
 

VASKEMASKIN DANUBE 

—————————————————————————————————— 
 

Barrierevaskemaskin            MED 16-22 ET2 

Vår siste generasjon Barrierevaskemaskin er i tilgjengelig med kapasitet på 16 og 22 kg.   

Brukervennlig og intuitiv programmering 26 forhåndsinnstilte programmer. 

Mulighet for programmering, eksportering og importering av nye program via USB. 

Store dører for enkel inn og uttak av tøy. 

Hele vaskeprosessen (vannivå og temperatur) blir lagret i maskinen og kan hentes til PC via USB 

 

 Kapasiteter: 16 - 18 og 22 - 25 kg  

 Rustfritt stål  

 Dynamisk  låsing  av dører 

 Elektrisk oppvarming 

 G– faktor på 360 og 1000 RPM 

 Mikroprosessor styrt 

 Frekvensomformer 
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EASY TOUCH 2  
• Brukervennlig og fullt programmerbar 4.3"skjerm,  
• 29 tilgjengelige programmer 
• USB-tilkobling. PC-programvare for programmering,  
 sporbarhet, dataanalyse ...  
• Videoer på skjermen (annonser, instruksjoner ...)  
• 37 tilgjengelige språk,  
• 8 doseringssignaler som standard.  
 
 
UTESTILLENDE FUNKSJONER  
• Automatisk posisjonering av trommelen,  
• Klar til å være koblet til doseringspumper som standard,  
• WET RENGJØRING, Sporbarhet som standard  
• G faktor 350 

 
 
ERGONOMI  
• Åpning av store dører (trommel 400 x 315 mm, dør 455 x 415 mm),  
• Enkel trommelåpning med god åpningsvinkel,  
• Berøringsskjermkontroll med enkel identifisering av displayet ikoner.  
 

 
TILKOBLING 
• Fjernkommunikasjon klar som standard, 
• Håndtering av vaskerom: utstyrt med RS-485 port  
   for ekstern styring med Danube Software eller andre 

 
 
EFFEKTIVITET 
• Intelligent veie system, 
• Optimal belastning: vann og kjemikalier tilpasset til 
laste, 
• Klar til å være koblet til vannutvinningstanker: AQUABAC 
• Høy G kraft: redusert gjenværende fuktighet, redusert tørketid 
• Dobbel oppvarming elektrisk - dampmodell tilgjengelig. 
 

 
 
EASY VEDLIKEHOLD  
• Enkel tilgang til alle komponenter,  
• Alle tilkoblinger beskyttet mot vann og vaskemidler,  
• Central avløp som standard,  
• Teknisk meny: statistikk, alarmer, sporbarhet ...  
 
 
 
ANNET  
• Passerende barrierevaskemaskin med 2 motstående dører,  
• Paneler i grå hudplate,  
• Trommel og kar i AISI 304 rustfritt stål,  
• Frittstående: Ikke nødvendig å forankres til gulvet,  
• 2 vanninntak,  
• Klar til å være koblet til doseringspumper som standard,  
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EKSTRAUTSTYR  
 
• Sekundær skjerm på ren side. 
• Automatisk veiing på føttene. 
• Relékort med 6 ekstra doseringssignaler: 
totalt 14 signaler. 
• Rustfritt stål sanitær ramme med gummi. 
• 4-roms vaskemiddel boks sett. 
• Andre avløpsventil for vannutvinning. 
• 3. vanninnløp. 
• Sideavløpsventil. 
• Titreringsventil. 
• Sokkel for lasthøyde på 850 mm 
(dørbunn). 
• Elektrisk trommel motorbrems, 
• UPS-sett for å slippe trommelbremsen 
ved strømbrudd (hvis trommelbremsen). 
• Skriver. 
• Danube Online kommunikasjonsnett. 
• Paneler i AISI-304 rustfritt stål. 
• Spesielle spenninger. 



Skolmar 26, N-3232 Sandefjord 
Telefon: 33 48 57 70  www.christiansen.no 


