
(1 bar = 100 kPA) ( 1ºdH vastaa n. 0,18 mmol/l CaCO)
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