Astianpesuteknologiaa ammattikeittiöille

UPster K
Nopein reitti puhtaaseen pesutulokseen!
Uuden sukupolven korikuljetinastianpesukoneet

UPster K
Nopein reitti MEIKOn puhtaaseen maailmaan

Aikaa ei ole hukattavaksi
– joten aloitetaan!

UPster K -sarja tuo joustavuutta astianpesuun.
Nykypäivän maailma on dynaamista ja joustavaa – tällaisia ovat myös
UPster K -korikuljetinkoneet: tehokasta suorituskykyä käyttäjäystävällisesti
ja joustavasti! UPster K antaa investoinnillesi vastinetta!
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UPster K-S 160
Pesutehoa pienessä paketissa jopa 120 koria tunnissa

Joskus on tarve aloittaa pienestä: UPster K-S 160
tarjoaa pesuun tehoa kompaktissa koossa!

Leikkauskuva UPster K-S 160

Vapaa syöttöaukko
508 mm
Kapasiteetti
80 – 100* – 120 koria/tunnissa
Huuhteluveden kulutus
260 litraa/tunnissa
Liitäntäteho
30,9 kW sisältää lämmön talteenoton ja kuivaajan
Sähkönkulutus**
21.3 kW lämmön talteenotolla ja kuivaajalla
Koneen pituus
1300 mm ilman kuivaajaa / 1900 mm kuivaajalla
* DIN SPEC 10534 mukainen kontaktiaika. Kapasiteetti 2 minuutin
kontaktiajalla 80 koria tunnissa
**Keskimääräinen sähkönkulutus joka perustuu koneen tyypilliseen
asennuspaikkaan ja käyttötapaan.
Sähköliitäntä 3NPE, 400V, 50 Hz. Pääkytkin asiakkaan erillisurakassa,
sijoitus koneen läheisyyteen.

UPster K-S 200
Paukkuja riittää jopa 150 koriin tunnissa

UPster K-S 200 varustettu kaksoisloppuhuuhtelulla ja
reilulla pesukapasiteetilla.

Leikkauskuva UPster K-S 200

Vapaa syöttöaukko
508 mm
Kapasiteetti
95* - 125 - 150 koria/tunnissa
Huuhteluveden kulutus
260 litraa/tunnissa
Liitäntäteho
31.4 kW sisältää lämmön talteenoton ja kuivaajan
Sähkönkulutus**
21.7 kW lämmön talteenotolla ja kuivaajalla
Koneen pituus
1550 mm ilman kuivaajaa / 2150 mm kuivaajalla
* DIN SPEC 10534 mukainen kontaktiaika. Kapasiteetti DIN 10510
2 minuutin kontaktiajalla
** Keskimääräinen sähkönkulutus joka perustuu koneen tyypilliseen
asennuspaikkaan ja käyttötapaan.
Sähköliitäntä 3NPE, 400V, 50 Hz. Pääkytkin asiakkaan erillisurakassa,
sijoitus koneen läheisyyteen.

UPster K-M 250
Kuljettaa pesun läpi jopa 190 koria tunnissa

Mikä on nopeamman ja puhtaamman pesutuloksen
salaisuus? K-M 250 on varustettu esipesuvyöhykkeellä,
jonka avulla tuntikapasiteetti voidaan nostaa jopa 190 koriin
tunnissa! Nopea ratkaisu puhtaampaan lopputulokseen.

Leikkauskuva UPster K-M 250

Vapaa syöttöaukko
508 mm
Kapasiteetti
125* - 150 - 190 koria/tunnissa
Huuhteluveden kulutus
260 litraa/tunnissa
Liitäntäteho
31.4 kW sisältää lämmön talteenoton ja kuivaajan
Sähkönkulutus**
21.7 kW lämmön talteenotolla ja kuivaajalla
Koneen pituus
2 050 mm ilman kuivaajaa / 2 650 mm kuivaajalla
* DIN SPEC 10534 mukainen kontaktiaika. Kapasiteetti DIN 10510
2 minuutin kontaktiajalla
** Keskimääräinen sähkönkulutus joka perustuu koneen tyypilliseen
asennuspaikkaan ja käyttötapaan.
Sähköliitäntä 3NPE, 400V, 50 Hz. Pääkytkin asiakkaan erillisurakassa,
sijoitus koneen läheisyyteen.

UPster K-M 280
Tuplaa pesutehon jopa 210 koriin tunnissa

Lisäpesutankin avulla pesukapasiteettia saadaan
nostettua jopa 210 koriin tunnissa. Huikea pesukapasiteetti
pienessä tilassa!

Leikkauskuva UPster K-M 280

Vapaa syöttöaukko
508 mm
Kapasiteetti
140* - 180 - 210 koria/tunnissa
Huuhteluveden kulutus
260 litraa/tunnissa
Liitäntäteho
33.1 kW sisältää lämmön talteenoton ja kuivaajan
Sähkönkulutus**
22.8 kW lämmön talteenotolla ja kuivaajalla
Koneen pituus
2 350 mm ilman kuivaajaa / 2 950 mm kuivaajalla
* DIN SPEC 10534 mukainen kontaktiaika. Kapasiteetti DIN 10510
2 minuutin kontaktiajalla
** Keskimääräinen sähkönkulutus joka perustuu koneen tyypilliseen
asennuspaikkaan ja käyttötapaan.
Sähköliitäntä 3NPE, 400V, 50 Hz. Pääkytkin asiakkaan erillisurakassa,
sijoitus koneen läheisyyteen.

UPster K-L 340
Tuplaa pesukapasiteetin jopa 250 koriin tunnissa

UPster K-L 340 tuplaa kaiken: kone on varustettu paitsi
esipesuvyöhykkeellä, myös ylimääräisellä tehokkaalla
pesutankilla saavuttaaksen maksimitehon ja -kapasiteetin.
Tällä koneella maksimipuhtautta maksimiteholla!

Leikkauskuva UPster K-L 340

Vapaa syöttöaukko
508 mm
Kapasiteetti
170* - 210 - 250 koria/tunnissa
Huuhteluveden kulutus
260 litraa/tunnissa
Liitäntäteho
39.6 kW sisältää lämmön talteenoton ja kuivaajan
Sähkönkulutus**
27.3 kW lämmön talteenotolla ja kuivaajalla
Koneen pituus
2 850 mm ilman kuivaajaa / 3 450 mm kuivaajalla
* DIN SPEC 10534 mukainen kontaktiaika. Kapasiteetti DIN 10510
2 minuutin kontaktiajalla
** Keskimääräinen sähkönkulutus joka perustuu koneen tyypilliseen
asennuspaikkaan ja käyttötapaan.
Sähköliitäntä 3NPE, 400V, 50 Hz. Pääkytkin asiakkaan erillisurakassa,
sijoitus koneen läheisyyteen.

UPster K
Erinomainen valinta jokaisessa koossa

Modulaarisen rakenteensa ansiosta UPster K -koneet soveltuvat erinomaisesti
eri käyttöympäristöihin ja-tarpeisiin. Jokainen koko antaa erinomaisen tehokkaan
vastineen käytettävälle tilalle!
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UPster K
Täysin kontrolloitua pesutehoa yhdellä kosketuksella

UPster K tarjoaa hienostunutta astianpesutekniikkaa käyttäjäystävälliseen MEIKO-tyyliin puhtaasti luotettavalla ja
nopealla tavalla.
UPster K erityispiirteitä ovat easy-clean –teknologia ja
helppokäyttöisyyttä lisäävä komponenttien värikoodaus.
Lisäksi energiansäästöjärjestelmä mahdollistaa koneiden
asennuksen ilman kiinteää poistoilmaliitäntää.

Ergonominen lasikeraaminen käyttöpaneeli on varustettu
värikoodatuin symbolein, jolloin sen käyttö on helppoa ja
selkeää. Käyttöpaneelista on valittavissa vain toiminnot, jotka
ovat kulloinkin käytettävissä – näin virhekäyttöjen mahdollisuus pienenee. Koneen avaintoiminnot ovat nähtävissä
käyttöpaneelista yhdellä vilkaisulla nopeasti ja turvallisesti.

Helppokäyttöinen ja selkeä lasikeraaminen one-touch -käyttöpaneeli.

UPster K
Optimaalinen sisäilman laatu ilman kiinteää poistoilmaliitäntää

Työskentely keittiössä on usein lämmintä ja kiihkeää
– mutta MEIKO-teknologia auttaa pysyttelemään viileänä.
UPster K koneissa on sisäänrakennettu energiatehokas lämmön talteenottojärjestelmä. Veden ja energiansäästön lisäksi
järjestelmän avulla sisäilman laatu on työskentely-ympäristössä
käyttäjiä miellyttävällä tasolla. UPster K koneet eivät vaadi

erillistä kiinteää poistoilman liitäntää, jolloin säästöjä syntyy
myös rakennusteknisissä kuluissa. Kaiken kaikkiaan UPster K
on käyttäjäystävällinen ja ympäristöystävällinen astianpesukonesarja, johon sijoitetun pääoman tuotto ja investoinin
takaisinmaksuaika ovat vakuuttavalla tasolla. UPster K
on tarkan sijoittajan täydellinen valinta.

UPster K
508 mm – runsaasti tilaa käytössä

Suuret kattilat ja pannut sekä pitkät tarjottimet ovat usein
pesuosaston hankalimpia pestäviä. MEIKO UPster K koneen
korkea syöttöaukko – 508 mm – tarjoaa mahdollisuuden myös

korkeiden valmistus- ja tarjoiluastioiden pesuun.
Täydellinen ratkaisu!

508 mm
vapaa syöttökorkeus

UPster K
Käyttäjäystävällisyys on koodattu sinisellä

MEIKOn komponenttien kirkkaan sininen värikoodaus kertoo
käyttäjälle mitkä koneen osista vaativat käyttäjän toimenpiteitä. Värikoodaus helpottaa työnjohdon käytönopastusta
sekä nopeuttaa ja helpottaa päivittäisiä toimintoja.

Värikoodaus on MEIKOn tapa lisätä interaktiivisuutta koneen
ja ihmisen välillä tehden astianpesun päivittäisistä toiminnoista tehokkaita, turvallisia ja yksinkertaisia tinkimättä
ammattimaisesta lopputuloksesta.

UPster K
Varmistaa parhaan tuloksen toteutumisen

90 tai 180 kaarteisiin ja kuljettimiin. UPster K taipuu moneen!
Suunnittelemme mielellämme kuhunkin kohteeseen sopivan
astianpesuratkaisun – kysy lisää myynnistämme!

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Eri moduuleja yhdistämällä saat kulloiseenkin tilaan ja astianpesuun parhaiten soveltuvan järjestelmän. Koneen ympärille
on yhdistettävissä erilaisia kombinaatioita yksinkertaisista
suorista esipesu- ja purkauspöydistä moottoroituihin
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Meets the hygiene requirements of DIN SPEC 10534.

