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M-iClean – Krása čištění

Plné spektrum inovativní
technologie mytí nádobí

Charakteristická oblaka horké páry, vlající opar a vysoká vlhkost, mytí nádobí bylo
nepříjemnou a nepopulární prací. Avšak nyní se pára konečně rozjasnila a odhalila
radost a krásu inovativní technologie MEIKO. Novou tváří mytí nádobí je příjemné
pracovní prostředí, překrásně navržené zařízení, intuitivní ovládání – a samozřejmě
perfektní, jiskřivé výsledky mytí. Vítejte ve světě M-iClean. Nezaměnitelná tvář
nové generace přístrojů, které byly navrženy tak, aby působily na všechny naše
smysly, vytvořených z blízkého vztahu technologie, efektivity, ekologičnosti a překrásného designu. Mytí nádobí nikdy nebylo tak ekonomické, tak ekologické a tak
atraktivní pro oči.

Mimořádné výsledky ve vizuálně
pozoruhodném balení

Úchyt s indikátorem LED:
Značková funkce M-iClean

Můžete vidět na první pohled, že M-iClean otevírá zcela
novou kapitolu technologie a designu.
Od pozoruhodného úchytu s indikátorem LED po jemně
matné nerezové tělo a jasný, přehledně uspořádaný
vnitřek, M-iClean je jasně liga sama o sobě. Inovativní
technologie a jasné linie jsou na pořadu dne, až do posledních detailů.
M-iClean rovněž vrhá mytí nádobí do barvité nové dimenze s úchytem s indikátorem LED, který září modře,
zeleně nebo červeně. Různé barvy poskytují jasnou
indikaci stavu stroje v rozsahu od „Připravena“ (modrá)
a „Efektivní mytí“ (zelená, pulsující) po „Důležitá zpráva“
(červená).
Tato revoluční vlastnost oznamuje dostupný a
efektivní mytí nádobí, které kombinuje krásu, jednoduchost a inteligenci v jednom stylovém obalu.

M-iClean zaujme oko okamžitě díky svému pozoruhodnému úchytu s indikátorem LED. Úchyt se honosí
elegantním designem a vynikajícim uchytěním. Poskytuje
užitečnou indikaci stavu stroje. Vždy chladná na dotek a
nápaditě vyhovující pro použití, to dává M-iClean vzhled,
který je zcela jedinečný. Přímo nad úchytem s LED je
ergonomický dotykový displej, který funguje jako ovládací
panel M-iClean. Všechny dostupné funkce vypadají jako
jasně identifikovatelné ikony a dynamický postupový pruh
oznamuje, jaká část cyklu mytí byla provedena. Otevřete
dvířka M-iClean a jste uvnitř pro jiskřivou radost: Osvětlení
LED poskytuje znamenitý pohled na vnitřek stroje, neboť
rozzáří jasné nerezové povrchy. M-iClean. Barvitá tvář
nové generace myček nádobí.

M-iClean: Řekněte sbohem
šedým dnům
Doba mytí nádobí se právě stává mnohem barvitější!
Tak jako zvedá lidem náladu a posiluje motivaci, barevně kódovaný indikátor LED M-iClean rovněž podává
důležité informace obsluze stroje.

M-iClean je připravená k provozu

M-iClean myje efektivně

M-iClean má důležitou zprávu

Vnitřní pohled – M-iClean udržuje věci jasné se svým jasně svítícím
vnitřkem.

M-iClean – Modrá efektivita

Všechny myčky nádobí MEIKO jsou navržené a vyrobené tak, aby poskytovaly maximální hospodárnost. To je to, co zákazníci očekávají – a přesně to, co získají. Avšak
M-iClean zvedá laťku ještě výš. Vybavený plným spektrem technologie mytí nádobí
zajišťuje jejich koncept intuitivního ovládání maximální efektivitu a spolehlivost.

M-iClean – Modrá efektivita

Ovládání M-iClean:
intuitivní, ergonomické,
logické

Kdyby vše bylo tak snadné
Průzračná čistota je naší prioritou číslo jedna. M-iClean disponuje jednoduchým a bezpečným obslužným konceptem.
A to vše se schází do barev. Jakýkoli díl M-iClean, který je
modře zbarvený nebo modře osvětlený, lze ovládat dotykem, obsluhovat nebo čistit. Tento barevný kód zabraňuje
chybám obsluhy a neumyselným chybným zásahům obsluhy mytí. Modře svítící dotykový displej ukazuje vždy pouze
přesné funkce, které lze provádět v určitý okamžik. A dynamický modrý postupový pruh jasně oznamuje, jaká část
programového cyklu již byla provedena. Modré komponenty
uvnitř stroje, jako například praktický filtr M-iClean, jsou
komponenty, které může obsluha stroje snadno kontrolovat
nebo čistit.

Všechny modré díly M-iClean jsou navržené pro interakci s uživatelem.
Příkladem je příkladem je filtr M-iClean.

Dotykový displej M-iClean poskytuje všechny klíčové informace na jeden pohled. Dotykové ovládání usnadňuje obsluze stroje navigaci skrz programové
možnosti.

M-iClean – Modrá efektivita

Technologie a krása jdou ruku v ruce

Snadno čistitelný, bez obtíží

Dva se stávají jedním: M-iClean používá speciálně navržené nerezové kombinované mycí a oplachovací nerezové
rameno, které harmonicky kombinuje funkce ramen Mytí a
Oplachování. Výhody kombinovaného systému:
• Nulové riziko vzájemného překážení si ramen
• Vyrobený z odolného a robustního materiálu
• Velmi snadno čistitelný
Tak jako je účinnější, je kombinovaný mycí systém rovněž
atraktivnější a estetičtěji působící. Typicky M-iClean.

Filtr M-iClean lze jednoduše vyjmout a vyčistit – jeden
hladký tah je veškerým úsilím potřebným pro spolehlivé odstranění nečistot a uživatelsky snadné vyčištění! A samozřejmě fakt, že vám jeho modrá barva jasně říká „Jsem součástí
modrého konceptu ovládání MEIKO. Můžete mne vyjmout,
vyčistit a vrátit zpět. Právě tak!“ A pro zvláště klidnou mysl
M-iClean automaticky kontroluje, zda jste vše vrátili na
správné místo.

Vše v jednom: kombinované mycí a oplachovací rameno M-iClean.

Snadno vyjmutelný, lehce čistitelný: filtr M-iClean.

Čisté řešení:
praktický filtr M-iClean.

M-iClean – Zelené srdce technologie mytí nádobí

Všechny současné stroje by měly mít zelené srdce bijící uvnitř – čistý provoz využívající
minimální zdroje je na pořadu dne! Naši inženýři si vzali tuto důležitou lekci k srdci v
nejpravdivějším smyslu slova. M-iClean používá podstatně méně vody, energie a mycího prostředku a honosí se trvanlivým designem založeným na odolných materiálech.
To znamená více nerezové oceli a méně plastu.
M-iClean. Navržená pro „zelené čištění“.

M-iClean – Zelené srdce technologie mytí nádobí

Zelená energie!

Chytré způsoby úspory zdrojů
Život není jen černý a bílý, mezi tím je mnoho stupňů – a to
je také princip technologie M-iClean. M-iClean používá inteligentní systém řízení energie pro postupné přepínání svých
funkcí do pohotovostního režimu při nečinnosti. Tato škála
pohotovostních úrovní znamená, že spotřebováva méně
elektřiny. Progresivní řadou energeticky úsporných režimů
namísto pouze jednoho Eko-modusu demonstruje M-iClean
sílu pokroku prostřednictvím chytrého engineeringu.

Nejlepší využití vody a energie

Maximální čistota až do nejposlednějšího rohu s optimálním využitím zdrojů.

Filtr M-iClean je skvělý systém pro odstraňování nečistot – a
ohromně snižuje množství mycího prostředku a čisté vody,
které stroj používá. Mycí programy M-iClean jsou navržené
mající na mysli uživatele a nabízejí nejlepší kombinaci čistoty
a hospodárnosti. To je zelené mytí v akci – přičemž výsledky
jsou mimořádné.

Stará se o absolutně čisté poměry v myčce.

Za účelem zvýšení provozní istoty, M-iClean klade důraz na více nerezu – zde
příklad v dávkovacích vedeních.

M-iClean – Zelené srdce technologie mytí nádobí

Nejen horký vzduch – naše inovativní systémy rekuperace tepla nenechávají nic nazmar!
Energie a voda jsou klíčovými složkami k dosažení jiskřivých
výsledků mytí. Inteligentní technologie MEIKO znovu využívá
cenné teplo použitím systému M-iClean AirConcept. Namísto uvolňování do prostoru je horká pára cíleně přiváděna
zpět do stroje jako součást rekuperace tepla. To významně

zlepšuje vnitřní klima v umyvárně a činí úkol vyprazdňování
stroje příjemnějším. Vedením horkého vzduchu zpět do
vodního okruhu jako zdroj energie dosahuje M-iClean
významných úspor energie a nákladů – a dokonce osuší
nádobí rychleji.

Obnovování energie z horkého vzduchu – řešení M-iClean AirConcept.

15%
Volitelný systém
M-iClean AirConcept
umí snížit spotřebu cenné
energie a výdaje – WEG
až o 15 % – to se počítá!

M-iClean – Zelené srdce technologie mytí nádobí

GiO MODUL lze integrovat jakýmkoliv způsobem, který je
nejpříznivější – pod stroj nebo na zadní stranu stroje nebo
jednoduše umístit bočně vedle myčky.

GiO učiní vodu skutečně čistou

Nejlepší v kvalitě mytí nádobí a
hospodárnosti

MEIKO vyvinula svoji technologie GiO jako účinnější způsob
čištění vody před mycím cyklem. Pracuje na principu integrované reverzní osmózy, procesu, který umožňuje pouze
molekulám čisté vody projít skrz mikroskopicky jemnou
filtrační membránu. Se systémem GiO si můžete být jistí, že
M-iClean oplachuje nejčistší možnou vodou – čisté řešení
od MEIKO. Volitelný GiO MODUL pro M-iClean lze umístit
integrovaně pod stroj, na zadní stranu nebo jednoduše z
jedné strany mimo stroje, což vám umožní ušetřit místo a
přizpůsobit instalaci na míru pro specifické rozvržení vaší
oblasti mytí. Výsledky jsou pozoruhodné: brilantně čisté
nádobí, minimální nárok na plochu umístnění méně rozbití –
a samozřejmě navrácení perfektní hygieny.

Naše mnohaleté zkušenosti nám ukázaly, že nejlepších
výsledků ve smyslu čistoty i nákladů je dosahováno použitím
nejmodernější technologie reverzní osmózy:
•	prvotřídní výsledky čištění
•	žádné vápencové usazeniny na mytém nádobí
•	žádné poruchy a jeho výpadky kvůli vápencovým
usazeninám
•	nižší spotřeba mycího a oplachovacího prostředku
•	větší ekologičnost díky menší zátěži odpadních vod
•	větší hospodárnost díky eliminaci ručního leštění skla a
příborů po mytí plus méně rozbití
• kompaktní rozměry
•	zahrnuje kompletní připojovací sadu
•	plně integrovaný do řídicího systému myčky nádobí

napájecí voda

membrána

tlak

složky vody
koncentrát

Jak funguje technologie MEIKO GiO

permeát

do myčky nádobí

M-iClean – Vše pod kontrolou!

Svítí-li úchyt s LED na M-iClean červeně, znamená to, že došlo k odchylce v mycím
programu. To by mohlo mít mnoho různých příčin – dotykový displej vám tedy - WEG!
Poskytne přesnou informaci WEG. S technologií inteligentních senzorů, automatickým
monitorováním filtru a stavu programu a křišťálově jasnými servisními pokyny zůstává
M-iClean na vrcholu v každé situaci a dává vám uklidňující pocit, že je vše pod kontrolou.

M-iClean – Vše pod kontrolou!

Inteligentní monitorování funkcí
M-iClean používá červenou barvu indikátoru pro předávání
důležitých zpráv a informací včetne správ o servisu a M-iClean je speciálně navržená pro snadnou údržbu, závady
nebo poruchy tedy obecně může mnohokrát odstranit
přímo i obsluha. Například vypouštěcí čerpadlo je snadno
přístupné z vnitřku stroje, což usnadňuje vyjmutí cizích předmětů. Systém detekce úniků spolehlivě detekuje jakékoliv
úniky, ke kterým může dojít, a systém monitorování mycího
ramena a filtru zobrazuje jasné informace pro uživatele na
dotykovém displeji v případě jakýchkoliv problémů v této
oblasti. Nikdo není dokonalý, avšak M-iClean ví, jak zvládnout, když věci nejdou podle plánu.

Ostražité monitorování
a snadná údržba

Chytré vlastnosti: Mycí systém a filtr jsou dva klíčové komponenty M-iClean. Inteligentní monitorování senzory zajistí, aby stroj vždy tyto důležité komponenty
ostražitě sledoval. Byly vráceny zpět na místo správně? Otáčí se mycí rameno správně? M-iClean nepřetržitě kontroluje, zda je vše v pořádku.

Čerpadlo OK: K vypouštěcímu čerpadlu M-iClean máte přístup z vnitřku stroje.
To usnadňuje odstranění čehokoliv, co by tam nemělo být, mycí cyklus tedy
může co nejrychleji pokračovat.

Jednoduchá výměna dat: Rozhraní
Bluetooth M-iClean usnadňuje přenos
servisních dat. To zajišťuje maximální
dostupnost a umožňuje M-iClean soustředit se namytí nádobí, pro což byla
vyrobena. Nemůžete získat větší trvanlivost než tuto.

Čisté trubky: Rozhodnutí použít nerezovou ocel pro všechna napájecí
vedení minimalizuje opotřebení a činí M-iClean robustnější a odolnější.

Dobře jsme vás zajistili
Profesionální a komplexní poprodejní servis MEIKO, znamená, že si můžete užívat mytí nádobí bez obtíží. Naše
rozsáhlá servisní síť znamená, že rychlá pomoc nikdy není
daleko, ať potřebujete dodat náhradní díly nebo namontovat
nový díl.

M-iClean – Doma v každém nastavení

Nepřekonatelná všestrannost

Jiskřivě čisté sklenice –
není potřeba leštění

Perfektně čisté nádobí

Potěšení pro pekaře –
pojme i velké plechy

Správný výběr pro řezníky

M-iClean nabízí celé spektrum technologie mytí nádobí, od
intuitivního ovládání a efektivního 'zeleného mytí s minimální
potřebou zdrojů až po chytré, automaticky fungující monitorovací systémy. Avšak to není vše. M-iClean je také nepřekonatelně všestranná a flexibilní myčka. Nabízí optimální

mycí komfort pro každou požadavku. Od hotelů, cateringu
a hromadního stravování až po řezníky a pekaře, M-iClean
prokazuje všude své přednosti a stará se o zářivé výsledky
mytí.
M-iClean. Krása čištění.

Kavárenské příslušenství: Vše v
jednom koši – a vše perfektně čisté

Celková všestrannost –
perfektní pro neskladné předměty

Jiskřivě čisté příbory

Vaše M-iClean už je připravena a čeká!

M-iClean – Krása v číslech

Ideální velikost, perfektní výkon
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M-iClean Napojení elektriky a vody
Elektrická instalace:
Elektrická přípojka:
3fázová NPE, 400 V, 50 Hz; lze změnit na střídavý proud
v místě (1 NPE, 230 V, 50 Hz).
Pojistka 16 A.
Napojení na vodu:
Stroje lze připojit přímo k přívodu čisté vody bez použití vložených pojistných ventilů.
Minimální hydrodynamický tlak 0,6 bar, maximálně 5 bar.
Přípojka čisté vody musí být nainstalovaná v souladu s platnými předpisy ve vašem regionu (např. Německo EN 1717).
Vypouštěcí hadice DN 22. Max. výška odpadu na stěně:
700 mm. Délka hadice ze stroje je přibl. 1,6 m.

GiO MODUL (všechny modely):
Přípojka studené vody (max. 35 °C), minimální hydrodynamický
tlak 1 bar, maximálně 5 bar.
Vodivost vstupové vody <1000 μS/cm. Celková tvrdost vody
max. 28 °dH.
Připojovací sada:
Pancéřová hadice (1 m), uzavírací ventil, omezovač tlaku,
10 μm filtr s aktivním uhlím, pancéřová hadice (2 m) ke stroji.
Vypouštěcí sada:
Hadice vypouštění koncentrátu přibl. 2 m, vypouštěcí potrubí
vč. oddělení od hlavního rozvodu. Vzduchová mezera typu 'AA'
podle EN 1717.
Vedení permeátu e elektrické vedení mezi strojem a samostatně umístněném GiO MODULEM je pribl 3 m.
Při použití GiO MODUL musí být přívod čisté vody oddělený od
hlavního rozvodu podle EN 1717 (volitelně).
(1 bar = 100 kPa) (1 °dH přibl. 0,18 mmol/l CaCO3)

M-iClean – Krása v číslech

Technické údaje
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11,0

11,0

11,0

Vstupní výška

mm

315

315

435

435

Rozměry koše

mm

400 x 400

500 x 500

500 x 500

500 x 600 (500)

s

90/120/180

90/120/180

90/120/240

90/120/240

40/30/20

40/30/20

40/30/15

40/30/15

Trvání programu
Teoretická kapacita košů

koše/h

Trvání programu (studená voda)
Teoretická kapacita košů

s 90/120/180 180/180/240 90/120/180 180/180/240 90/120/240 180/180/240 90/120/240

koše/h

40/30/20

20/20/15

40/30/20

20/20/15

40/30/15

20/20/15

40/30/15

Je-li stroj připojený k přívodu studené vody anebo jsou-li koše vkládány v rychlém sledu, trvání mycích cyklů se může prodloužit pro dosažení hygienických
teplot konečného oplachování.
Pamatujte, že aktivace programu výměny vody prodlouží trvání mycích cyklů.

180/180/240
20/20/15

V souladu s hygienickými požadavky DIN SPEC 10534.
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