
Model

Nhiệt độ rửa (tối thiểu)

Nhiêt độ tráng (tối thiểu)

Kích thước sản phẩm (RxSxC)

Độ ồn

Số lượng đĩa/h

Số lượng rổ/h

Thời lượng chu trình rửa

Số chu  trình

-

-

750x840x1520mm

<68dBA

1200 đĩa/h

67 rổ/h

54/90/150 sec.

3

71 C

85 C

750x840x1520mm

<68dBA

846 đĩa/h

47 rổ/h

77/90/150 sec.

3

Thông tin quan trọng Chế độ năng suất cao Chế độ Thermal label

Độ ồn

Kích thước sản phẩm (RxSxC)

Nhiệt độ cấp nước

Tổng công suất

Điện áp có thể chuyển đổi thành

Điện áp đầu vào

<68 dBA

750x840x1520mm

10-60 C

15.9kW

230V 1N~; 230V 3N~

400 V/3N ph/50Hz

Model 505087 (ZHT7)/ 505088 (ZHT76)

0

0

0
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Máy rửa bát đĩa

4

505087 (ZHT7)/ 505088 (ZT76)Mã sản phẩm

* Có thể chuyển đổi thành điện áp 3N~ thành 1N~ và ngược lại



Hệ thống tráng đảm bảo đem lại hiệu quả tráng hoàn hảo do 

luôn mà giữ áp suất và nhiệt độ tráng ổn định, 84 C 

không bị ảnh hưởng bởi nguồn nước đầu vào và áp suất nước 

hệ thống (tối thiếu 0.5bar hoặc 7psi)
Tự động khởi động khi đóng nắp

Hệ thống vệ sinh máy hoàn toàn  để ngăn chặn sự hình thành vi khuẩn ở các thanhtự động

điện trở  

Bình đun và bơm rửa tự xả

Hệ thống tráng hiệu quả chỉ sử dụng 3 lít nước nóng sạch/rổ, tiết kiệm chi phí vận hành

Công suất tối đa  (ở chế độ Thermal Label) hoặc  (ở chế độ Công suất cao)47 rổ/h 67 rổ/h

Thời gian cho 1 chu kỳ rửa ở chế độ Thermal Label: 77/90/150s

Thời gian cho 1 chu kỳ rửa ở chế độ Công suất cao:   54/90/150s 

Bề mặt dễ dàng vệ sinh

Nắp 1 lớp được hỗ trợ bởi 3 lò xo tạo chuyển động nhẹ nhàng 

và đảm bảo an toàn cho người vận hành

Dễ dàng tháo lắp cần rửa/tráng lưới lọc và thanh đỡ rổ.

Vòi cấp nước bằng nhựa PVC và các điểm nối bằng kim loại 

có thể .chịu được áp lực nước lớn

 nắp, thùng, cần rửa và tráng, vòi phun và ốc vítKhung chịu lực,

làm từ inox 304 có tuổi thọ dài.

Bình đun bằng inox 304 và bộ phận bảo vệ mối hàn để tránh bị ăn 

mòn do nước có chứa Clo

Chân có thể điều chỉnh độ cao

Độ ồn thấp khi hoạt động  

Sử dụng điện 3 pha, có thể chuyển đổi sang 1 pha dễ dàng, tiện lợi

Mức độ bảo vệ IPX 4, đảm bảo tiêu chuẩn NSF của Mỹ

MÁY RỬA BÁT
Tính năng sản phẩm

Phụ kiện kèm theo

Lựa chọn khác

1 rổ vàng đựng thìa dĩa - PNC 864242

1 rổ chứa 18 đĩa ăn hoặc 27 đĩa bé 
(đường kính tối đa 240mm) - PNC 867002

Bộ 8 hộp nhựa vàng đựng thìa dĩa - PNC 780068 Thiết bị làm mềm nước tự động lắp ngoài - 8 lít - PNC 860413

Bộ đo mức hóa chất lắp ngoài - PNC 864004

Bộ bơm xả cho MRB 50Hz - PNC 864199

Bộ bơm hóa chất rửa - PNC 864218

Bộ 4 rỏ thìa vàng đựng thìa dĩa - PNC 865574 Rổ đựng 12 đĩa súp hoặc 12 cốc (đường kính tối đa 240mm) - PNC 867000

Rổ đựng 18 đĩa ăn hoặc 27 đĩa bé (đường kính tối đa 240mm) - PNC 867002

Rổ đựng cốc và chén cà phê (24-28 chiếc) - màu xanh dương - PNC 867007

Rổ đựng 16 ly chiều cao tối đa 70mm - màu xanh dương - PNC 867023

Bộ van cấp nước bằng đồng  - PNC 864000

Model 505087 (ZHT7)/ 505088(ZHT76)

Cấu tạo sản phẩm

Đường kết nối điện, hóa chất nằm phía bên cạnh thiết bị, 

giúp kết nối đơn giản tiện lợi 

Nhà sản xuất và nhà thầu

thiết bị bếp và giặt là công nghiệpHAYEN
www.hayen.com.vn
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