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HOŞ GELDİNİZ!
Web seminerine kısa 

bir süre içerisinde 
başlayacağız.



 

Web semineri

ile ilgili

"Uyulması
Gereken

Kurallar"

Seminere başlamadan önce...

• 

Arka fondan gelebilecek sesleri önlemek amacı ile mikrofonunuzun 
sesini kapatmanızı rica ediyoruz.

Sorularınız olduğunda, mesaj kutusuna yazabilirsiniz. 
Sorularınıza sunum esnasında veya sunumun sonunda cevap vermeye 
çalışacağız. Sunumun uzaması halinde cevap veremez isek, daha sonra 
sizinle e-posta ile iletişime geçeceğiz.

Konuşmacı bağlantı konusunda problem yaşar ise, lütfen bağlı kalmaya 
devam edin ve sunum yapan kişinin yeniden bağlanmasını bekleyin. Bu 
esnada moderatör sizi bilgilendirecektir.

Sunum esnasında video veya ses sorunları yaşar iseniz, kapatıp 
açmanızı ve yeniden bağlanmanızı rica ederiz.

Web semineri kaydedilecektir.

Şimdi lütfen rahatlayın, arkanıza yaslanın. İyi seminerler!
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green&clean Bardak Yıkama ve 
Tezgahaltı Bulaşık Makineleri
İrfan Saygınar



green & clean ürün serisi

Çevreci
Daha düşük işletme maliyetleri ve çevre üzerinde daha az etki bırakmak için daha az 
su, enerji, deterjan ve parlatıcı tüketimi

Bardak Yıkama Makinesi
XS ve S modeller

Temiz
Deterjanı eksiksiz biçimde arındıran optimum yıkama ve durulama performansı

Güvenli
 Garantili sanitasyon.
 84°C'lik sabit durulama sıcaklığını garanti eden eşsiz Wash-Safe Control 

cihazı.

Tezgahaltı Bulaşık Makinesi

L ve XL modeller

Kolay
 Ergonomik.
 Her zaman tam performans kontrolü ile kolay çalışma ve bakım



green&clean Bardak Yıkama 
Makineleri



Avantajlar & Özellikler

Çevreci
 Daha az su, enerji, deterjan ve parlatıcı tüketimi
 Çift cidarlı konstrüksiyonla enerji tasarrufu

Tek cidarlı 
XS ve S modeller Temiz

 Güçlü yıkama ve durulama kollarıyla mükemmel yıkama ve durulama performansı
 Soğuk durulama özelliğiyle tertemiz ve soğuk bardaklarla hızlı servis

Güvenli
 Garantili sanitasyon
 84°C'lik sabit durulama sıcaklığını garanti eden eşsiz Wash-Safe Control cihazıÇift cidarlı 

S modeller

Kolay
 Kullanıcı dostu kontrol
 Yumuşak açma ve kapama için güvenli ve ergonomik dengelenmiş kapı
 Bileşenlere önden erişim ile kolay servis



Tertemiz ve soğuk bardaklarda hızlı servis

Soğuk durulama özelliği sayesinde soğuk bardaklar hijyenik olarak hızla servis edilebilir.

3. program seçildiğinde, makine kirli parçacıkları gidermek için sıcak
su ile yıkama yapar (55-65°C), ardından bulaşıkları sterilize etmek için
sıcak su ile durular (80-90°C) ve son olarak bardakları soğutmak için

soğuk temiz su kullanılır. Islak ve soğuk bardaklar bira servisi için 
mükemmeldir.



Garantili sanitasyon

Gelen herhangi bir su basıncında garantili hijyen

Durulama aşaması süreDurulama aşaması

Sıcak 

Soğuk 

süre 

Basınçlı boyler 50°C'lik giriş suyu sıcaklığı ve 
sıcaklığı ve minimum 2 bar basınçla durulama aşaması 
sırasında 82,5°C'nin üzerinde durulama 
sıcaklığı sağlayarak hijyen gereksinimini karşılar. 

WASH_SAFE CONTROL ışığı, 
durulamanın mükemmel 
şekilde gerçekleştirildiğini garanti 

etmek için yeşil yanar.

Atmosferik boyler* mükemmel 
sanitasyon için giriş suyu koşullarından 
bağımsız olarak durulama aşaması 
sırasında sabit durulama sıcaklığını ve 
basıncını garanti eder. 

'seçili modelde mevcuttur 



Maksimum esneklik

Geniş ürün yelpazesi ve birden çok sepet çözümü sayesinde maksimum esneklik

S modelleri, hem yuvarlak 
hem kare 400mm sepetler için 
uygundur. 

XS modelleri, 350mm'den 
380mm'ye kadar yuvarlak ya da 
kare sepetleri için uygundur. 



Hızlı ve kolay bakım

Bileşenlere ön panelden erişim sayesinde 
bakım gerçekleştirmek için makineyi
hareket ettirmeye gerek yoktur.

Hızlı, kolay montaj ve bakım için arızalanmayan John Guest® bağlantısıyla 
fazlasıyla güvenilir deterjan ve parlatıcı boruları.
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Bardak Yıkama Makineleri Ürün Serisi
XS Tek Cidarlı S Tek Cidarlı S Çift Cidarlı Short S Çift Cidarlı S Çift Cidarlı S Çift Cidarlı

Ebatlar g*d*y 440x497x640mm 455x550x700mm 460x565x715mm 460x565x635mm 460x565x715mm 460x565x715mm

Sepet ebatı 350x350 (Ø350mm) up 
to 380x380 (Ø380mm)

400x400mm
(Ø400mm)

400x400mm
(Ø400mm)

400x400mm
(Ø400mm)

400x400mm
(Ø400mm)

400x400mm
(Ø400mm)

Kapı açıklığı 250mm 300mm 290mm 210mm 290mm 290mm

Kontrol Elektromekanik Elektromekanik Elektromekanik Elektronik Elektronik Elektronik

Boyler türü Basınçlı Basınçlı Basınçlı Basınçlı Basınçlı Atmosferik

Soğuk durulama o • •
Program süresi 120 sn. 120 sn. 120 sn. 120/ 300/ 120 sn.

Kapasite 30 sepet/saat 30 sepet/saat 30 sepet/saat 30 sepet/saat 30 sepet/saat 30 sepet/saat 

Elektrik bağlantısı 230V/ 1N/ 50Hz 230V/ 1N/ 50Hz 230V/ 1N/ 50Hz 230V/ 1N/ 50Hz 230V/ 1N/ 50Hz 230V/ 1N/ 50Hz

Kurulu güç 2.89kW 2.89kW 3.3kW 3.3kW 3.3kW 3.3kW

Durulama suyu 
tüketimi (l/program) 2.0 (sıcak durulama) 2.0 (sıcak durulama) 2.3 (sıcak durulama) 2.3 (sıc. dur)/

1.8 (soğ. dur)
2.3 (sıc. dur)/ 
1.8 (soğ. dur.) 2.3 (sıc. dur.)

Parlatıcı dispenseri • • • • • •
İlave Özellikler

Deterjan dispenseri o o o o •
Drenaj pompası o o o o o •
Su yumuşatıcı o o

Durulama güçl. pompa o o

230V/ 1N/ 60Hz o o o

400V/ 3N/ 50Hz o o



green&clean Tezgahaltı 
Bulaşık Makineleri



Avantajlar ve Özellikler

Çevreci

Tek cidarlı  
L modeller 

Çift cidarlı  
 L ve XL modeller 

 Daha az su, enerji, deterjan ve parlatıcı tüketimi
 Çift cidarlı konstrüksiyonla enerji tasarrufu

Temiz
 Eğimli yıkama kolları sayesinde deterjanı eksiksiz biçimde arındıran mükemmel

yıkama ve durulama performansı
 Soğuk durulama özelliğiyle tertemiz ve soğuk bardaklarda hızlı servis

Güvenli
 Garantili sanitasyon
 84°C'lik sabit durulama sıcaklığı için eşsiz Wash-Safe Control cihazı

Kolay
 Kullanıcı dostu kontrol
 Yumuşak açma ve kapama için güvenli ve ergonomik dengelenmiş kapı
 OnE gerçek zamanlı işlemler



Çalışma koşulları: 70program/gün (1. program); 300 iş günü/yıl, 
15°C giriş suyu, İtalya kullanım maliyetleri 19

Daha az tüketim, daha fazla tasarruf

€ 0

€ 500

€ 1,000

€ 1,500

€ 2,000

€ 2,500

€ 3,000

€ 3,500

 Geleneksel Tezgahaltı 
Bulaşık Mak.

(3.5l/program)

 green&clean  
Tezgahaltı Bul. Mak.

(3.0l/program)

 green&clean  
Tezgahaltı Bul. Mak.
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Elektrik Su Deterjan

(2.5l/program) 

Parlatıcı

-25%

Düşük durulama suyu tüketimi; elektrik, su, deterjan ve parlatıcı tasarrufu sağlar.

-13%
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Mükemmel yıkama ve durulama performansı

Soğuk durulama özelliği sayesinde soğuk bardaklar hijyenik olarak hemen servis edilebilir.

 
Püskürtme nozullarının şeklini ve yıkama haznesinin hem 
üst hem alt kısmında dönen kolları tam olarak kullanan 
güçlü yıkama devresi sayesinde sınıfının en iyisi sonuçlar. 

İlk durulama aşaması sırasında bulaşıklara deterjan damlamasını 
önlemek için yıkama kolu eğimlidir*, bu da deterjanın eksiksiz 
biçimde arındırılmasını sağlar.

'seçili modellerde mevcuttur 



Güvenli ve ergonomik

Ergonomiyi akılda tutan yeni tasarım

Operatörün programı kolayca seçmesi ve 

duran konumda bile makine durumunu izlemesi 
için eğimli için eğimli panel.

Yumuşak açma ve kapama için 
güvenli ve dengelenmiş kapı

Kolay kullanım için ergonomik tutma kolu. 



Connectivity 'Bağlanabilirlik'

LAN PORTU
(Lokal olarak sağlanır, tercihen elektrik fişine yakın olmalıdır) 

YA DA

TEZGAHALTI BULAŞIK MAKİNESİ 
PROTOKOL: BAĞLANTI KİTİ PNC 864001
ile ECAP (makineye monte 
edilmiştir) ECAP PROTOKOL ÖĞELERİ İÇİN 

KONEKTÖR PNC: 922768
(makineden LAN portuna ya da RJ45 

F- F adaptörüne 2,8m kablo
uzunluğunda) 

PNC: 922389 KİT RS485 - USB KONVERTÖRÜ 
Toplam uzunluk: 1,8m.

HUB tarafı: USB Makine tarafı: Ethernet 

PNC: 922705 HUB SIM
standart bir SIM kart ile cloud'a 'buluta' 

bağlıdır 
PNC: 922697 HUB LAN

lokal yönlendiriciye giden 
kabloyla, böylelikle 2 USB portu 

ile cloud'a 'buluta' bağlıdır 

Yedek parça kodu 096572 RJ45 F-F
ETHERNET ADAPTÖRÜ

Bu aksesuar kablo ve aksesuarların her 
ikisini de erkek konektörlerle doğrudan 
bağlamak için kullanılabilir. (Yalnızca yedek 
parça fiyat listesinde mevcuttur) 



OnE etkisi
7/24 gerçek zamanlı izleme
Yıkama, durulama, kurutma sıcaklıklarını ve makinenin hangi yoğunlukta kullanıldığını kontrol 
etmek için, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden her bir green&clean Bulaşık Makinesinin 
durumunu izleyin. 

Ekipman hizmet süresini artırın
İstediğiniz yerde uzaktan yoğunluk tanılaması: doğruluğu artırmak için ürün kodu, 
seri numarası ve tüm hata kodları. 

Kârı maksimuma çıkarın 
Electrolux Professional OnE Uygulaması, tüketimi minimum düzeye indirmenize ve işletmenizin verimliliğini 
optimize etmenize yardımcı olur .

İşlemlerinizi optimize edin
Electrolux Professional OnE Uygulaması, ürün akışınızı daha iyi organize etmeniz için size bir içgörü sağlar. 
green&rclean Bulaşık Makineleri serinizin durumunu tek bir anlık görüntü üzerindeki 
karşılaştırma grafiklerini kullanarak birden fazla konumdaki cihazları izleyin. 



Cafe-line Tezgahaltı Bulaşık Makinesi

En yüksek hijyen sonuçlarını korurken hızlı ve dinamik servisin gerekli 
olduğu barlar ve cafeler için özel çözüm.

84°C yüksek durulama sıcaklığını, kısa devir süresini soğuk su kaynağıyla bile,
güçlendirilmiş boyler (9kW) ile garanti eder.

Çift cidarlı yalıtılmış kapak, daha az ısı dağılımı ve ön bara kurulduğunda dahi 
müşteriyi rahatsız etmeyen düşük gürültü seviyesi sağlayan gövde. 

Dahili drenaj pompası, deterjan ve parlatıcı dispenserlerine sahip fişli tasarımla 
mükemmel sonuçlar ve daha az bakım. 

Café-line Tezgahaltı Bulaşık Makinesi, hem arkadan hem de makinenin altından 
temizliği kolaylaştırmak için tekerleklerin üzerinde konumlandırılmıştır. 



Wine-line Tezgahaltı Bulaşık Makinesi

Lekesiz kuruma sonuçlar ve daha az kırılmayla bardakları en iyi şekilde yıkamak için tam bir çözüm*

Lekesiz bardak kurutma sonucuna 
sahip olmak için doğru su arıtma 
çözümü (Tam Demineralizasyon 
veya Ters Ozmoz).

Bardaklar için spesifik deterjan ve 
parlatıcı, ışıltılı, parlak ve lekesiz 
sonuçlar sağlar. 

Yavaş başlatma ile birlikte daha 
düşük yıkama sıcaklığına (50-55°C) 
sahip özel Wine-line bulaşık makinesi ve 
daha az bardak kırılmasıyla 
sanitasyon sağlayan 84°C sabit 
durulama sıcaklığı. 

Wine-line sepeti, yıkama sonuçlarını 
iyileştirmek, kuruma süresini azaltmak 
ve şarap bardaklarını tutmayı kolaylaştırmak 
için tasarlandı. Ayrıca Wine-line arabası
'arabası, taşıma açısından rahatlık sağlar ve 

bardaklara daha az dokunulduğu için daha 

az kırılmaya neden olur. 

Optimum yıkama koşulları "Stazione Spehmentale del Vetro" (lider İtalyan Cam Araştırma Enstitüsü) ve Avrupa'nın temel kristal üreticileri ile birlikte tanımlanmıştır. 



Bakery, pasta & pizza Tezgahaltı Bulaşık makinesi

Büyük bulaşıkları kompakt çözümde yıkamak için zamandan ve efordan tasarrufu sağlar.

Paslanmaz çelik üst ve alt yıkama ve durulama kolları sayesinde optimum yıkama ve 
durulama performansı. 

Sabit yüksek bir sıcaklık ve basınçta bol miktarda sıcak suyu garanti eden atmosferik 
boylerle yüksek kaliteli durulama. 

Dahili drenaj pompası, deterjan ve parlatıcı dispenserlerine sahip fişli tasarımla 
mükemmel sonuçlar ve daha az bakım. 

600x400mm tepsileri yıkamak için 600x500mm sepet veya diğer bulaşık türleri için 
standart 500x500mm sepet kullanmak için maksimum esneklik. 



hygiene&clean Tezgahaltı Bulaşık Makinesi

Gıda servisi uygulamalarında A0 60 onaylı performansa sahip ilk Tezgah Altı Bulaşık Makinesi

Dezenfeksiyon Programında
A0 60 şartını %99,999
oranında bakteriyi
azaltarak sağlar.

%99,999 bakteri yükü azaltımı 
hygiene&clean Tezgahltı Bulaşık
Makinesi bağımsız üçüncü taraf  
sertifikalandırma kurumu 
UL tarafından, DIN 10512 
standartlarına uygundur 
ve normalde yalnızca 
tıbbi ekipmanlar için geçerli olan 
UNI EN ISO 15883-1 tarafından 
tanımlanan A0 60
dezenfeksiyon seviyesinde 
performans gösterir.

Durulama sıcaklığı Durulama sıcaklığı 

Durulama süresi 

12 saniye
Durulama süresi 

16 saniye







Dezenfeksiyon garantili! Program uzunluğu, yıkama ve durulama 
sıcaklıkları ve kimyasal işlem arasındaki karışım sayesinde bakteri azaltımı 
sağlanır. Kapı kilit mekanizması, devrin kesintiye uğramamasını sağlar.
Önce güvenlik! 7/24 izleme özelliği sayesinde güvenlik sıcaklığını 
uzaktan izleyin.
Durulama suyu tüketimi: 3 litre/program (DIN 10512 uyumlu); 4
litre/program (Ao 60 uyumlu).

 7/24 otomatik hijyenik hale getirme: Kontrol panelinin ve fotokatalitik-
Ag iyonu antibakteriyel yüzey işlemiyle birlikte korunan tutma kolunun
otomatik olarak hijyenik hale getirilmesi sayesinde çalışanlarınızı ve
müşterilerinizi koruyun.

* Kontrol paneli ve tutma kolu ile temas olmaması, belirtilen antibakteriyel aktivite yüzdelerini elde eder. Testler ve veriler
üçüncü taraf sağlayıcı tarafından sağlanmış ve Electrolux Professional Araştırma Geliştirme tarafından onaylanmıştır.



Mükemmel sonuçlar için komple çözüm teklifi
SU ARITMA KİMYASAL 

C12 Bulaşık Makinesi 
Parlatıcısı
Manuel işlemler olmaksızın 
mükemmel kurutma 
sonuçlarını garanti eder. Her 
tür su sertliği içindir. Cam, 
kristal, seramik ve porselen 
için üretilmiştir. 

C11 Bulaşık 
Makinesi Deterjanı
Her tür suyla en iyi 
performans sağlar. Cam, 
kristal, seramik, porselen, 
plastik ve paslanmaz çelik 
için üretilmiştir. 

Suyu yumuşatma 
Kalsiyum ve 
magnezyum iyonlarını, 
sertleştirmeyen sodyum 
iyonlarına/çözünebilir 
tuzlara dönüştürür. 
Parlatıcı ve deterjanlar, 
düşük tüketimle iyi 
temizlik sonuçları 
sağlar. 

Tam demineralizasyon 
Tuzları ve mineralleri 
sudan tamamen giderir, 
daha fazla parlatma 
gerektirmeksizin göz 
kamaştıran bir parlaklık 
sağlamak için saf su 
ortaya koyar. 

Kısmi demineralizasyon 
Bulaşıkların temizliğini 
iyileştirir, tortusuz yıkama 
sonuçlarıyla suyun tüm 
kalsiyum ve magnezyum 
mineral içeriğini giderir. 

Ters ozmoz 
Tüm tuzu ve bazı bakteri 
türlerini yakalayan 
membranlarla filtreleme 
kullanır. Bulaşık 
makinesinden tertemiz ve 
pırıl pırıl çıkan 
bulaşıklarda tortu 
bırakmaz. 

Çevre 

dostu
Çevre 
dostu 

C12 Bulaşık Makinesi 
Parlatıcısı Plus
Her tür su sertliği 
içindir. Cam, kristal, 
seramik ve porselen için 
endikedir.

C13 EKO Bulaşık 
Makinesi Deterjanı 
Düşük çevresel etkiye 
sahip çevre dostu 
kimyasal. EDTA, NTA ve 
polifosfatları içermeyen 
konsantre formül.
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Tezgahaltı Bulaşık Makineleri Ürün Serisi
EL1 Single skin EL3 Single skin EL Double skin ELA Double skin

Dış ebatlar g*d*y 600*648*820mm 600*648*820mm 600*615*820mm 600*615*820mm

Sepet ebatı 500*500mm 500*500mm 500*500mm 500*500mm

Kapı açıklığı 330mm 330mm 335mm 335mm

Kontrol Elektronik Elektronik Elektronik Elektronik

Boyler türü Basınçlı Basınçlı Basınçlı Atmosferik

Soğuk durulama o

Program süresi 120/ 180 sn. 120/ 180 sn. 90/ 120/ 240 sn. 90/ 120/ 240 sn.

Saat başına kapasite 30 sepet veya 540 tabak 30 sepet veya 540 tabak 40 sepet veya 720 tabak 40 sepet veya 720 tabak

Elektrik bağlantısı 230V/ 1N/ 50Hz
400V/ 3N/ 50Hz; yerinde  230V/ 
1N veya 230V/3'e dönüştürülebilir.

400V/ 3N/ 50Hz; yerinde 230V/ 
1N veya 230V/3'e dönüştürülebilir.

400V/ 3N/ 50Hz; yerinde 230V/ 
1N veya 230V/3'e dönüştürülebilir.

Kurulu güç 3.65kW 5.35kW 5.35kW 5.35kW

Durulama suyu tüketimi 3.0 l/program 3.0 l/program 2.5 l/program 2.5 l/program

Parlatıcı dispenderi • • • •
İlave Özellikler

Deterjan dispenseri o o o o

Drenaj pompası o o o o

Su yumuşatıcı o o o

Atmosferik boyler o o

316L boyler o

60Hz versiyon o o
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Tezgahaltı Bulaşık Makineleri Özel Serisi

Café-line Wine-line Pastry, bakery & pizza hygiene&clean

Dış ebatlar g*d*y 600*615*820mm 600*615*820mm 600*703*840mm 600*615*820mm

Sepet ebatı 500*500mm 500*500mm 500*500mm 500*500mm

Kapı açıklığı 335mm 335mm 410mm 335mm

Kontrol Elektronik Elektronik Elektronik Elektronik

Boyler türü Atmosferik Atmosferikc Atmosferik Atmosferik

Program süresi 90/ 120/ 240 sn. 90/ 113/ 173 sn. 120/ 180/ 360/ 540 sn. 90/ 120 sn. (DIN 10512) 
240 sn. (A0 60)

Saat başına kapasite 40 sepet 30 sepet 30 sepet 40 sepet veya 480 
tabak (DIN10512)

Elektrik bağlantısı
400V/ 3N/ 50Hz; yerinde 230V/ 
1N veya 230V/3'dönüştürülebilir.

400V/ 3N/ 50Hz; yerinde 230V/ 
1N veya 230V/3'e dönüştürülebilir.

400V/ 3N/ 50Hz; yerinde 230V/ 
1N veya 230V/3'e dönüştürülebilir.

400V/ 3N/ 50Hz; yerinde 230V/ 
1N veya 230V/3'e dönüştürülebilir.

Kurulu güç 9.85kW 6.85kW 6.68kW 5.35kW

Durulama suyu tüketimi 2.5 l/program 3.8 l/program 2.0 l/program 3.0 l/program (DIN 10512) 
4.0 l/program  (A0 60)

Durulama dispenseri • • • •
Deterjan dispenseri • • • •
Drenaj pompası • • • •
İlave Özellikler

Su yumuşatıcı o o






