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Çevreci ve Ekonomik
Çevreyi korumaya ve sürekli olarak yıkama ve yıkamanın çevresel etkilerini 
azaltmaya yönelik yenilikleri incelemek ve uygulamak için kararlıyız:
 - Yıkama performansını iyileştirmek ve tüketimi azaltmak için daha verimli 
pompalar
 - Suyu korumak ve daha düşük sıcaklıklarda hijyen sağlamak için yüksek 
teknoloji ürünü durulama sistemleri
 - Deterjan tüketimini azaltmak için tankta daha temiz su.

Örneğin, DW53'ü bir rakip ürünle (*) kıyaslamak,% 22'lik bir enerji tasarrufu,
% 20'lik su tasarrufu ve aynı zamanda kimyasal ürünlerde% 27'lik bir 
tasarruf ile dikkat çekiyor. 
Yıkanan her 150 standart basket için (1.200 tabağa eşdeğer), çevreye 1.3 
kg CO2 daha az yayarız.
Tüm bu faktörler aynı zamanda işletme maliyetlerini azaltmaya da katkıda 
bulunur: 1.5 €, yani% 25!
Üretim sürecimiz, tesisimizin ISO 14001: 2004 sertifikasyonuna uygun 
olarak çevre dostu bir üründür.

Önceki modellerden dört kat daha az olan bulaşık makinelerinin son derece 
düşük gürültü seviyeleri, DuoFlo pompa ve tam çift cidar yapısı ve aynı 
zamanda belirli modellerde gürültüde % 25'e varan oranda azalma sağlayan 
termo-akustik yalıtım ile sağlanır. Elektrik sistemi, yasal sınırların çok altında 
olan elektromanyetik emisyonları azaltma ihtiyacını dikkate alarak 
tasarlanmıştır.

GreenEconomy

ProTect  Çevre Koruma 
Teknolojisi

* 40-litre tank - 0.8 kW pompa - tüketim 3 litre/basket - 90 sn tabak programı
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NeoSystem ürünleri, ISO 9001: 2008 sertifikalı kalite sistemine uygun 
olarak tasarlanmış ve üretilmiştir ve uzun yıllardan beri bir milyondan 
fazla endüstriyel bulaşık makinesini satan bir üreticinin benzersiz 
deneyimini birleştirmiştir. Tüm elektrikli ve elektronik bileşenler 
Avrupa'dan tedarik edilmektedir ve harici tedarikçiler sıkı kontrollere 
tabidir.

Kalite sadece fabrikada değil, ürünün tüm kullanım ömrü boyunca 
garanti edilir. S2000 Teknik Servis, tüm ülkeyi kapsayan yetkili teknik 
servis ağının eğitilmesi ve kalifikasyonu ile ilgili olarak yedek parça ve 
satış sonrası faaliyetlerin entegre yönetiminden sorumlu özel 
bölümdür.

Ürün Kalite Konsepti S2000 Teknik Servis
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a)Gravity waste: su değişimi durulama suyunun% 62'sine eşittir.
b) ArchiMedes: su değişimi durulama suyunun% 83'üne eşittir.

Yıkama Tankındaki Kirler
(15 litre tank; durulama suyu 1.9 litre/sepet; Kir 30g/basket)
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Yenilikçilik ve Maliyet Düşürme

Durulama sırasında kirli suyu değiştirmek için tankın içine temiz su 
pompalanır. Konvansiyonel atık su gideri ile temiz su, daha ağır 
kirli suyun üstünde kalır, böylece üç litrede pompalanır, biri 
doğrudan drenaja gider.
Patentli ArchiMedes kanalların iletişim prensibini kullanır, bu 
nedenle tanktaki deterjan solüsyonunu yenilemek için kullanılan su 
miktarında% 67 ila% 85'lik bir artış olur.
Su aynı zamanda, biriken kir parçacıklarının bir kısmını boşaltarak, 
tankın tabanına doğru da zorlanır.
Yıkama suyu daha yavaş kirlenir, su yenileme daha az sıklıkta 
yapılır, deterjan tüketimi yaklaşık% 10 oranında azaltılabilir. 

ArchiMedes drenaj sistemi
ProStrainer Entegre yüzey süzgeçleri, yüksek teknoloji ürünü 
malzemelerden üretilmiştir, geleneksel çelikten daha hafiftir ve 
kimyasal saldırılara ve darbelere karşı daha dirençlidir. Bükülme ve 
deforme eğilimi olan eski metal filtrelerin aksine, yıkama sırasında 
sarsılsa veya çarpsa bile, şekillerini veya verimliliğini kaybetmezler. 

ProStrainer entegre yüzey süzgeci

Gravity waste
ArchiMedesArchiMedes Drenaj
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Yenilikçilik ve Performans

Geleneksel bir pompanın bir girişi (depodan) ve iki püskürtme 
koluna doğru bir çıkışı vardır: suyun çapı bir T veya Y konektörü 
kullanılarak dağıtılmalıdır. Araştırmamız, bunun gücün % 25 - 
30'unun kaybedildiğini ortaya çıkardı. NoeSystem sorunu basit bir 
çözümle ortadan kaldırmıştır: Pompanın bir girişi vardır, ancak T 
bölücüsü olmayan iki çıkış vardır. Kayıp sadece azaltılmamakta, 
aynı zamanda tamamen ortadan kaldırılmakta, aynı zamanda 
gürültüde % 50 oranında bir azalma sağlanmaktadır. 480W 
DuoFlo pompa, geleneksel bir 650W pompa ile aynı performansı 
sunar: maksimum verimlilik ve minimum enerji tüketimi.

DuoFlo Pompa
Alt kol, aşağıdan yukarıya ve üst kol yukarıdan aşağıya doğru 
su püskürtür. Aynı kolların kullanılması, performansı düşürme 
eğilimi olan ödünler verir.
NeoSystem makineler yüksek basınçlı nozulları olan çelik bir 
alt püskürtme kolu ve kompozit bir malzemeden (talk ve 
fiberglass ile asetal reçine) yüksek güç nozulları ile üst kol ile 
donatılmıştır. Hafif ağırlığı devrenin daha uzun olmasına bağlı 
olarak hidrolik güçteki farkı dengeleyerek dönmeyi teşvik eder. 
Suyun muntazam dağılım temizleme gücünde bir geliştirme  ile 
garanti edilir.

EquaLizer2 yıkama kolları

EquaLizer2 ile su dağıtımı 

Konvansiyonel kollarla su 
dağıtımı
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Yenilikçilik ve Çok Yönlülük
Maksimum kullanım kolaylığı ile birlikte çok yönlü kullanıma izin verin: 
özel yıkama programları, günün yoğunluğuna göre bardaktan tabağa 
ve tavalara kadar, gıda artıklarının temizlenmesi için en iyi şartları 
sunarak tüketimi ayarlar. Hızlı, kolay program seçimi elektronik arayüz 
ile sağlanır. Üç temel program (standart, yoğun, uzun) ve ayrıca süresi 
kullanıcı tarafından belirlenir (ProLong) ve bir yıkama sonu kendi 
kendini temizleyen program (ProSelf) olan ekstra uzun bir program 
vardır.

Program 1
Taze yemek artıkları olan bardak 

ve tabaklar için

Program 2
İnatçı yemek artıkları olan bardak 

ve tabaklar için genel amaçlı

Bulaşık Makinesinin ana işlevlerinin üst düzey kontrolünü sağlar. 
Yeterli boyuttaki dört haneli ekran, bellekte tutulan programların 
seçimini kolaylaştırır ve aynı zamanda, yıkama işlemini 
kolaylaştırmak için yıkama ve durulama sıcaklıklarını, sistem 
kendini tanılama mesajlarını ve yıkanmış rafların sayısını gösterir.

Makinenin doğru çalışması, Kontrol Çubuğunun (Check Bar) 
rengine (yeşil, turuncu veya kırmızı) göre izlenebilirken, Akıllı Çubuk  
(Smart Bar) mevcut makine durumunu (hazır, ısıtma, kullanımda) ve 
yıkama süreci durumunu renk ve boyuttaki değişime göre gösterir.

İşlevsel parametreler ve sıcaklıklar kişiselleştirilebilir ve dağıtıcılar, 
doğrudan g / l'de gerekli olan dozu tanıtarak yazılım düzenlenebilir.

Yıkama ProgramlarıProSmart Paneli

Program 3
Çok kirli bulaşıklar için özel 

program
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Yenilikçilik ve Ergonomi

Gıda atıklarının birikebileceği 
noktalar olmadığından çevrim 
sonu temizlik işlemlerinde 40 
dakikaya kadar tasarruf edin. İç 
hortumları olmayan yıkama tankı, 
derin çekme rafı kılavuzları, 
entegre darbeye dayanıklı plastik 
tank ve filtreleri ile diğer pek çok 
detay bulaşık makinelerini en 
hızlı şekilde temizler.

Kapı çok keskin bir şekilde 
kapatılmış olsa bile daha hassas 
nesnelerin hasar görmesini 
önlemek için pürüzsüz ve hassas 
bir hareketle kapanır. Operatörün 
ihtiyaç duyduğu çaba sadece 3 
kg, genellikle gerekli olan 
yarısıdır; iç kapıda kalıplanmış 
kılavuzlar, rafın yerleştirilmesini 
kolaylaştırır, böylece operatör 
yorgunluğunu azaltır, üretkenliği 
arttırır ve kazara kopmaları 
azaltır.

Elektronik kontrollü peristaltik parlatıcı ve deterjan hazneleri. Problar 
(her zaman isteğe bağlı), kimyasal ürünlerin seviyesini izlemek için 
elektronik ekranda uyarı verir. Kontrol sistemi, g / litre cinsinden 
dağıtılan miktarın görüntülenmesi için doğrudan ayarlamaya izin verir 
ve karmaşık dönüşüm hesaplamalarına gerek kalmaz.

SmartClean 
Yapı ProSoft kapak

ProChem kimyasal ürün 
dozajlama sistemi
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Üretkenlik
NeoSystem yıkama sistemi, 900 standart tabak 
veya 450 x ø 38 cm tabakların veya 2.500 standart 
bardak veya 1,250 kadeh bardak ve ayrıca 400 
Euronorm tepsisinin veya 200 termal tepsinin teorik 
teorik olarak yıkanmasını sağlar
Performans
620 W konvansiyonel pompaya eşdeğer 470 W 
DuoFlo pompa ve modüler yıkama çevrimleri 
olağanüstü performans seviyeleri sunar. ProLong 
döngüsü özellikle çok kirli tabaklar, tepsiler, küçük 
tavalar ve mutfak eşyaları için uygundur.
Çok Yönlülük
38,5 cm'lik kullanışlı bir kapı yüksekliği sadece 
tabakların değil, aynı zamanda tepsilerin, termal 
tepsilerin, küçük tavaların ve mutfak eşyalarının 
yıkanmasını da mümkün kılar. Toplam 82 cm 
yüksekliğe sahip standart gömme ölçüler, herhangi 
bir mutfakta sorunsuz bir şekilde kurulmasına izin 
verir.

Ekonomi
Her 1.800 tabak yıkandığında (yaklaşık iki saatlik 
sürekli çalışma), Neosystem inovasyonu piyasa 
değeri ile karşılaştırıldığında 30 litre su, 180 g 
kimyasal ürün ve 3,5 kWh tasarrufu sağlar. Parasal 
açıdan bu, 1,7 € 'luk bir tasarruf anlamına gelir ve 
işletme maliyetlerinin% 18'ine eşittir.
Hijyen
80°C yüksek sıcaklıkta yıkama ve durulama 
sağlanırken basınç, su dağılımı ve sıcaklık garanti 
edilir. Elektronik termostop, yalnızca ayarlanan 
sıcaklıkla eşleştiğinde durulamayı harekete geçirir. 
ProTect çevre koruma konseptinde çalışma 
ortamının hijyeni kesin olarak sağlanır.
Hızlı Temizlik
SmartClean Yapı tarafından güvence altına 
alınmıştır. ArchiMedes drenaj sistemi, tankın dibinde 
biriken yiyecek atıklarını azaltırken, tümleşik darbeye 
dayanıklı plastik tank filtre daha kalın kalıntıları 
yakalar. ProSelf programı, temizleme işlemlerinin 
yorgunluğunu azaltır.

Faydaları

DW51-DW53           
Su Tasarrufu

Sadece 2,7 lt/basket su tüketimi
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NeoSystem DW 51 Monofaz

NeoSystem DW 53 Trifaz

Versions

Standard equipment
Model

18-tabak basketi
50 x 50 cm

Düz Basket
50 x 50 cm

Çatal Bıçak Basketi Doldurma Hortumu Drenaj Hortumu

DW 51 • • • • •

DW 53 • • • • •

 Model Normal Yıkama Yoğun Yıkama Extra Uzun Yıkama ProLong ProSelf

sn sn sn Extra uzun Yıkama Kendini Temizleme

DW 51 - DW 53 72 110 150 • •

Özellikler DW 51 DW 53

Full Çift Cidarlı Yapı • •

Full kalıp tank • •

ProStrainer darbelere dayanıklı plastik tank filtresi • •

DuoFlo pompa ve EquaLizer2 yıkama kollu yıkama sistemi • •

Elektronik yumuşak başlangıç • •

ArchiMedes drenaj sistemi • •

Drenaj Pompası
Boşaltım tankı ve durulama pompalı kaynatma kazanı • •

ProChem elektronik parlatıcı haznesi • •

ProChem elektronik deterjan haznesi
ProTect çevresel geliştirme sistemi • •

ProSmart LED elektronik kontrol paneli • •

Yıkama programları sayısı 3 3

ProLong extra uzun yıkama programı • •

ProSelf kendini temizleme programı • •
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S2000 Mutfak Soğutma 
Gürsel Mh. Şevketpaşa Cad. No: 20/A Kağıthane / İstanbul - Türkiye
Tel. +90 212 221 26 20 - Fax +90 212 222 54 65 - www.s2000.com.tr - info@s2000.com.tr

Uyarı: Belirtilen tüketim ve performans verileri, ideal koşullarda kurulan ve çalışan makinelere ölçülmüştür ve kurulum koşullarına göre değişebilir.
Bu katalogda yer alan teknik veriler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve ürünlerimizin sürekli teknolojik gelişimine uygun olarak değiştirilebilir.

Teknik Detaylar NeoSystem DW 51

cm 60 x 60 x 82
cm 50 x 50 
lt 15

cm 38,5
cm 32,5

yes
tabak/h 900
V/Hz/A 230/50/1N

W 3500
W 470
W 2.100
W 3000
lt 2,7

°C 60

Ölçüler (g x d x y)
Basket Ölçüleri
Tank Kapasitesi
Kapak Açılma Yük.
Max. Bardak/Tava Yük. 
Euronorma Tepsi Yıkama
Teorik Yıkama Sayıları
Güç Kaynağı
Max. Güç Tüketimi
DuoFlo yıkama pompası gücü 
Tank Isıtma Gücü
Kaynatma Kazanı Gücü
Su Tüketimi / Yıkama Yıkama 
Sıcaklığı
Durulama Sıcaklığı
Paket Ölçüleri
Net / Brüt Ağırlık

°C 80

60 x 60 x 82
50 x 50 

15
38,5
32,5
yes
900

400/50/3N
6.800

470
1.400 
4.900

2,7
60
80

NeoSystem DW 53

cm 69 x 67 x 98 69 x 67 x 98
kg 59 / 65 59 / 65




