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NO PREWASHING
CONCEPT

™

GRANULE COMBI®
TŘ I P Ř Í S TR OJ E V J E D N O M

GRANULE COMBI®
Myčka Granule Combi® je automatizované průchozí řešení na bázi “No Pre-Washing™” (bez předmytí), které se plně postará
o mytí vašeho nádobí. Náš jedinečný model Granule Combi kombinuje naši oceněnou efektivní granulátovou technologii pro
hrnce a pánve (provozní nádobí) s tradiční technologií mytí nádobí a příborů (stolní nádobí).
Myčku Granule Combi můžete použít v menších kuchyních jako komplexní All-In-One řešení pro mytí všeho nádobí, nebo pak
ve středních až velkých kuchyních jako účinný systém na mytí provozního nádobí s doplňkovým mytím stolního nádobí.

GRANULE COMBI® OBSAHUJE INOVATIVNÍ TECHNOLOGII GRANULE TECHNOLOGY™
A ELIMINUJE POTŘEBU PŘEDMYTÍ.

MÉNĚ VODY.

MÉNĚ CHEMIE.
Ušetříte až 3,5 litrů za den

Program ECO ušetří až 1 600 litrů

- až 1 000 litrů za rok.

za den a až 480 000 litrů za rok.

MÉNĚ ČASU.

MÉNĚ ENERGIE.
Ušetří až 58 kWh za den - až
17 400 kWh za rok.

VYSOKÁ KAPACITA.

BEZPEČNOST POTRAVIN.

Eliminace předmytí znamená čisté

6+1 GN1/1 nebo GN1/2 na cyklus

Všechny mycí programy

nádobí za 2,5 minuty.

- až 161 GN1/1 nebo GN1/2 za hodinu

odpovídají hygienickým

(max. hloubka 65mm)

předpisům normy DIN 10512.

Až 33 košů plných nádobí za hodinu.

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ DESIGN.
Ovládací panel v úrovni očí.
Velká tlačítka a jasné symboly.
Upozornění a zprávy na displeji.
Automatický zdvih poklopu.

2.5 MIN.

Patentovaný senzor koše a
automatický výběr programu.
Port USB pro export souborů protokolu
HACCP.

Výše uvedené úspory vycházejí z činnosti vzorové provozovny, která připravuje 600 jídel denně a je v provozu 300 dní ročně. Porovnává se
ruční mytí v dřezech s mycím programem myčky Granule Combi ECO.

DVA ZPŮSOBY POUŽITÍ GRANULE COMBI®
Myčka Granule Combi® je k dispozici ve dvou různých edicích vhodných pro dvě různé oblasti použití: All-in-One řešení
a Podpora mytí stolního nádobí. Každá edice obsahuje pečlivě vybrané standardní příslušenství a může být dále
přizpůsobena vašim potřebám přidáním jednoho nebo více inteligentních doplňků.
Myčka Granule Combi je navržena jako průchozí model a musí být integrována do systému přídavných stolů.

GRANULE COMBI®
- ALL-IN-ONE EDITION.

GRANULE COMBI®
- EDICE PODPORA MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ.

Granule Combi All-in-One Edition - vhodná pro mytí
provozního nádobí / stolního nádobí v poměru 50/50.
Zvládá veškeré vaše potřeby mytí provozního nádobí
a mytí stolního nádobí v jednom přístroji a nahrazuje
potřebu samostatné myčky stolního nádobí.

Řešení vhodné hlavně pro mytí provozního nádobí a
příležitostnému mytí stolního nádobí. Toto řešení je nejlepší,
pokud potřebujete efektivní a univerzální řešení zejména k mytí
provozního nádobí.

Toto řešení vyhovuje provozům, které připravují a
servírují až 300 teplých jídel denně.

Tato volba vyhovuje velkým provozovnám, kde se připravuje a
podává až 1 200 teplých jídel denně, s potřebou mytí GN nádob a
příležitostně pro komplexní mytí nádobí.

SYSTÉM PŘÍDAVNÝCH
STOLŮ.
Myčka Granule Combi funguje na průchozím principu a pro
optimální fungování je potřeba k přístroji instalovat pomocný
vstupní a výstupní stůl.
Rovný nebo rohový, levý, pravý či přední.
Myčka Granule Combi může být instalována buď do rohu
nebo v přímé konfiguraci. Systém stolů lze připojit buď na
levé, pravé nebo přední straně myčky.
Potřebujete další pracovní plochu nebo větší flexibilitu?
Přidejte jednoduše další skládací stůl nebo mobilní vozík pro
koš na nádobí z naší nabídky příslušenství. (Viz následující
stránka.)
Systém přídavných stolů není prodáván společností GRANULDISK. Pro doporučení
a pokyny týkající se návrhů pro přídavné stoly pro mycí stroje Granule Combi,
kontaktujte, prosím, vašeho certifikovaného prodejce GRANULDISK.

UMYJTE TO V PŘÍMÉM PŘENOSU!
Chcete vidět řešení Granule Combi® v akci?
Navštivte naši Live Wash™
www.granuldisk.com/livewash

PŘÍSLUŠENSTVÍ.
Myčku Granule Combi® lze dále přizpůsobit vašim specifickým potřebám přidáním jednoho nebo více inteligentních
druhů doplňků a příslušenství.

STANDARDNÍ MYCÍ KOŠ.
Výr. č. 26426

(Součást dodávky)

MYCÍ KOŠ SE SPODNÍ
MŘÍŽKOU.
Výr. č. 26140

Určeno pro zákazníky, kteří myjí nádobí
z řady Gastronorm, ale také používají
mix dalšího různého nádobí. Spodní
mřížka zabraňuje propadnutí rukojetí
spodní částí koše.

MYCÍ KOŠ PRO TALÍŘE
A NÁDOBÍ.
Výr. č. 19882

500 x 500 mm

DRŽÁK NA MÍSY A HRNCE S
INTEGROVANÝM DRŽÁKEM
NABĚRAČEK.
Výr. č. 13756

Navržen pro umístění do standardního
mycího koše (Výr. č. 26426).
Kapacita: až 5–6 mís nebo hrnců
Výška naběraček max. 500 mm.

Registrovaný design.

Pusťte si video na www.granuldisk.com/video, kde můžete vidět, jak vkládat a používat různé druhy příslušenství.

Kapacita: 6+1 GN 1/1 65 mm nebo 3
GN 1/1 až do 200 mm + 3 GN 1/1 až
do 65 mm. Vybaven malými háčky,
které umožňují vložení až 12 malých
gastronádob (1/4, 1/6, 1/9) přímo
do mycího koše.

VLOŽKA NA TÁCY, PLECHY,
ROŠTY, POKLICE, KRÁJECÍ
DESKY ATD.
Výr. č. 19992

Pusťte si video na www.granuldisk.com/video, kde můžete vidět, jak vkládat a používat různé druhy příslušenství.

Navržena pro umístění do standardního
mycího koše (Výr. č. 26426). Pojme 2
nádoby GN 2/1 nebo 6 plechů na pečení
rozměru 600 x 400 mm a hloubkou max.
20 mm a 2 nádoby velikosti GN 1/1, až 16
roštů, až 8 krájecích desek a poklic GN 1/1.

DRŽÁK “MULTIFLEX” NA
KASTROLY, MALÉ MÍSY,
CEDNÍKY.

Výr. č. 20554

Navržen pro umístění do standardního
mycího koše (Výr. č. 26426).
Kapacita: až 3-4 kastroly nebo až 4-5
malých mís, cedníků atd.
Registrovaný design.

KOŠ NA HRNCE.
Výr. č. 21423

Pojme 2 velké hrnce (200 mm) nebo 1
velký hrnec (400 mm). Umístěno přímo
do myčky, nikoliv do standardního
mycího koše.

FLEXIBILNÍ DRŽÁK NA
HRNCE.
Výr. č. 25188

Gumový pásek se dvěma háčky určený
k přichycení hrnců ke koši.

SKLÁDACÍ STŮL.
Výr. č.. 19570

Lze instalovat na přední nebo na
jednu z bočních stran. 780 x 780 mm.

GRANULE COMBI® TECHNICKÉ ÚDAJE.
VŠEOBECNÉ.
Provedení

Poklopová myčka na provozní nádobí s podporou komplexního mytí stolního
nádobí a příborů. Průchozí model s otočným mycím košem.

Vnější rozměry (V x Š x H)

2 339 mm (± 25) x 850 mm x 1 002 mm

Objem nákladového prostoru

220 litrů (Ø 700 x V 570 mm)

Hmotnost (naplněno/ prázdné)

416 kg / 317 kg

Objem mycí nádrže

83 litrů

Množství oplachové vody

4 litry (ECO program), 8 litrů (Krátký / Normální program)

Objem oplachové vody (mód Combi)

4 litry / program

Objem granulí

8 litrů

Teplota mycí vody

65 °C

Teplota oplachové vody

85 °C

Hlučnost

< 70 dB (A)

Pro dosažení 3 600 HUE podle NSF/ANSI 3 je zapotřebí 8 litrů vody.

PROGRAMY A KAPACITA.
Mycí programy s / bez granulí

SYSTÉM PŘÍDAVNÝCH STOLŮ.
Myčka Granule Combi funguje na průchozím
principu a pro optimální fungování je potřeba
k přístroji instalovat pomocný vstupní a
výstupní stůl.
Pro doporučení a pokyny týkající se návrhů
pro přídavné stoly pro myčku Granule Combi
kontaktujte, prosím, vašeho certifikovaného
prodejce GRANULDISK nebo se jednoduše
inspirujte v brožuře dostupné na
www.granuldisk.com/downloads

ECO: 2 min, 20 sec / 2 min, 20 sec
Krátký: 3 min, 30 sec** / 2 min, 50 sec**
Normální: 5 min, 30 sec** / 4 min, 50 sec**

Mycí programy (mód Combi)

ECO: 1 min, 30 sec
Krátký: 2 min**
Normální: 2 min, 30 sec**

Max. / normální kapacita za hodinu (normální
kapacita vč. manipulace)

161 / 126 GN1/1 nebo ekvivalentní množství jiných nádob.

Kapacita na program

6+1 GN1/1 65 mm nebo 3 GN1/1 až do 200 mm hloubky a 3 GN1/1 až do 65
mm nebo ekvivalentní množství jiných nádob.

Max. / normální kapacita módu Combi
(500 x 500 mm koš na nádobí)

40 košů / 33 košů (All-in-One Edice 32A)
30 košů / 26 košů (Edice Podpora mytí nádobí 25A)

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ.
Dostupné napětí

3 ~ 400 V, 415 V/50 Hz + PE (TV, 12.6 kW, 25A) (DWS***)
3 ~ 400 V, 415 V/50 Hz + PE (TV, 17.6 kW, 32A) (AIO***)
3 ~ 230 V/50 Hz + PE (TV, 12.6 kW, 40A) (DWS***)

Pojistky (při max. výkonu 12.6 kW)

25A (400,415V)/40A (230V)

Pojistky (při max. výkonu 17.6 kW)

32A (400,415V)

Maximální výkon

12.6 kW (25A) / 17.6 kW (32A)

Motor mycího čerpadla

2.6 kW

Motor mycího čerpadla (mód Combi)

0.7 kW

Motor oplachového čerpadla

0.37 kW

Topné těleso mycí nádrže*

9 kW (25A) 14 kW (32A)

Topné těleso oplachové nádrže*

9 kW (25A) 14 kW (32A)

Stupeň krytí

IPX5

REDUKCE PÁRY.
Zajistěte příjemnější pracovní prostředí pro
zaměstnance a snižte požadavky na větrání na
pracovišti přidáním systému redukce páry do
vašeho řešení.

Požádejte zástupce GRANULDISKu o více
informací o možnostech redukce páry pro
myčku Granule Combi.

NAPOJENÍ VODY.
Tvrdost / Napojení

Celková tvrdost: 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM / ¾” BSP s vnějším závitem
(DN20)
Poznámka: Nesmí se používat voda upravená reverzní osmózou ani
voda destilovaná.

Napojení A

12.6/17.6 kW jednotka: 1-6 bar, 15 l/min, 55-65 °C

Napojení B

12.6/17.6 kW jednotka: 1-6 bar, 15 l/min, <20 °C
12.6/17.6 kW s redukcí páry (volitelné): 3-6 bar, 15 l/min, <20 °C

NAPOJENÍ NA ODPAD A VĚTRÁNÍ.
Větrání s redukcí páry

150 m³/h

Větrání bez redukce páry

400 m³/h

Tepelná zátěž v místnosti bez redukce páry
(celková/citlivá/latentní)

1.2 kW / 0.4 kW / 0.8 kW

Tepelná zátěž v místnosti s redukcí páry
(celková/citlivá/latentní)

1.6 kW / 0.4 kW / 1.2 kW

Odpadní potrubí

Potrubí Ø 32 mm

Odpad

Požadovaná kapacita 50l/min. Bez odtokového čerpadla, pouze samospád.
Myčka nesmí být umístěna přímo nad odtokem.

Mycí stroj se dodává bez dávkovací
techniky pro mycí a oplachový prostředek
(pro fungování stroje je nutná jejich instalace)

Mycí a oplachový prostředek (respektive dávkovací technika): signál 230
VAC je dostupný v samostatné svorkové skříni. Max. celkové zatížení 0.5 A.

* Nepracují souběžně.
** O 30 sekund déle se systémem redukce páry.
*** Myčka Granule Combi je k dispozici jako Edice
All-in-One a Edice Podpora mytí stolního nádobí.
Obě edice mají rozdílné požadavky na vodu a
elektrickou energii. Kontaktujte svého prodejce
GRANULDISKu pro pomoc a radu při výběru.
Granule Combi se dodává s 2m napájecím kabelem
(bez zástrčky), který slouží pro připojení ke
schválenému hlavnímu vypínači. Hlavní vypínač
není součástí dodávky.

GRANULE COMBI® MONTÁŽ.
(A/B) Přívod vody. (C) Odpad. (D) Napojení mycího/oplachového prostředku (dávkovací technika). (E) Elektrická přípojka. (F) USB port.
Podrobnosti najdete na předchozí stránce.
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SYSTÉM PŘÍDAVNÝCH STOLŮ.
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Myčka Granule Combi funguje na průchozím principu
a pro optimální fungování je potřeba instalovat pomocný
vstupní a výstupní stůl.
Pro doporučení a pokyny týkající se návrhů pro přídavné
stoly pro myčku Granule Combi, kontaktujte, prosím, vašeho
certifikovaného prodejce GRANULDISK nebo se jednoduše
inspirujte v brožuře dostupné na www.granuldisk.com/downloads
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