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Algemeen
1. Algemeen

Neem de aanwijzingen in deze handleiding goed door, omdat deze belangrijke in-
formatie bevat voor een juist(e), efficiënt(e) en veilig(e) installatie, gebruik en on-
derhoud van de afwasmachine.

WD-PRM60/90 kan uitsluitend het handmatige spoelen van vaat vervangen. De
vaat moet ook hierna worden afgewassen en gespoeld in een afwasmachine.

De capaciteitseisen van de machine zijn te vinden in het hoofdstuk TECHNI-
SCHE SPECIFICATIES.

Het volgende moet in acht worden genomen voor het in bedrijf nemen en gebrui-
ken van de machine:

• Het hoofdstuk VEILIGHEIDSINSTRUCTIES dient u zorgvuldig door te ne-
men voordat de machine in gebruik wordt genomen.

• De installatie van de machine moet gebeuren volgens de eisen en voor-
schriften zoals aangegeven in de hoofdstukken INSTALLATIE en TECH-
NISCHE SPECIFICATIES.

• Al het personeel dat de machine eventueel gaat gebruiken, moet getraind
worden in de functie, het gebruik en het onderhoud van de machine.

• De machine mag niet gebruikt worden door personen met lichamelijke of
geestelijke problemen.

• Let op kinderen die zich in de buurt van de machine bevinden, zodat ze niet
met de machine spelen.

• Alle afdekplaten moeten tijdens gebruik gemonteerd zijn.

Bewaar de handleiding op een zodanige plaats dat ook andere gebruikers van de
afwasmachine de handleiding kunnen gebruiken.

1.1 In de handleiding gebruikte symbolen

Dit symbool informeert over een situatie waarbij de veiligheid in het geding is. De
gegeven aanwijzingen moeten worden gevolgd om letsel te voorkomen.

Dit symbool op een machineonderdeel waarschuwt voor elektrische apparatuur.
De machine is gevoelig voor elektrostatische ladingen (ESD), derhalve moet een
polsbandje voor statische elektriciteit worden gedragen bij contact met de elek-
tronica.

Dit symbool verduidelijkt de juiste uitvoering van een taak om slechte resultaten,
schade aan de afwasmachine of gevaarlijke situaties te voorkomen.

Dit symbool geeft aanbevelingen en tips om de beste machineprestaties te berei-
ken.

Dit symbool verklaart het belang van het zorgvuldig en regelmatig reinigen van de
machine en zo te voldoen aan de hygiënische eisen.
1
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Algemeen
1.2 Symbolen op de afwasmachine

Dit symbool op een machineonderdeel waarschuwt voor elektrische apparatuur.
Het betreffende onderdeel mag alleen worden verwijderd door een gekwalificeer-
de elektricien of getraind personeel. De machine is gevoelig voor elektrostatische
ladingen (ESD), derhalve moet een polsbandje voor statische elektriciteit worden
gedragen bij contact met de elektronica.

1.2.1 Machineplaatje

De machine is voorzien van een tweetal typeplaatjes, waarvan één aan de rech-
terkant van de machine is aangebracht en het ander in de elektriciteitskast. De
technische informatie op de plaatjes staat ook op het elektriciteitsschema van de
machine. Het plaatje kent de volgende velden:

1. Machinetype
2. Machinenummer
3. Bouwjaar
4. Afdichtingsklasse
5. Voltage
6. Aantal fasen met en zonder nul
7. Frequentie
8. Hoofdzekering
9. Motorvermogen
10. Vermogen elektrische verwarming
11. Max. vermogen

1.3 Controleren overeenstemming machine en handleiding

Controleer of de beschrijving op het typeplaatje overeenkomt met de beschrijving
voor in de handleiding. Ontbrekende handleidingen kunnen worden bijbesteld bij
de fabrikant of de plaatselijke dealer. Vermeld bij het bestellen van nieuwe hand-
leidingen altijd het serienummer, vermeld op het typeplaatje.
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Algemeen
1.4 EU-verklaring van overeenstemming

Bij levering van het product wordt een zogenaamde EU-verklaring van overeen-
stemming meegeleverd.

1. Contactgegevens van de fabrikant (Wexiödisk AB).
2. Vertegenwoordigers van Wexiödisk AB.
3. Verantwoordelijke voor de documentatie van het product.
4. Het productiejaar van het product.
5. Modelnaam voor de afwasmachines en accessoires waarop het document

betrekking heeft, gesorteerd per type.
6. De EU-richtlijnen, waaraan de afwasmachines en accessoires aan alle van

toepassing zijnde bepalingen voldoen.
7. Geharmoniseerde normen voor de aangegeven richtlijnen en waaraan de

afwasmachines en de accessoires voldoen voor de van toepassing zijnde
delen.

8. Overige normen waaraan afwasmachines en accessoires voldoen voor
van toepassing zijnde delen.

9. Plaats en datum met handtekening en een verduidelijking van de naam van
de persoon die er verantwoordelijk voor is dat wetten en regelgeving wor-
den nageleefd.

CE_14
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5

5

6
7

6
7

6
7

6
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Veiligheidsinstructies
2. Veiligheidsinstructies

2.1 Algemeen

De machine is voorzien van een CE-markering, wat betekent dat de machine in-
zake de productveiligheid voldoet aan de eisen in de Europese machinerichtlijn.
Productveiligheid betekent dat de machine zo is ontworpen dat persoonlijk letsel
of schade aan voorwerpen wordt voorkomen.

Aanpassing van de apparatuur zonder de goedkeuring van de fabrikant doet de
productaansprakelijkheid van de fabrikant teniet.

Om de veiligheid bij de installatie, de bediening en het onderhoud van de machine
verder te verbeteren, moeten de gebruikers en het installatie- en onderhoudsper-
soneel van de machine de veiligheidsinstructies goed doorlezen. 

Schakel de machine bij een storing of defect direct uit. De machine mag alleen
worden onderhouden door getraind onderhoudspersoneel. Regelmatige contro-
les, als genoemd in de handleiding, mogen alleen worden uitgevoerd volgens de
instructies. De machine mag alleen worden onderhouden door personeel dat
hiervoor is geautoriseerd door de fabrikant. Gebruik originele reserveonderdelen.
Neem contact op met een geautoriseerd onderhoudsbedrijf om een preventief on-
derhoudsschema op te stellen. Als het bovenstaande niet wordt opgevolgd, kun-
nen gevaarlijke situaties ontstaan.

Controleer voor het gebruik van de machine of het personeel de vereiste training
heeft gekregen voor het werken met en het onderhoud van de machine.

2.2 Transport

Behandel de machine met zorg bij het uitladen en transporteren om kantelen te
voorkomen. Hef of verplaats de machine nooit zonder de houten verpakking van
het platform.

2.3 Installatie

De schakelkast mag alleen worden geopend door vakbekwaam personeel. Zorg
ervoor dat de machine spanningsloos is (zet de stroom uit met de hoofdschake-
laar) voordat er aan de machine gewerkt gaat worden. De elektronica van de ma-
chine is gevoelig voor elektrostatische lading (ESD) en daarom moet een
polsband worden gebruikt bij contact met de elektronica.

Let op dat de hoofdspanning overeenkomt met het voltage dat is aangegeven op
het typeplaatje van de machine. De machine moet worden aangesloten op een
vergrendelbare hoofdschakelaar.
4
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Veiligheidsinstructies
2.4 Bediening

2.4.1 Klemgevaar

Let op bij het sluiten van de deur om letsel door beknelling te voorkomen.

2.5 Reinigen

Het water in de tank is ca. 40ºC en is vermengd met afwasmiddel. Wees voorzich-
tig bij het legen en reinigen van de machine. Gebruik beschermende handschoe-
nen en een veiligheidsbril.

2.5.1 Reinigen onder hoge druk

De machine mag niet worden schoongemaakt met een hogedrukreiniger, noch
van binnen, noch van buiten.

Om te voldoen aan de huidige eisen zijn de elektrische componenten goedge-
keurd volgens afdichtingsklassen. Geen enkele afdichtingsklasse kan hoge druk-
reiniging weerstaan.

2.5.2 Reinigen van de vloer

Als vloeren onder hoge druk worden gereinigd, kan water onder de machine op-
spatten en de componenten beschadigen. De componenten zijn niet bestand te-
gen spoelen met water. Houd bij reiniging onder hoge druk één meter rond de
afwasmachine. Ook bij naspoelen met gewone waterslangen kan water van on-
deraf opspatten.

2.6 Reparatie en onderhoud van de afwasmachine

Bij alle reparaties en service, die ingrepen in de elektrische apparatuur inhouden,
moet de stroomtoevoer worden onderbroken voordat met de werkzaamheden
wordt begonnen. Indien nodig dient de schakelaar vergrendeld te worden om een
onbedoelde manoeuvre te voorkomen.

2.6.1 Voorschriften wanneer de machine niet functioneert

Controleer het volgende:

• Is de machine volgens de aanwijzingen gebruikt?
• Zijn alle demonteerbare onderdelen geplaatst?
• Staat de hoofdschakelaar op AAN?
• Zijn alle zekeringen in de elektriciteitskast compleet? Vraag het onder-

houdspersoneel de zekeringen te controleren.

Vraag, als niets van het bovenstaande helpt, geautoriseerd onderhoudsperso-
neel om de machine te controleren. Voor erkende servicebedrijven, zie
www.wexiodisk.com of neem contact op met Wexiödisk AB.
5
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Veiligheidsinstructies
2.7 Machine hergebruiken

Het apparaat moet aan het einde van de economische levensduur worden afge-
voerd conform plaatselijk geldende regels en verordeningen. Neem contact op
met een professioneel recyclingbedrijf.
6
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Installatie
3. Installatie

3.1 Algemeen

De machine mag alleen worden geïnstalleerd door geautoriseerd personeel.

Lees deze instructies grondig door: ze bevatten belangrijke informatie bevatten
voor een juiste installatie.

Gebruik de instructies samen met het aansluitschema’s van de machine.

De machine is voorzien van een CE-markering. De CE-markering is uitsluitend
geldig voor machines in originele staat. Wanneer de machine beschadigd raakt
doordat de instructies niet worden opgevolgd, komen de leveranciersgarantie en
de productaansprakelijkheid te vervallen.

3.2 Vereisten voor installatie ter plaatse

3.2.1 Verlichting

Voor de best mogelijke werkomstandigheden bij installatie, bediening en onder-
houd van de machine moet de machine in een goed verlichte ruimte worden ge-
plaatst.

3.2.2 Ventilatie

De machine produceert warmte en stoom tijdens het gebruik. Voor een goede
werkomgeving is een afdoende ventilatie van de afwasruimte noodzakelijk. Daar-
naast dienen de ventilatie-eisen in de ruimte te worden berekend conform gelden-
de standaarden.

3.2.3 Afvoer

Er moet een afvoer met een werkend waterslot zijn om het afvalwater uit de ma-
chine en het restwater van het schoonmaken af te voeren. De capaciteit van het
afvoerputje staat in het hoofdstuk TECHNISCHE SPECIFICATIES.

3.2.4 Serviceruimte

Houd voor de machine 1 meter ruimte vrij voor onderhoudsdoeleinden.
7
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Installatie
3.3 Transport en opslag

Transporteer de machine altijd rechtop.

Let bij het transporteren op de mogelijke kans op kantelen. NB! De machine mag
niet worden getransporteerd zonder een pallet of steun. De machine kan anders
beschadigd raken. Bij transport zonder de oorspronkelijke houten pallet dient
erop te worden gelet dat de onderdelen van de machine niet beschadigd kunnen
raken.

A=Houten pallet

Als de machine niet direct wordt geïnstalleerd, moet deze in een vorstvrije en dro-
ge ruimte worden opgeslagen.

3.3.1 Uitpakken

Verwijder het verpakkingsmateriaal. Controleer de machine op eventuele trans-
portbeschadigingen.

Controleer met de pakbon of alle units zijn geleverd.

3.3.2 Verpakking hergebruiken

De verpakking moet volgens de geldende plaatselijke voorschriften worden ver-
nietigd of hergebruikt.

De machine is gemaakt van o.a. roestvast plaat en bevat ook elektronica. Wan-
neer de machine afgevoerd wordt, moet deze volgens lokale voorschriften wor-
den gerecycled.

PRM_04

A
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Installatie
3.4 Installatie

3.4.1 Voorbereidingen voor installatie

Controleer of er voldoende ruimte voor de machine is op de installatieplaats.

Controleer of er aansluitingen aanwezig zijn voor water, elektriciteit en afvoer op
de installatieplaats. 

3.4.2 Installatie

Controleer het volgende voordat de machine geplaatst wordt:

• Controleer of de zekering voor de machine in het gebouw uit staat.
• Verwijder de beschermfolie van de zijden die tegen een wand komen te

staan.
• Indien er gaten in de machine worden geboord, moeten de gaten worden

voorzien van een beschermrand of iets dergelijks.
• Zet de machine op zijn plaats en controleer met een waterpas of hij hori-

zontaal staat. Stel de hoogte van de machine af met de poten. Wanneer de
machine met water is gevuld, moet nog een keer gecontroleerd worden of
de machine horizontaal staat.

De machine moet aan drie zijden op water zijn aangesloten:

• Op de dekplaat aan de voorzijde (de tank).
• Op het uiteinde van de invoerkop. 
• Op de dekplaat van de uitvoer.
9
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Installatie
3.4.3 Aansluitingen WD-PRM60 

1. Elektriciteitsaansluiting
2. Wateraansluiting van de afwasmachine
3. Afvoer
4. Deur (geopend)
5. Separate wateraansluiting (option)

300633_R2
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Installatie
3.4.4 Aansluitingen WD-PRM90

1. Elektriciteitsaansluiting
2. Wateraansluiting van de afwasmachine
3. Afvoer
4. Deur (geopend)
5. Separate wateraansluiting (option)

1

2

3

5

2

4

1

300635_R2
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Installatie
3.4.5 Achteraf monteren van WD-PRM60/90

Wanneer WD-PRM60/90 achteraf wordt gemonteerd op een bestaande tunnel-
machine gebeurt aansluiting als volgt:

A=De aansluiting moet omhoog wijzen bij WD-151E en WD-153

B=De aansluiting moet omlaag wijzen bij WD-211E - WD-421E en WD-213 - WD-

423

1. Tankplaatje
2. O-ring

1
2

A

B

306237
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Installatie
3.4.6 Elektriciteitsaansluiting

Dit symbool op een machineonderdeel waarschuwt voor elektrische apparatuur.
Het onderdeel mag alleen worden verwijderd door een gekwalificeerde elektri-
cien. De machine is gevoelig voor elektrostatische ladingen (ESD), derhalve moet
een polsbandje voor statische elektriciteit worden gedragen bij contact met de
elektronica.

De machine moet worden aangesloten op een vergrendelbare hoofdschakelaar.
Deze moet op de wand worden gemonteerd, goed beschermd tegen water en
stoom.

Gegevens voor en over de elektrische aansluiting zijn te vinden op het aansluit-
schema van de machine. Dit zit in de plastic zak aan de binnenkant van de elek-
triciteitskast.

De machine wordt geleverd met de elektriciteitskabel reeds aangesloten (1).

De machine kan ook voeding krijgen via een aangesloten afwasmachine (option).

3.4.7 Wateraansluitpunt

De afwasmachine vult met water (2) via de tunnelmachine waarop de WD-
PRM60/90 zijn aangesloten.

Als optie kan de machine worden uitgevoerd met een aparte wateraansluiting.
Dan moet een afsluitkraan geïnstalleerd worden.

3.4.8 Afvoeraansluiting

Er moet een afvoer (3) met een werkend waterslot zijn om het afvalwater uit de
machine en het restwater van het schoonmaken af te voeren. De capaciteitseisen
van de vloerafvoer staan in de TECHNISCHE SPECIFICATIES.

Zorg dat de afvoeraansluiting op zijn plaats blijft door bijv. bindbandjes te gebrui-
ken op de daarvoor bedoelde plaatsen.
13
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3.4.9 Installatie van hulpapparatuur

Als de machine is geplaatst en horizontaal en verticaal is afgesteld, wordt de
randapparatuur geplaatst.

NB! Bij aansluiting op aanrechten en rollenbanen mogen geen gaten worden ge-
maakt in de machine. Indien er een gat in de machine wordt geboord, moet het
gat worden voorzien van een beschermrand of iets dergelijks.

De gootstenen zijn stevig vastgehaakt aan de bovenzijde van de tank.

Detail van de rand van het aanrecht

Het profiel van de aansluiting moet de vorm hebben zoals op de tekening. De af-
stand van 6 mm kan kleiner worden gemaakt, maar mag niet kleiner zijn dan 3
mm.

Gebruik om een waterpas om te controleren of de gootstenen horizontaal staan
en stel, indien nodig, de hoogte in.

300730_R1a

6

15
14



WD-PRM60 & WD-PRM90  Rev. 3.0 (201503)

Installatie
WD-PRM60

Met de machine worden spatplaten meegeleverd. Deze worden indien gewenst
aan de invoerkant gemonteerd en voorkomen dat er water op de zijkanten spat.

A=De hoogte wordt zo aangepast dat het op de aansluitende tafel past

A

302828_R1
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Ontworpen voor invoerbalk (WD-151E - WD-421E)

A=Invoerbalk. Bestel deze separaat, zal bij de levering worden verpakt.

B=Fotocel

Het relais van de tijd KT1 zal op E-Wijze worden geplaatst.

Ontworpen voor invoerbalk (WD-153 - WD-423)

A=Invoerbalk. Bestel deze separaat, zal bij de levering worden verpakt.

B=Fotocel

De bewegingen van de fotocel (B) van de machine aan de invoersectie van WD-
PRM60. 

Het relais van de tijd KT1 zal op D-Wijze worden geplaatst.

De verwijzingswaarde voor "Afstand hoeklader" adjustes aan de lijst van verwij-
zingswaarden.

WD-PRM60 WD-151E / WD-421E

300 or 600600 A

B B

301672(60)Es

BB

300 or 600600 A

B

301672(60)Is

WD-PRM60 WD-153 / WD-423

B

16
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Installatie
Ontworpen voor kettingtransporteur (WD-151E - WD-421E, WD-153 - WD-423)

A=Kettingtransporteur. Hoort niet bij de levering, separaat bestellen.

B=Fotocel

Het relais van de tijd KT1 zal op E-Wijze worden geplaatst.

Aangepast voor stang aangedreven hoekdoorvoer (WD-153 - WD-423)

A=Invoerbalk. Bestel deze separaat, zal bij de levering worden verpakt.

B=Fotocel

De bewegingen van de fotocel (B) van de machine aan de invoersectie van WD-
PRM60. 

Het relais van de tijd KT1 zal op D-Wijze worden geplaatst.

Dipswitch 3 op de printplaat van de machine moet op de stand ON worden gezet.

De verwijzingswaarde voor "Afstand hoeklader" adjustes aan de lijst van verwij-
zingswaarden.

WD-PRM60
WD-151E / WD-421E
WD-153 / WD-423

Min.300 (Rek.600)600 A

B B

301672(60)EIkAMin.300

69
8

52
0

B

B

300 or 600600 A

B

301672(60)Ish

WD-PRM60 WD-153 / WD-423

B
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WD-PRM90

Ontworpen voor kettingtransporteur (WD-151E - WD-421E, WD-153 - WD-423)

A=Kettingtransporteur. Hoort niet bij de levering, separaat bestellen.

B=Fotocel

Het relais van de tijd KT1 zal op E-Wijze worden geplaatst.

3.4.10 Installatie van transportbanden met motor

Wanneer transportbanden met een motor op de afwasmachine worden aangeslo-
ten, dienen de montage-instructies van de leverancier hiervan te worden gevolgd.
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Installatie
3.5 Testronde

Bereid de machine met gebruikmaking van de GEBRUIKSAANWIJZING voor op
een testronde. Hierin worden de handelingen beschreven die moeten worden uit-
gevoerd om de machine klaar voor gebruik te maken.

3.5.1 Opstartschema 

Dit moet door de klant worden ingevuld en bevestigd voor het opstarten.

Machinetype:

Machinenummer:

Installatiedatum:

Lees de inhoud van de installatie- en gebruikshandleiding zorgvuldig door. Con-
troleer dan als volgt:

Klant:
Bezoekadres:

Postcode en Plaats:

Telefoon:

Contactpersoon:

Dealer:
Telefoon:

Contactpersoon:

Installatiebedrijf:
Telefoon:

Contactpersoon:

Servicebedrijf:
Telefoon:

Leverancier afwasmiddel:
Telefoon:

Handtekening eindklant:

Naam:
19
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1. Controleer:

• Water- en afvoeraansluitingen 
• Of de machine gelijkmatig gebalanceerd is 
• Filter en standpijp zijn geplaatst
• Dat tijdrelais KT1in de juiste ''modus'' staat en dat de spoeltijd correct inge-

steld is
LET OP! zie de handleiding

• De betreffende richtwaarden in de tunnelmachine naar wens zijn aange-
past.

2. Vullen van de machine:

• Zet de hoofdschakelaar (op de tunnelmachine) aan
• Sluit de deur
• Druk op de ON/OFF knop
• Vul de machine met water conform de AANWIJZINGEN VOOR HET GE-

BRUIK 

3. Start de machine:

• Controleer de draairichting van de pomp 
LET OP! Indien de draairichting incorrect is, moet de fase worden omge-
wisseld op de afsluitbare hoofdschakelaar.

4. Draai een aantal korven met belasting en controleer of:

• Er geen waterlekken zijn
• De deuronderbreker werkt 

5. Eindcontrole: leeg de machine en schakel de elektriciteit uit met behulp

van de hoofdschakelaar.

• Zet alle aansluitingen op schakelaars en eventuele zekeringen opnieuw
vast

• Zet alle zekeringen in de stand AAN
• Hang de meegeleverde onderhoudsinstructie op.

6. Train het afwaspersoneel 

3.6 Technische documentatie

Voor het juiste gebruik en onderhoud is het essentieel dat het personeel dat de
machine gaat gebruiken beschikt over de meegeleverde handleidingen. De in-
stallatie- en gebruikshandleiding, die onder meer behandeling en onderhoud be-
schrijft, moet in de nabijheid van de machine worden bewaard.

Wanneer een onderhoudshandboek meegeleverd is, moet dit later aan de be-
voegde onderhoudsmonteur ter beschikking worden gesteld.

Als extra partsmanual de levering begeleidt, zou dit aan de verantwoordelijke de
diensttechnicus later moeten worden doorgegeven.
20
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4. Aanwijzingen voor gebruik

De machine is bedoeld voor het spoelen van vaat die wordt gebruikt voor het be-
reiden en serveren van voedsel en voor verschillende soorten vaatwerk voor de
opslag van levensmiddelen. De vaat moet gewassen en gespoeld worden in de
afwasmachine.

4.1 Voorbereidingen

4.1.1 Ontwerp van de machine, WD-PRM60

WD-PRM60

1. Deur (uitneembaar)
2. Standpijp
3. Filter
4. Wasarmen, 2 x (uitneembaar)
5. Gordijn, 4 x
6. Drukknop AAN/UIT met waarschuwingslamp, klaar voor afwassen
7. Fotocel invoer
21
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4.1.2 Ontwerp van de machine, WD-PRM90

WD-PRM90

1. Deur (uitneembaar)
2. Standpijp
3. Filter
4. Wasarmen, 2 x (uitneembaar)
5. Gordijn, 4 x
6. Drukknop AAN/UIT met waarschuwingslamp, klaar voor afwassen
7. Fotocel invoer

39076_R1
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4.1.3 Voorbereiden van het vullen

Getallen tussen haakjes verwijzen naar afbeeldingen in het hoofdstuk “Ontwerp
van de machine”.

Controleer:

• of de hoofdschakelaar in de stand AAN staat.
• of de machine en de uitneembare delen schoongemaakt zijn. Zo niet, moe-

ten ze worden schoongemaakt!

In de machine of bij voorbehandeling (voorweken, voorwassen enz.) mag geen
handwasmiddel worden gebruikt. Handafwasmiddel veroorzaakt schuimvorming
en verslechtert het wasresultaat.

Montage:

• standpijp (2), zeef (3), spoelarmen (4) en gordijnen (5)
• sluit de deur (1).

4.1.4 Vullen van de machine

NB! De tunnelmachine moet gestart worden.

Getallen tussen haakjes verwijzen naar afbeeldingen in het hoofdstuk “Ontwerp
van de machine”.

• Druk op de ON/OFF knop (6). De tank wordt nu gevuld met water van de
aangesloten tunnelmachine. Wanneer de machine klaar is, brandt de knop
(6) groen.

Vullen van de machine met een aparte wateraansluiting (option)

Getallen tussen haakjes verwijzen naar afbeeldingen in het hoofdstuk “Ontwerp
van de machine”.

• Druk op de ON/OFF knop (6). De tank wordt nu gevuld met water. Wanneer
de machine klaar is, brandt de knop (6) groen.
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4.2 Gebruik

4.2.1 Algemeen

Tijdens bedrijf wordt de tank van de afwasmachine automatisch gevuld.

Voor optimale resultaten is het noodzakelijk om het filter (3) schoon te houden.
Verwijder het regelmatig om het uit te spoelen. Bij intensief gebruik ten minste 2
keer per uur.

4.2.2 De vaat in de korven plaatsen

De machine wordt geleverd met drie stuks afwaskorven die als volgt worden ge-
bruikt:

De gele korf is voor schoteltjes, dienbladen, kleine bordjes e.d.

De blauwe korf voor glazen en kopjes

90-9-01-001

90-9-01-002
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De bruine korf voor bestek

4.2.3 Machine stoppen tijdens bedrijf

De machine kan tijdens bedrijf worden gestopt met de knoppen op het bedie-
ningspaneel. Druk op de ON/OFF knop (6) om de stroom uit te schakelen.

Herstarten: Druk op de ON/OFF knop (6).

90-9-01-003
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4.3 Na gebruik – Reinigen

HACCP is een preventief controlesysteem om de hygiënische eisen tijdens het
afwasproces en het schoonmaken van de machine te bewaken. Door zijn con-
structie voldoet de machine aan hoog gestelde hygiënische eisen. Uit oogpunt
van hygiëne is het ook belangrijk om zorgvuldig en regelmatig schoon te maken.
Een goed schoongemaakte machine draagt bij tot een goed afwasresultaat, ver-
kleint het risico dat vuil zich ophoopt, vergroot de levensduur van de machine en
verkleint het risico van acute stilstand.

4.3.1 Legen

Getallen tussen haakjes verwijzen naar afbeeldingen in het hoofdstuk “Ontwerp
van de machine”.

• Druk op de ON/OFF knop (6).
• Maak de tank leeg door de standpijp (2) te verwijderen.

4.3.2 Reinigen

Dagelijks inwendig reinigen

Reinig filter (3) en gordijnen (5). Controleer wasarmen (4), sproeiers (12) en ver-
wijder en reinig deze, indien nodig. Spoel de binnenkant van de machine hele-
maal uit en reinig de tank.  Hiervoor gebruikt u bij voorkeur onze
Schoonmaakspuit (WD240.9009).

Dagelijks uitwendig reinigen

Neem de buitenkant van de machine af met een vochtige zachte doek.

Wekelijks reinigen (of indien nodig)

De wekelijkse reiniging moet grondiger worden uitgevoerd dan de dagelijkse rei-
niging.

Naast de handelingen voor de dagelijkse schoonmaak dient de machine als volgt
te worden gereinigd:

• Wasarmen (4): borstel de binnenkant. Reinig ook de sproeiers van de
wasarmen.

• Ontkalk de machine, indien nodig.

Schoonmaakborstel WD721.0301
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Onjuiste reinigingsmethoden 

Een onjuiste reinigingsmethode kan de machine beschadigen. Let daarom op het
volgende:

• Gebruik GEEN staalwol, omdat dit tot corrosie van de machine zal leiden.
• Eventuele gebruikte schoonmaakmiddelen mogen niet schuren. Schuren-

de schoonmaakmiddelen beschadigen de roestvrij stalen panelen.
• De machine mag aan de buitenkant niet worden afgespoeld. Water kan in

het bedieningspaneel lopen en elektrische apparatuur beschadigen.
• Reinigen onder hoge druk kan de machine beschadigen en mag NIET wor-

den gebruikt voor het reinigen. De leverancier is niet verantwoordelijk voor
storingen als gevolg van het met een hogedrukreiniger schoonmaken van
de machine; dergelijke behandelingen leiden tot het vervallen van de ga-
rantie. Gebruik nooit een hogedrukreiniger op de vloer op minder dan 1
meter van de afwasmachine. Er bestaat ook kans op spatten wanneer al-
leen de vloer met een waterslang wordt schoongespoeld.

Staalwol en hogedrukreinigers mogen niet worden gebruikt bij het reinigen.

Operationele storingen

Als u contact opneemt met het onderhoudspersoneel, zal u om de volgende in-
formatie betreffende de machine worden gevraagd:

• type en model machine
• serienummer en installatiedatum machine
• korte beschrijving van de storing/het probleem
• wat is er gebeurd/gebeurde er direct voordat de storing optrad
27
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5. Technische specificaties

De fabrikant behoudt zich het recht voor deze technische gegevens te verande-
ren.

* Maximale capaciteit afhankelijk van het aangesloten model vaatwasser.

** volgens EN 60 335-2-58, §ZAA.2.8 met meetapparatuur die voldoet aan klas-
se 1.In de praktijktest werd de geluidsdruk op drie punten gemeten, 20 cm van de
hoe-ken van het object op een hoogte van 155 cm.De geluidsvermogenmeting
werd gedaan met een sonde opgebouwd uit twee mi-crofoons met tegengestelde
polarisatie. De sonde werd op een denkbeeldig mee-toppervlak neergezet, 1 me-
ter van de hoeken van het object.

* Maximal kapacitet beroende på ansluten diskmaskinsmodell.

** Wordt geleverd met 7 m kabel.

TECHNISCHE GEGEVENS
Pompmotor (kW) 0,75

Tankvolume (liter) 30

Gewicht, machine in bedrijf (WD-PRM60) (kg) 150

Gewicht, machine in bedrijf (WD-PRM90) (kg) 170

Beschermingsklasse (IP) 55

CAPACITEIT EN BEDRIJFSGEGEVENS
Capaciteit normale afwas (korven/uur) (st) * 285

Max. oppervlaktetemperatuur op kamertemperatuur +20°C (°C) 35

Geluidsdruk, LPA (dBA) ** 69

Geluidsvermogen, LWA (dBA) ** 83

AANSLUITING, MACHINE
Totale aansluitwaarde (kW) 0,8

Hoodzekering 400V 3N~  (A) * 10

Max. aansluitoppervlak 400V 3N~ (L1-L3, N, PE) Cu (mm²) ** 6
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* Inclusief emballage.

AANSLUITING WATER, AFVOER EN VENTILATIE
Wateraansluiting van afwasmachine (Ø mm) 50

Separate wateraansluiting (optie) (uitwendig schroefdraad) R½"

Afvoeraansluiting (Ø mm) 50

Vloerafvoer, capaciteit (liter/sec) 3

Warmtebelasting naar de ruimte, gevoelig (kW) 1,7

Warmtebelasting naar de ruimte, latent (kW) 0,6

Warmtebelasting naar de ruimte, totaal (kW) 2,3

GROOTTE EN GEWICHT VOOR TRANSPORT
Grootte (LxBxH (m)) (WD-PRM60) * 0,8x0,8x1,5

Grootte (LxBxH (m)) (WD-PRM90) * 1,4x0,9x1,5

Gewicht (WD-PRM60) (kg) * 155

Gewicht (WD-PRM90) (kg) * 175
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