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Sade ve rahat
Kolay bulaşık yıkama
green&clean Tek & Çift Durulamalı
Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri
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Siz
anlattınız...

...biz dinledik

Benim için ideal konveyörlü bulaşık 
makinesinin kurulumu ve kullanımı 
kolay olmalı. Güvenilirlik ve 
iyileştirilmiş iş akışı birinci derecede 
önemli. Arızalar ve arıza süresi 
ile karmaşık günlük bakım moral 
bozucu ve masraflı oluyor.

Bulaşık yıkama alanınızı büyütmenize ve düzenlemenize yardımcı olan gerçek 
zamanlı verilere erişimle sorunsuz ve sağlam, güvenilir bir çözüm tasarladık. Günlük 
işlemlerinizi kolaylaştırırken, düşük işletme maliyetleri sayesinde kârınızı arttıracaksınız. 
Makinenin yıkamaya devam etmesini sağlayan eşsiz Non-Stop otomatik yedekleme 
modu ile arızalı geçen süreyi ortadan kaldırın. Yeni Electrolux Professional 
green&clean Tek ve Çift Durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri’ni sunarız.
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Temiz

Mükemmel yıkama
sonuçları

Çevreci

Düşük işletme
maliyetleri

Kolay

Kullanım ve
bakım

Güvenli

Garantili
hijyen
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Kompakt ve yüksek
performanslı
Yeni Electrolux Professional green&clean 
Tek Durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık 
Makinesi üstün performans, tasarruf ve 
kullanım kolaylığı sunar.

Sepet başına sadece 1,5 litre 
1,20 m uzunluğunda
Kirli bulaşıkların tamamını temizlemek ve 
sterilize etmek için gereken tek şey budur. 
Su, enerji ve kimyasal tasarrufu ile birlikte 
üstün performans sayesinde yılda 3.530€* 
tasarruf edin.

Enerji Tasarruf Cihazı (ESD) ile 
7kWs ’e varan oranda enerji tasarrufu.

Garantili hijyen
84 °C sabit durulama sıcaklığı ile mükemmel 
hijyene ulaşın. Farklı su girişi koşulları ile de 
garanti edilir.

* Maliyetlerdeki düşüş UL ve Intertek akrediteli Electrolux Professional Lab tarafından 
hesaplanmıştır. Karşılaştırma green&clean Tek Durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makinesi 
ile eşdeğer özelliklere sahip geleneksel makine arasında saatte 330 litre su kullanılarak, 10°C 
giriş durulama suyu ile yapılmıştır. 360 günlük süre içinde en yoğun saatte 200 öğün yemek 
servisi yapan bir restaurantta gerçekleştirilmiştir. 
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Kompakt ve yüksek
performanslı

Berrak yıkama 
sonuçları
Su basıncının düşmesi halinde 
kap-kacak ve tabaklar için 
performans garantisi. Yıkama 
ve durulama güçlüdür, suyun, 
sepetin her köşesine ulaşmasını 
sağlar.

Kullanımı kolay
green&clean’in dokunmatik 
arayüzü sizinle konuşur. 24 
dile kadar ve yeni kolay bir 
dokunmatik panel. Kolay anlaşılır 
teknik bilgiler ve hızlı çözüm için 
yönlendirmeli arıza giderme.

Kurulumu kolay
Hızlı ve kolay harici bağlantılar 
(su, elektrik ve kimyasallar), 
Electrolux Professional Yetkili 
Servis Partnerleri tarafından 
daha hızlı ve güvenli bir kurulum 
için denenmiş ve test edilmiştir.

OnE. Kişisel dijital dostunuz
OnE Uygulaması, yeni Electrolux Professional gelişmiş web 
platformu, iş akışınızı ve bulaşık yıkama alanınızı optimize 
etmek amacı ile, size doğru çözümü sunmak için toplam 
süreci 7/24 izler ve takip eder. Ayrıca, beklenmedik arızalar 
açısından her türlü sıkıntıyı azaltan uzaktan hız teşhisi.

green&clean Tek Durulamalı 
Konveyörlü Tip Bulaşık 
Makinesi’nin günlük bakımı 
yalnızca 10 dakika sürer.
Videoyu izlemek için tarayın.

green&clean Tek Durulamalı

100
sepet/saat



Kullanım kolaylığı 
her şeydir
Yeni green&clean Çift Durulamalı 
Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri, 
kategorilerindeki en düşük işletme 
maliyetlerini ve her yüklemeden 
sonra tutarlı sonuçları garanti eder. 
Sürdürülebilirliğin, güvenilirliğin ve kullanım 
kolaylığının mükemmel örneği.

Daha az kullanın, 
daha fazla tasarruf edin
Kompakt boyutta sepet başına 
sadece 0,9 - 1,2 litre tüketin ve yılda* 
2,900€** tasarruf edin.
green&clean’in yenilikçi durulama devresi, 
daha az su, daha az elektrik, daha az 
deterjan ve daha az parlatıcı kullanır.

Garantili hijyen
85 °C sabit durulama sıcaklığı ile mükemmel 
hijyene ulaşın. Farklı su girişi koşulları ile de 
garanti edilir.
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ZeroLime
Device

Energy
Saving
Device

Otomatik ZeroLime* kireç çözme cihazı ile 
tutarlı performans ve maksimum verimlilik. 

Enerji Tasarruf Cihazı (ESD)* ile, 7kWs'e 
varan oranda enerji tasarrufu yapın ve 
optimum çalışma ortamını garanti edin. 
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Kullanım kolaylığı 
her şeydir

Berrak yıkama 
sonuçları
Suyu daha uzun süre temiz 
tutan gelişmiş ClearBlue 
Filtreleme Sistemi* sayesinde, her 
kullanımda mükemmel yıkama 
sonuçları ve muhteşem tabaklar.

** Maliyetlerdeki düşüş UL ve Intertek akrediteli Electrolux Professional Lab tarafından hesaplanmıştır. Karşılaştırma 
green&clean Çift Durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makinesi ile eşdeğer özelliklere sahip geleneksel makine arasında 
saatte 240 litre su kullanılarak, 10°C giriş durulama suyu ile yapılmıştır. 360 günlük süre içinde en yoğun saatte 500 öğün 
yemek servisi yapan bir restaurantta gerçekleştirilmiştir. 

Kullanımı kolay
green&clean’in dokunmatik 
arayüzü sizinle konuşur. 24 
dile kadar ve yeni kolay bir 
dokunmatik panel. Kolay anlaşılır 
teknik bilgiler ve hızlı çözüm için 
yönlendirmeli arıza giderme.

Kurulumu kolay
Hızlı ve kolay harici bağlantılar 
(su, elektrik ve kimyasallar), 
Electrolux Professional Yetkili 
Servis Partnerleri tarafından 
daha hızlı ve güvenli bir kurulum 
için denenmiş ve test edilmiştir.

Arıza süresi olmadan
yıkamaya devam
Bir şeyler yanlış gitse bile 
yıkamaya devam edin. 
Non-Stop otomatik yedekleme 
modu sayesinde, servis 
teknisyeni gelene kadar arıza 
süresi veya elde yıkama yok.

OnE. Kişisel dijital dostunuz
OnE Uygulaması, yeni Electrolux Professional gelişmiş 
web platformu, iş akışınızı ve bulaşık yıkama alanınızı 
optimize etmek amacı ile, size doğru çözümü sunmak 
için toplam süreci 7/24 izler ve takip eder. Ayrıca, 
beklenmedik arızalar açısından her türlü sıkıntıyı azaltan 
uzaktan hız teşhisi.

Non-Stop

150 - 250
sepet/saat

green&clean Çift Durulamalı



Bir yatırımın maliyetini değerlendirirken, ilk yatırım maliyeti buz dağının 
sadece görünen kısmıdır. İşletme maliyetleri her geçen yıl daha da artar ve 
harcamalarınızın en önemli bölümünü oluşturur. 
green&clean Çift Durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri ile:

%+27*
Kâr
Kompakt boyutta sepet başına sadece 
0,9 - 1,2 litre tüketin ve yılda* 2,900€* tasarruf edin.

green&clean Çift Durulamalı  Bulaşık Makineleri’nin 
yenilikçi durulama devresi, daha az su, daha az 
elektrik, daha az deterjan ve daha az parlatıcı 
kullanır.

Daha güçlü kökler,
en yüksek performans
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* Maliyetlerdeki düşüş UL ve Intertek akrediteli Electrolux Professional Lab tarafından hesaplanmıştır. Karşılaştırma green&clean Çift Durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık 
Makinesi ile eşdeğer özelliklere sahip geleneksel makine arasında saatte 240 litre su kullanılarak, 10°C giriş durulama suyu ile yapılmıştır. 360 günlük süre içinde en 
yoğun saatte 500 öğün yemek servisi yapan bir restaurantta gerçekleştirilmiştir. 

%30
daha az 

su kullanımı*

%22
daha az 
enerji*

%32
daha az deterjan

ve parlatıcı*
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green&clean Çift Durulamalı Konveyörlü Tip yüksek verimliliği,
düşük enerji tüketimini, daha düşük işletme maliyetlerini ve 
tutarlı performansı garanti eder.

Enerjiden, zamandan ve 
paradan tasarruf edin

Daha güçlü kökler,
en yüksek performans

Sizin için ve 
çevre için daha iyi
green&clean Çift Durulamalı Konveyörlü Tip, çevreye ısı dağılımını önleyen Enerji 
Tasarruf Cihazı (ESD) sayesinde, 7kWs'e varan oranda enerji tasarrufu sağlarken, 
çalışma alanını daha serin ve çalışanları daha mutlu hale getirir.

%-22
enerji
tüketimi

Enerjiden yılda 1070 € tasarruf edin ve 
manuel kireç çözmeye elveda deyin. 
Kireç birikmesinin olmaması, otomatik 
ZeroLime kireç çözme cihazı ile zaman 
içinde performans göstermeye devam 
etmek için maksimum verimlilikte ısıtıcı 
rezistansları anlamına gelir.

Energy
Saving
Device

ZeroLime
Device

green&clean Çift Durulamalı
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Berrak yıkama 
performansı
Sofra takımlarını, mutfak eşyalarını, tepsileri ve gastronorm kaplarını parlak bir şekilde temizleyin. 
green&clean’in ClearBlue Filtreleme Sistemi* suyu yiyecek artıklarından uzak tutar.

Makinenin her köşesine sürekli yüksek 
basınçlı su püskürten geniş yıkama kolları 
sayesinde, kristal gibi berrak yıkama 
sonuçları. Her defasında ışıldayan 
sonuçlar.

Perde ve durulama kolu arasındaki 
optimum mesafe sayesinde, sorunsuz 
otomatik çalışma. Bu şekilde, perdeler üst 
kolu engellemez ve durulama suyunun tüm 
sepeti tamamen kaplamasını sağlar.

Her zaman temiz su

Yıkama sırasında otomatik yıkama tankı 
boşaltma&doldurma* özelliği sayesinde, 
kullanıcının fazla çaba harcamasına 
gerek kalmadan, yıkama suyu her zaman 
temizlenir. Suyun yaklaşık %20'si otomatik 
olarak boşaltılır ve yeniden doldurulur: 
yıkama tankı için her 150 sepet ve ön yıkama 
tankı için her 50 sepet.

Filtrelenen yiyecek 
kalıntılarının 

%95'i,
mükemmel temizlik 
sonuçları, daha 
az bakım ve daha 
az arıza süresi 
anlamına gelir*.

ClearBlue
Filtering
System

Mükemmel yıkama 
performansı

Bulaşıklar mükemmel bir şekilde 
tertemizdir ve suyu değiştirmek için kesinti 
olmaz.
ClearBlue Filtreleme Sistemi*, yıkama 
suyunda kalan tüm yiyecek kalıntılarını 
temizleyerek deterjan verimliliğini arttırır ve 
mükemmel sonuçlar verir. Eğimli bir tank 
filtresi ile, çok aşamalı bir filtreleme sistemi 
aracılığıyla yönlendirilen gıda kalıntıları 
toplanır ve yıkanır.

* Çift Durulamalı modeller

10
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Berrak yıkama 
performansı

Güvenlik konusunda
içiniz rahat olsun
Endişeye gerek yok, 85 °C'lik sabit durulama sıcaklığı sayesinde hijyen her zaman 
kontrol altındadır. 

Sınıfının en iyisi güvenlik:
DIN 10510 uyumlu
Yeni green&clean Çift Durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makinesi 
aşağıdakilere uygundur:

 Alman DIN 10510: Gıda hijyeni - Çok tanklı bulaşık makineleri 
ile profesyonel yıkama – taşınan bulaşık makineleri - Hijyen 
gereksinimleri, çok tanklı bulaşık makinelerinin hijyen 
gereksinimleri için test prosedürü standardı.
* Sadece Çift Durulamalı modeller

11

Su basıncı, mükemmel hijyen için 
yüksek güçlü durulama döngüsünü 
garanti eder

Uygun durulama basıncını sağlamak için gelen 
su basıncını dengeleyen ayarlanabilir basınç 
valfi sayesinde, optimum hijyen.

85° C
sabit durulama sıcaklığı, 
maksimum hijyen seviyesi
anlamına gelir.

Mükemmel
Hijyen

Hijyen ve durulama kalitesi 
green&clean’in Wash Safe Control* 
özelliği ile garanti altındadır. 
Standart hava boşluğu ve 3 durulama 
pompasına sahip hidrolik sistem 
sayesinde, 85 °C'lik sabit durulama 
sıcaklığını korur.

Wash-Safe
Control

* Seçilmiş Çift Durulamalı modellerde
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24’e varan
dil seçeneği 
ve yeni kolay 
bir dokunmatik 
panel.

green&clean’in kullanımı artık çok daha kolay. Kolay 
grafikler kullanıcıyı farklı seçeneklere erişmesi için hızlı 
ve kolay adımlarla yönlendirir. 
Farklı kullanıcılar. Farklı bilgiler.

Kolay
dokunuş

Dilinizi konuşan
bir dokunmatik 
ekran arayüzü

green&clean dokunmatik arayüzü, günlük işlerinizi kolaylaştırır.
Kolay işlemler, kolay kurulum ve kolayca sorunu giderme.

Şirket içi bakım 
personeli için

Erişimi kolay, anlaması kolay teknik 
bilgiler ve 1. seviye parola ile korunan 
erişim.

Electrolux Professional 
Yetkili Servis Ortakları için

Teknik bilgiler ve 2. seviye parola ile 
korunan erişim ile bir bakışta daha hızlı 
sorun giderme.

Kullanıcı için

Kolay animasyonlar ve kısa metinler 
mükemmel kullanım imkanı sağlar.

Çift Durulamalı kontrol paneli
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Sorunsuz bakım ve onarım.
Makineyi hareket ettirmeye gerek yok.

Tüm bileşenlere önden kolay erişim ile daha hızlı 
kontroller ve onarımlar.

Yönlendirmeli sorun 
giderme sayesinde 
hızlı düzeltmeler
Makine size sorunu nasıl gidereceğinizi 
gösterecektir. Servis müdahalesi sadece 
kesinlikle gerekli olduğunda talep edilir.

Açık soğuk su bildirimi

Non-Stop otomatik
yedekleme modlarıyla*
artık arıza süresine son

1.  Bir uyarı mesajı verildiğinde,
CONTINUE ‘DEVAM’ butonuna 
basarak non-stop otomatik 
yedekleme modunu etkinleştirin.

2.  green&clean Konveyörlü Tip Bulaşık
Makineniz yıkamaya devam edebilmek 
için yedekleme moduna geçer ancak 
uyarı işareti  kullanıcıya servis 
kontrolü talep etmesini hatırlatır.

Bir şeyler yanlış gitse bile yıkamaya 
devam edin. Artık Servis teknisyenini 
beklerken makinenin durmasına 
veya elde yıkamaya gerek yok.

green&clean Tek ve Çift Durulamalı
Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri
farklı bir çalışma modunu otomatik 
olarak benimser ve arızaları baypas 
ederek yıkamaya devam eder.

Dahili sensörler her türlü sorunu 
hızla tanımlar ve sıcaklığı değiştirme 
gibi yedekleme modlarını 
etkinleştirir.

Non-Stop

* Çift Durulamalı modeller

Arıza sürelerini önleme

Makine otomatik olarak önleyici bakım 
kontrolleri ister.



14

Kolay kurulum
Panel veya delik açmak gerekmez.

Fişe takılabilir konfigürasyon ile daha hızlı 
ve daha güvenli kurulum için hızlı ve kolay 
kullanımlı harici bağlantılar.

Su bağlantıları

Kimyasal bağlantılarıTek noktadan güç bağlantısı

Basit bir bulaşık 
makinesinden çok 
daha fazlası
Kurulumdan kişiselleştirmeye ve herhangi bir zamanda geliştirmeye, aksesuarlar ve satış 
sonrası desteğe kadar, green&clean size bir bulaşık makinesinden çok daha fazlasını sunar.
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green&clean Konveyörlü Tip  

elleçleme sistemi

özel aksesuarlar

su arıtma

Müşteri
Hizmetleri

Takip eden 
sayfalardan 
daha fazla bilgi 
edinebilirsiniz
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Ölçüme uygun
hale getirin
İstediğiniz zaman, hatta yerinde farklı özel seçenekleri ve iyileştirmeleri ekleyin. 
green&clean Tek ve Çift Durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri, zaman 
içerisinde işletmeniz ile birlikte büyür.

Öncelikle ihtiyaçlarınıza uygun kombinasyonu seçin:

2 saat içinde 300 tam 
yemek seti yıkar.

100
sepet/saat

Yıkama + Durulama

Yıkama + Durulama

1120 mm

Varsayılan
kurulu güç

Minimum
kurulu güç

Tek Durulamalı* 25,2 kW 13,2 kW

2 saat içinde 500 tam 
yemek seti yıkar.

150
sepet/saat

Çift Durulamalı* 22 kW 12 kW

1120 mm

Ön yıkama modülü 
sayesinde işcilik 
maliyetlerini azaltır.

200
sepet/saat

Çift Durulamalı* 22,3 kW 12,3 kW

1680 mm

Ön yıkama + Yıkama + Durulama

Ön yıkama + Yıkama + Durulama

Geniş ön yıkama
modülü ile verimi
ve hızı arttırır.

250
sepet/saat

Çift Durulamalı* 28,5 kW 18,5 kW

2010 mm * Sıcak su bağlantısı. Soğuk su bağlantısı için, Enerji 
Tasarruf Cihaz’lı olan modeli seçin.
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Daha sonra doğru kurutma çözümünü seçin:

Sizin için doğru green&clean 
Konveyörlü Tip Bulaşık 
Makinesi’ni oluşturmak, daha 
kolay olamazdı. İşletmeniz 
büyüdükçe ve değiştikçe eşsiz 
modüler sistem, green&clean 
Konveyörlü Tip Bulaşık 
Makinesi’nin sizinle birlikte 
büyüdüğü anlamına gelir. 

Temel yıkama ve kurutma 
modülleriyle başlayın 
ve istediğiniz zaman 
fabrika düzeyinde veya 
yerinde iyileştirmeler ve 
kişiselleştirmeler ekleyin.

green&clean 
Konveyörlü Tip 
Bulaşık Makinesi 
işletmeniz ile 
birlikte büyür.

Bulaşıkların ısısı sonucu oluşan 
doğal buhar dışında ek bir 
kurutmaya ihtiyaç yoktur.

Kurutucu
Yok

Daha fazla alana
gerek yok.

Orta boy kapasite,
düz sıra halinde yerleştirilen
bulaşıklar icin onerilir. 
Kapılı* ve kapısız olarak 
mevcuttur.

Orta Boy
Kurutucu

kurutucu

kurutucu

kurutucu

560 mm

Orta boy kapasite,
öne veya arkaya çıkış yönü 
sayesinde, yerden tasarruf 
edilmesi gereken bulaşıklar 
için önerilir.

Köşe
Kurutucu

872 mm

Orta boy kapasite,
bardaklar için önerilir.Uzun

Kurutucu*

850 mm

* Çift Durulamalı modeller için
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Ayrıntılara
dikkat etme
Tüm Electrolux Professional Orjinal Kimyasalları serisi, Electrolux Professional laboratuvarlarının 
yoğun testleri sonucu ortaya çıkmıştır.

Bulaşık Makineleri için

C13 Eko Deterjan

Bulaşık Makineleri için

C14 Parlatıcı Plus

Düşük çevresel etki ile çevre 
dostu kimyasal. EDTA, NTA ve 
polifosfat içermeyen konsantre
formül.

Tüm su sertliğindeki türler 
için. Cam, kristal, seramik ve 
porselen için kullanılır.

kod 0S2093 kod 0S2095

Yumuşak ve orta sertlikte su

Orta ve sert su

Bulaşık Makineleri 

için C11 Deterjan

Bulaşık Makineleri 

için C12 Parlatıcı

Cam, kristal, seramik, 
porselen, plastik ve 
paslanmaz çelik için en iyi 
performans gösteren tüm su 
türleri için.

Manuel işlem gerektirmeden 
en iyi kurutma sonuçları 
garanti edilir. Tüm su 
sertliğindeki türler için. Cam, 
kristal, seramik ve porselen için 
kullanılır.

kod 0S2092 kod 0S2094

Otomatik Su
Yumuşatıcı
Kalsiyum ve magnezyum 
iyonlarını sertleşmeyen 
sodyum iyonlarına/çözülebilir
tuzlara dönüştürür. Parlatıcı ve 
deterjanlar düşük tüketim ile iyi 
temizlik sonuçları sağlar.

Ters ozmoz ile
otomatik su yumuşatıcı
Bulaşıklar, bir çeşit bakterilerden ve 
minarellerden arındırıldığı için parlatmaya 
gerek kalmadan temiz bir şekilde çıkar.
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Bardaklar 
ve kristaller

Yumuşak 
0 ÷ 7

 Yok

Yumuşak  
0 ÷ 7

Bulaşık Makineleri 
için C13 Eko Deterjan

Bulaşık Makineleri için
C14 Parlatıcı Plus

Orta Yumuşak 
7 ÷ 15

Standart bardaklar için su 
yumuşatıcı kullanırken kristaller 
için su yumuşatıcı artı ters 
ozmoz kullanın

Orta Sert 
15 ÷ 25

Orta ila Sert
7 ÷ 25

Bulaşık Makineleri
için C11 Deterjan

Bulaşık Makineleri 
için C12 ParlatıcıSert / Çok Sert  

25 ÷ 45

Fincanlar 
ve 
kupalar

Yumuşak 
0 ÷ 7

 Yok Yumuşak  
0 ÷ 7

Bulaşık Makineleri 
için C13 Eko Deterjan

Bulaşık Makineleri için
C14 Parlatıcı Plus

Orta Yumuşak
7 ÷ 15

Orta Sert 
15 ÷ 25

Su yumuşatıcı Orta ila Sert
7 ÷ 25

Bulaşık Makineleri
için C11 Deterjan

Bulaşık Makineleri 
için C12 Parlatıcı

Sert / Çok Sert  
25 ÷ 45

Tabaklar 
ve 
çatal 
bıçak 
takımları

Yumuşak 
0 ÷ 7

 Yok Yumuşak  
0 ÷ 7

Bulaşık Makineleri 
için C13 Eko Deterjan

Bulaşık Makineleri için
C14 Parlatıcı Plus

Orta Yumuşak
7 ÷ 15

Su yumuşatıcı Orta ila Sert
7 ÷ 25

Bulaşık Makineleri
için C11 Deterjan

Bulaşık Makineleri 
için C12 Parlatıcı

Orta Sert 
15 ÷ 25

Sert / Çok Sert  
25 ÷ 45

Paslanmaz
Çelik 
Tencereler

Yumuşak 
0 ÷ 7

 Yok Yumuşak  
0 ÷ 7

Bulaşık Makineleri 
için C13 Eko Deterjan

Bulaşık Makineleri için
C14 Parlatıcı Plus

Orta Yumuşak
7 ÷ 15

Orta Sert 
15 ÷ 25

Orta ila Sert
7 ÷ 25

Bulaşık Makineleri
için C11 Deterjan

Bulaşık Makineleri 
için C12 Parlatıcı

Sert / Çok Sert  
25 ÷ 45 Su yumuşatıcı

Doğru çözüm
Ne 
yıkayacaksınız? 

Su 
sertliği 
(°F)*

Tavsiye edilen
su arıtma  

Arıtma sonrası 
su sertliği 
(°F)*  

Kullanılacak deterjan

1 2 3 4 5

*Su sertliği yalnızca uzman teknisyenler için 0W7PJK test şeritleri veya 0S1701 ile ölçülmelidir.
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OnE, Electrolux Professional çözümlerinizden
en üstün performansı elde etmek, gelirinizi arttırmak
ve yatırım geri dönüşünüzü hızlandırmak için yeni
Electrolux Professional gelişmiş web platformudur.

7/24
izleme 
Yıkama, durulama, kurutma sıcaklıklarını ve 
makinenin hangi hızda kullanıldığını dilediğiniz 
yerden, dilediğiniz zaman kontrol etmek için 
her bir green&clean Bulaşık Makinesi’nin güncel 
durumuna yakından bakın.

Akıllı kullanım. OnE Uygulamasını kullanarak 
green&clean’inizin ne zaman çalıştığını, süreci 
dengeleyebilmeniz için küçük boy mu yoksa 
büyük boy mu olduğunu öğrenin.

OnE Uygulaması işinizi izler 
ve bulaşık yıkama alanınız 
için doğru konfigürasyonu 
oluşturmanıza yardımcı 
olur.

Kârı
arttırın 
Electrolux Professional OnE Uygulaması tüketimi minimum 
seviyeye düşürmenize ve işletmenizin everimliliğini 
arttırmanıza yardımcı olur.

Makinenizi akıllı geliştirme. Verimliliği izleyerek, süreci 
iyileştirmek için ön yıkamaya veya bir kurutma aksesuarına 
ihtiyacınız olup olmadığını keşfedin. İlerledikçe geliştirin, 
green&clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makinesi işletmeniz ile 
birlikte büyür.

Akıllı konfigürasyon. Artık tüm bilgilere sahip olduğunuza 
göre işletmeniz için doğru kapasiteye sahip sıradaki 
bulaşık makinenizi sipariş edebilirsiniz.

Bağlı
green&clean

Tek & Çift Durulamalı
Konveyörlü Tip Bulaşık 

Makinesi

OnE,
gelişmiş
web platformu
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size

Personelinizi organize 
edin, zamanınızı arttırın. 
OnE Uygulaması iş 
akışınızı iyileştirmek için 
her durumu izler.

Ekipmanın çalışma 
süresini arttırın
Dilediğiniz yerden uzaktan hız tanılama:
doğruluğu arttırmak için ürün kodu, seri
numarası ve her türlü hata kodu.

OnE Uygulaması, beklenmedik arızalardan
kaynaklanan sıkıntıları azaltarak maksimum
çalışma süresi sağlamaya yardımcı olur.

Daha fazla fayda için Essentia Servis
Anlaşması'na üye olun.

Süreçlerinizi
iyileştirin
OnE Uygulaması, üretim akışınızı daha iyi 
düzenlemeniz için size içgörü sağlar.

green&clean Bulaşık Yıkama Makinesi serinizin 
durumunu, tek bir anlık görüntüde doğrudan 
karşılaştırma kullanarak birden çok konumda izleyin. 
Gerçek işleme süresini, kullanıcı bekleme süresini ve 
toplam çalışma süresini (ister saat, isterseniz gün, ay 
veya yıl olarak) takip edin.

Sonuç, personelinizi organize etmenize ve atıl zamanları 
önleyerek iş akışınızı iyileştirmenize yardımcı olacaktır.

Dijital platform

Fiziksel
destek sağlar
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Elleçleme
Sistemi ile
bulaşık yıkama
alanınızı
düzene
koyun

6
Eğimli tezgah

28 Komple
konveyör elemanları

Hem 90°, hem de 
180° mevcuttur.

Hem tepsiler hem de sepetler istenen 
düzende birleştirilebilir
(sadece Çift Durulamalı modeller için).

3 Yükleme/boşaltma
tezgahı seçenekleri

44 Ayrıştırma
tezgahı seçenekleri

1,6 m’ye kadar
tüm uzunluklarda mevcuttur.

6 sepete kadar hem elle
ayrıştırma, hem de otomatik 
ayrıştırma mevcuttur.

18 Ön yıkama
tezgahı seçenekleri

12 Tekerlekli
konveyör seçenekleri

1,6 m’ye kadar
tüm uzunluklarda mevcuttur.

2,6 m’ye kadar
tüm uzunlukta mevcuttur.

green&clean ailesi
green&clean Bulaşık Makineleri ile çevreci, temiz, güvenli ve kolay

green&clean 
Giyotin Tip
Bulaşık Makinesi

green&clean Tek & Çift
Durulamalı Konveyörlü 
Tip Bulaşık Makineleri

green&clean 
Tezgahaltı Bulaşık 
Makinesi

40
sepet/saat

80
sepet/saat

100 - 250
sepet/saat

150 - 300
sepet/saat

green&clean
Çoklu Durulamalı Konveyörlü 
Tip Bulaşık Makinesi
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Essentia, rekabet avantajına sahip olmanızı sağlayan özel bir hizmet olan üstün Müşteri 
Hizmetleri’nin kalbidir. Essentia, güvenilir bir servis ağı, bir dizi özel hizmet ve yenilikçi 
teknoloji ile size ihtiyacınız olan desteği sağlar ve işlemlerinize özen gösterir.

149’dan fazla ülkede 2.200’den fazla yetkili servis partnerine, 10.000 servis mühendisine 
ve 170.000’den fazla yedek parçaya güvenebilirsiniz .

Essentia 
Ekibi size hizmet 
etmek için oluşturuldu. 
Her zaman, her yerde...

Güvenebileceğiniz 
servis anlaşmaları

Her zaman 
yararlanabileceğiniz 
servis ağı

İşletmenizin ihtiyacına göre çeşitli bakım ve 
destek hizmetleri sunan esnek, kişiye özel 
hizmet paketleri arasından seçim yapabilirsiniz.Çalışma hayatınızı kolaylaştıran, benzersiz 

bir servis ağı ile sizi desteklemeye hazırız ve 
kararlıyız.

Beklenmedik sorunları önlemek için Electrolux 
Professional Kılavuzlarına ve tavsiyelerine 
uygun olarak doğru bakım yapılması önemlidir. 
Electrolux Professional Müşteri Hizmetleri, 
çeşitli özel hizmet paketleri sunar. Daha fazla 
bilgi için tercih ettiğiniz Electrolux Professional 
Yetkili Servis Partnerimiz ile iletişime 
geçebilirsiniz.

Ekipmanınızın 
performansını koruyun

Videoyu 
izleyin ve 
daha fazlasını 
keşfedin!



Mükemmellik
çevreyi unutmadan 
 Tüm fabrikalarımız ISO 14001 sertifikalıdır. 

  Tüm çözümlerimiz daha az su, enerji, deterjan tüketimi ve çevreye 
daha düşük emisyon yayması hedeflenerek tasarlanır. 

  Ürünlerimizin %70’ten fazlası, müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve çevresel 
faktörleri mutlaka dikkate alan tasarım özellikleriyle güncellenmiştir.

  Tüm çözümlerimiz RoHS ve REACH uyumludur ve
%95’in üzerinde geri dönüştürülebilir. 

  Ürünlerimizin %100’ü uzmanlar tarafından
kalite testinden geçirilir. Şi
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Bizi takip edin

Mükemmellik, yaptığımız her şeyin merkezindedir. 
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını öngörerek; çalışanlarımız, 
yeniliklerimiz, çözümlerimiz ve hizmetlerimiz ile 
Mükemmellik için çaba harcıyoruz. Müşterilerimizin 
çalışma hayatını daha kolay, daha kârlı ve her gün 
gerçekten sürdürülebilir kılan OnE olmak için…

www.electroluxprofessional.com




