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GRANULE SMART+®

2.5 MIN.

Předem plněná myčka Granule Smart+ je darem z nebe pro kuchyně s velkou rozmanitostí nádobí. Je obdařena dvojí 
silou: Režimem Plus pro keramické, skleněné a plastové nádobí a technologií Granule Technology™ pro hrnce, pánve, 
rošty na kuře a další vybavení, které vyžaduje zvýšenou intenzitu mytí. Granule Smart+ zabere méně než 1 m2 díky 
praktickému vestavěnému plnicímu stolu, nebo jako systém s více koši a vozíky. Provede očistu a dezinfekci veškerého 
nádobí používaného při vaření v profesionální kuchyni.

GRANULE SMART+® OBSAHUJE INOVATIVNÍ TECHNOLOGII GRANULE TECHNOLOGY™ 
A ELIMINUJE NUTNOST PŘEDMYTÍ HRNCŮ A PÁNVÍ.

MÉNĚ CHEMIKÁLIÍ.
Ušetří až 2,8 litru denně  

– až 840 litrů za rok

MÉNĚ VODY.
Ušetří až 1 400 litrů  

denně a až 420 000 litrů za rok

MÉNĚ ENERGIE.
Ušetří až 50 kWh denně  
– až 15 000 kWh za rok.
Přidejte EcoExchanger®  

a ušetříte ještě víc

MÉNĚ ČASU.
Eliminace předmytí –

 očistí hrnce a pánve za 2,5 minuty

BEZPEČNOST POTRAVIN.
Všechny mycí programy 

vyhovují hygienickým směrnicím 
normy DIN 10534

UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÝ DESIGN.
Ovládací panel v úrovni očí.

Velká tlačítka a jasné symboly.
Připomínky a zprávy na displeji.

Vestavěný plnicí stůl pro mycí koš.
Červené a zelené kontrolky. 

USB port pro export souborů protokolů HACCP.

VYSOKÁ KAPACITA.
7 gastronádob GN 1/1 za cyklus  

– až 168 GN1/1 nebo GN1/2 
za hodinu

(max. hloubka 65 mm)

Výše uvedené úspory vycházejí z údajů z modelového provozu s 300 provozními dny za rok, který připravuje 800 jídel denně. Při srovnání se bralo v úvahu 
ruční mytí v dřezech a mytí v Granule Smart+ s kombinací mycích cyklů.



     

GRANULE SMART+® 
– STANDARD EDITION.
Č. výr. 27022 

Granule Smart+ Standard Edition je samostatná verze, která 
funguje s naším standardním košem na hrnce (26426), 
a obsahuje dolní dvířka, které se vyklápějí jako vestavěný 
plnicí stůl. Díky celkové nízké výšce může být tato myčka 
nádobí umístěna i do malých a stísněných prostor, protože 
zabírá plochu menší 1 m². 

Myčky Granule Smart+® jsou k dispozici ve čtyřech edicích. Každá edice se dodává s vybraným balíčkem příslušenství  
a lze ji dále uzpůsobit vašim potřebám přidáním jednoho nebo více chytrých příslušenství.

K DISPOZICI VE ČTYŘECH EDICÍCH.

GRANULE SMART+® 
– FREEFLOW EDITION.
Č. výr. 27023 

Granule Smart+ FreeFlow Edition maximalizuje flexibilitu, průtok 
a kapacitu, protože přidává dva vozíky a další standardní koš 
na mytí hrnců (26426). Toto nastavení umožňuje provádění více 
úkolů a vyprazdňování/plnění jednoho koše, zatímco u druhého 
probíhá mytí. Vozík nabízí možnost plnění na dvou úrovních 
a dá se použít buď k přesunu nádobí, nebo celého koše. Díky 
uzamykatelným otočným kolečkům je možné vozík v případě 
potřeby bezpečně zaparkovat. 

GRANULE SMART+® 
– RETAIL EDITION.
Č. výr. 27024

Granule Smart+ Retail Edition je kompletní balíček pro 
zákazníka v maloobchodním sektoru. Obsahuje mycí 
koš s dolní mřížkou (26140), jeden mycí koš na talíře 
a keramiku a jednu krycí mřížku. Uspořádání, které 
usnadňuje čištění houževnatých roštů na kuře, ale také 
jemnějšího nádobí pro vystavování v lahůdkářském 
pultu.

GRANULE SMART+® 
– RETAIL FREEFLOW EDITION.
Č. výr. 27025

Granule Smart+ Retail FreeFlow Edition je rozšířená verze 
balíčku Retail Edition, která přidává další koš na mytí hrnců 
(26140) a dva vozíky. Toto nastavení umožňuje provádění 
více úkolů a vyprazdňování/plnění jednoho koše, zatímco 
u druhého probíhá mytí.



PŘÍSLUŠENSTVÍ.
Myčky Granule Smart+® Edition lze dále uzpůsobit podle vašich jedinečných potřeb přidáním jednoho nebo více 
chytrých příslušenství a vložek.

STANDARDNÍ MYCÍ KOŠ.
Č. výr. 26426

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

(1x jako součást Standard Edition. 2x jako  
součást FreeFlow Edition.)

Zapsaný vzor.

Přejděte na www.granuldisk.com, kde najdete, jak se plní a používá různé příslušenství.

MYCÍ KOŠ SE  
SPODNÍ MŘÍŽKOU.
Č. výr. 26140

Pro zákazníky, kteří myjí součás-
ti řady Gastronorm, ale mají také 
větší kombinaci dalších nádob. Dolní 
mřížka brání tomu, aby dnem koše 
vyklouzly rukojeti atd.

(1x jako součást Retail Edition. 2x jako 
součást Retail FreeFlow Edition.)

VLOŽKA NA PODNOSY, 
MŘÍŽKY, POKLICE,  
KRÁJECÍ DESKY ATD.
Č. výr. 19992

Vkládá se do kulatých mycích košů. 
Unese 2 gastronádoby GN 2/1 nebo 
6 plechů 600 x 400 mm s okraji až 20 
mm a 2 podnosy velikosti GN 1/1, až 
16 roštů, až 8 krájecích desek a poklic 
GN 1/1.

DRŽÁK NA MISKY  
A HRNCE S 
INTEGROVANÝM 
DRŽÁKEM NABĚRAČEK.
Č. výr. 13756

Vkládá se do kulatých mycích košů. 
Kapacita: až 5–6 misek nebo hrnců. 
Výška naběraček max. 500 mm.



Registered design.

DRŽÁK MULTIFLEX NA 
KASTROLY, MALÉ MISKY 
A CEDNÍKY.
Č. výr. 20554

Vkládá se do kulatých mycích košů. 
Kapacita: až 3–4 kastroly nebo až 
4–5 malých misek, cedníků atd.
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KOŠ NA HRNCE.
Č. výr. 21423

Unese 2 velké hrnce (200 mm) nebo 
1 velký hrnec (400 mm). Vkládá se 
do myčky místo standardního mycího 
koše.

FLEXIBILNÍ DRŽÁK  
NA HRNCE.
Č. výr. 25188

Pryžový pásek se dvěma háčky. 
Pryžový pásek se umístí kolem 
hrnce a háčkem se připevní na koš.

DRŽÁK NA ULOŽENÍ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ.
Č. výr. 6001159

Pro uskladnění nepoužívaných vlo-
žek a příslušenství. Dá se zavěsit na 
jednu stranu přístroje.

VOZÍK NA MYCÍ KOŠ.
Č. výr. 24637

Maximalizuje flexibilitu a pracovní 
tok a umožňuje ergonomický způsob 
práce.
 
(2x jako součást in FreeFlow Edition, 2x jako 
součást Retail FreeFlow Edition.)

Zapsaný vzor.



KRYCÍ MŘÍŽKA.
Č. výr. 13796

Krycí mřížka na mycí koš 500 x 500 
mm. Brání vyplavení lehkých před-
mětů z koše během mycího cyklu.

MYCÍ KOŠ NA TALÍŘE 
A KERAMIKU.
Č. výr. 19882

500 x 500 mm

MYCÍ KOŠ NA 
SKLENICE A ŠÁLKY.
Č. výr. 27068

500 x 500 mm

MYCÍ KOŠ NA PŘÍBORY.
Č. výr. 27069

500 x 500 mm



       NÁMOŘNÍ VARIANTA.

Instalujete Granule Smart+® 
v pobřežním provozu? Zajistěte 

stabilní provoz a bezpečné používání 
s námořní variantou:

• dvojité snímače hladiny v mycí nádrži
• nožky lze přišroubovat k podlaze, aby se 

zabránilo klouzání a převrhnutí

Promluvte si s prodejním zástupcem 
GRANULDISK nebo preferovaným 
certifikovaným prodejním partnerem 
GRANULDISK o dalších možnostech 

námořní varianty.

GRANULE SMART+® TECHNICKÉ ÚDAJE.
      MOŽNOSTI NAPĚTÍ.

Nenašli jste v seznamu své 
speciální požadavky? Všechny 

myčky hrnců GRANULDISK se vyrábějí 
na zakázku a lze je často upravit tak, aby 

vyhovovala specifickým podmínkám napětí 
a vody.

Co potřebujete?

Promluvte si s prodejním zástupcem 
GRANULDISK nebo preferovaným 
certifikovaným prodejním partnerem 
GRANULDISK o dalších možnostech 

zakázkových úprav.

OBECNĚ.

Provedení Předem plněná s otočným mycím košem

Vnější rozměry  
(V x Š x H – otevřená dvířka)

2 079 mm (± 25) x 1 025 mm x 1 317 mm

Plnicí objem 220 litrů (Ø 700 mm x V 570 mm)

Hmotnost (naplněná/prázdná) 465 kg / 331 kg

Objem mycí nádrže 108 litrů

Objem oplachové vody 4 litry (ECO program) 6 litrů (krátký/normální program)

Pro dosažení 3 600 HUE podle NSF/ANSI 3
je zapotřebí 6 litrů.

Objem oplachové vody – režim PLUS 4 litry

Objem granulí 8 litrů

Teplota mycí vody 65 °C

Teplota oplachové vody 85 °C

Hladina akustického tlaku 70 dB (A)

PROGRAMY A KAPACITA.

Mycí programy s / bez ECO: 2 min 30 s / 2 min 30 s
Granule Krátký: 3 min 30 s / 2 min 40 s

Normální: 5 min 30 s / 4 min 40 s

Mycí programy režim PLUS ECO: 1 min 30 s
(mytí keramiky) Krátký: 2 min

Normální: 2 min 30 s

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

Standard Edition: 168/126 gastronádob GN1/1 nebo jiných podobných 
hrnců 
FreeFlow Edition: 168/147 gastronádob GN1/1 nebo jiných podobných 
hrnců

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

40/33 mycích košů 500 x 500 mm

Kapacita mytí hrnců na program 6+1 GN 1/1 s hloubkou 65 mm nebo 3 GN 1/1 s hloubkou až 200 mm 
a 3 GN 1/1 s hloubkou až 65 mm nebo jiné podobné hrnce.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ.

Napětí** 3~ 400-415 V / 50 Hz + PE / 3~ 380 V / 50 Hz + PE

Pojistka (při výkonu 17,2 kW) 32 A (400/415 V, 380 V)

Max. výkon (napojení horké nebo 
studené vody)

17,2 kW

Motor mycího čerpadla 2,2 kW

Motor mycího čerpadla – režim PLUS 0,7 kW

Motor oplachového čerpadla 0,11 kW

Topné těleso – mycí nádrž* 14 kW

Topné těleso – oplachová nádrž* 14 kW

Krytí skříně IPX5

PŘÍPOJKA VODY.

Tvrdost/připojení Celková tvrdost: 3–7° dH, 5–12° TH, 53–125 PPM /  
¾" BSP samec (DN20)

Poznámka: Nesmí se používat voda upravená reverzní osmózou ani 
voda destilovaná.

Přípojka A Jednotka 17,2 kW: 1–6 bar, 15 l/min, 5–65 °C (napojení horké nebo studené vody)

Přípojka F (volitelná) Jednotka 17,2 kW s redukcí páry (volitelná): 3–6 bar, 15 l/min, <20 °C

Jednotka 17,2 kW s EcoExchanger (volitelná): 1–6 bar, 15 l/min, <20 °C

ODTOK A VENTILACE.

Ventilace s redukcí páry 200 m³/h

Ventilace bez redukce páry 500 m³/h

Ventilace s EcoExchanger® 100 m³/h

Teplo vyzařované do místnosti při 
redukci páry (celkem/vnímané/latentní) 

1,7 kW / 0,8 kW / 0,9 kW

Teplo vyzařované do místnosti bez 
redukce páry (celkem/vnímané/latentní) 

2,4 kW / 0,8 kW / 1,6 kW

Teplo vyzařované do místnosti s Eco-
Exchanger® (celkem/vnímané/latentní) 

1,3 kW / 0,8 kW / 0,5 kW

Odtoková trubka Trubka Ø 32 mm

Odtok Požadovaná kapacita 50 l/min. Žádné vypouštěcí čerpadlo, gravitační odtok.

Myčka se nesmí umísťovat přímo nad odtok.

Mycí a oplachovací prostředek Vyžadován. Signál 230 V AC je k dispozici v samostatné svorkové skříni. 
Max. celkové zatížení 0,5 A.

* Nikdy nepoužívejte souběžně.

** Všechny dostupné varianty napětí zjistíte u prodejního 
zástupce nebo nahlédněte do platného ceníku.

Granule Smart+® se dodává s napájecím kabelem o délce 2 m 
(bez zástrčky) pro připojení ke schválenému síťovému vypínači. 
Síťový vypínač není součástí dodávky.

           REDUKCE PÁRY NEBO  
 ECOEXCHANGER® ?

        Díky doplňku redukce páry  
k vašemu přístroji Granule Smart+® 

zajistíte příjemnější pracovní prostředí 
pro zaměstnance a nižší požadavky na 

ventilaci. Přidává 70 sekund     
     k celkové délce mycího        

  programu. U režimu PLUS je 
navýšení 50 sekund.

Přidaný EcoExchanger® chytře 
kombinuje redukci páry a rekuperaci 
tepla a zlepšuje pracovní prostředí 
a současně také až o 40 % snižuje 
energii potřebnou pro zahřátí mycí 

nádrže. Přidává 80 sekund k celkové 
délce mycího programu.

Promluvte si s prodejním zástupcem 
GRANULDISK nebo preferovaným 
certifikovaným prodejním partnerem 

GRANULDISK o doplňcích redukce páry 
a EcoExchanger® pro Granule Smart+®.



(mm)

www.granuldisk.com

 
800 mm

 
870 mm

 
900 mm

(A/F) Přívod vody. (B/E) Přípojka mycího / sušicího přípravku. (C) Elektrická přípojka. (D) Odtok. (G) USB port.
 
Podrobnosti viz předchozí strana.

INSTALACE MYČKY GRANULE SMART+®. © GRANULDISK 2020.10  SMART+ -CZ  Vyhrazujeme si právo na opravu tiskových chyb. Vyhrazujeme si právo na změnu provedení, specifikací a vybavení. 

  EcoExchanger® (volitelný doplněk)
  Vozík pro mycí koš x 2 (platí pouze pro FreeFlow Edition a Retail Edition FreeFlow)


