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UPster ® U / UPster ® H 
Tohle je čistota! 
Profesionální technika mytí pro novou generaci

Profesionální technika mytí



Pouze to nejlepší. 
Ale absolutně bez komplikací.
MEIKO UPster ® nabízí jasně určenou techniku mytí. Vynikající start do budoucnosti 
pro mladé a chytré profesionály. Využijte zvláštních benefitů UPster ®: · jednoduchý 
proces objednávky i dodávky · univerzálně použitelný moderní design · přídavný 
třetí mycí program · osvědčená profesionální technika MEIKO, jako např. ovládání 
MIKE pro nejlepší komfort obsluhy

UPster ® 
Perfektní přechod k vyšší čistotě



UPster ® U Série
Pod stolem, ale s přesahem požadavků normy

Série pro umístění pod stůl MEIKO UPster ® U vykazuje aktuálně všechny znaky 

profesionální mycí techniky: efektivní mycí výkon, komfortní obsluhu, maximální  

flexibilitu a optimální poměr ceny a výkonu. Ideální partner pro mytí. 

Jednoduše připojte a "jděte na věc"! 



UPster ® U 400 
Sklo i nádobí se hned blyští!

Vkládací výška
V 300 mm
Rozměry
V 700–730 mm,  
Š 460 mm, H 600 mm
Rozměr koše
400 x 400 mm
Výkon
až 30 košů/h

Jednoduchá a komfortní obsluha – pomocí intuitivního 
 displeje a digitálních ukazatelů. S dvojitou stěnou – pro  
optimální tepelnou izolaci a minimální spotřebu  energie.  
Jinak řečeno: Wow!

Zejména je nutno zdůraznit:

•   Bezpečná hygiena díky digitálním ukazatelům 
teploty pro teploty mytí a čistého oplachu

•  Plně elektronické ovládání s lehkým a rychlým 
servisním přístupem

•  3 doby průběhu programů
•  Systém eko filtru pro lepší výsledky mytí prostřed-

nictvím vynikající filtrace lázně a optimální regeneraci 
vody v nádrži

•  Konstrukce dvojité stěny s případnou izolací dveří, 
tepelnou a hlukovou izolací

•  Systém mytí a čistého oplachování nahoře i dole
•  Hluboko ťažená mycí komora s integrovanými  

vedeními koše
•  Mycí čerpadlo s jemným náběhem pro šetrné  

mytí skla
•  Nerezové obložení zadní stěny

•  Kompletní přípojná sada pro vodu, odpad vodu  
a elektro

• 400 V / 230 V - možno změnit na místě instalace

•  UPster ® U 400:  
Vkládací výška 300 mm –  
vhodné pro velké pivní sklenice

•   UPster ® U 500:  
Skvělé mytí i velkých talířů a táců díky velké výšce 
vsuvu 320 mm 

•   UPster ® U 500S:  
Integrované zařízení pro změkčení vody EW 10



UPster ® U 500 
Hospodárný zázrak pod barem

UPster ® U 500 umyje také větší nádobí – a  nabízí maximální 
výsledek mytí ve své třídě. 
Vlastnosti hovoří samy za sebe:
komfortní samočisticí program, jemný náběh pro velmi šetrné 
mytí. 3 doby průběhu programu, přesvědčivé hodnoty spo-
třeby. Jinak řečeno: Wow!
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UPster ® U 400

UPster ®-rozměry

Vkládací výška
V 320 mm
Rozměry
V 820–850 mm,  
Š 600 mm, H 600 mm*
*při zabudovaném zařízení 
na změkčení vody 665 mm

Rozměr koše
500 x 500 mm
Výkon
až 30 košů/h

UPster ® U 500 UPster ® U 500 s nástavbou  
pro předmytí (volitelně)



Vše musí sedět. 
Na korunu přesně.
Nová generace na startu: MEIKO UPster ® dodává mycí techniku. 
Technicky state of the art, ekonomicky ideální pro začínající. A jako vždy u 
UPster ® platí: jednoduše připojte a "jděte na věc". Komplikace nečekejte!

UPster ® 
Perfektní přechod k větší síle



Někdy prostě při mytí potřebujete více síly: UPster ® H ji přináší. Moderní technika 

průchozí myčky to umožní. A to zcela komfortním způsobem: Mytí probíhá přirozeně, 

jako samo sebou. Jednoduše se do toho pusťte!

UPster ® H
Perfektní mytí v průchozí myčce



UPster ® H 500
Šetrně vůči člověku i životnímu prostředí

Super komfort mytí v rekordním čase: UPster ® myje plnou 
silou – a s nejlepším komfortem. Žádná pára při otevření, 
pohodlná spouštěcí automatika programů. 

"Dokáže" také vysoké nádobí, např. velké talíře, desky a tácy 
(vkládací výška 440 mm)

Vkládací výška
V 440 mm
Rozměry
V 2050/2288* mm,  
Š 635 mm, H 750 mm 
*při volitelném AirBox AktivAir

Rozměr koše
500 x 500 mm
Výkon
až 40 košů/h

Zejména je nutno zdůraznit:

•    Kryt je na zadní straně otevřen – zabraňuje zátěži 
párou

•  Automatický start při zavření krytu – jednoduše 
stiskněte madlo krytu

•  Nerezový systém mytí a čistého oplachu
•  Hlubokotažená mycí nádrž o objemu 22 litrů
•  Šikmá vrchní část s vodním žlábkem po obvodu – 

žádný zatěžující odkap mycí lázne  na nádobí
•  Vnitřní prostor výhodný pro čištění – žádná rušivá 

vedení v mycím prostoru

•   UPster ® H 500S:  
Integrované zařízení pro změkčení vody EW 10



Ošetření par AirBox AktivAir (volitelně): 
Špičkový komfort mytí

•  centrální odsávaní par
•  zřetelné snížení  zatížení párou
•  žádné zatížení párou pro personál myčky
•  integrovaný odvod kondenzátu
•  náběh odsávání řízen  mycím programem
•  časově řízený doběh
•  bez filtrační techniky – bezúdržbové zařízení

H 500

H 500

UPster ®-rozměry
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UPster ® H 500 s AirBox AktivAir (volitelně)
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UPster ® U / UPster ® H 
Wow: Pohled na detaily hovoří za vše

UPster ® U 500S Tak vypadá inovativní 
technika: stabilní vedení koše a bezbari-
érový přístup k systému ekofiltru a mycí 
nádrži, se zaobleními rohy která přispívají k 
hygieně. 

UPster ® U 500S a UPster ® H 500S Flexibilně ovladatelné, integrované zařízení pro změkčení vody EW 10 je vrcholem techniky MEIKO: 
Pánem je zde vždy personál obsluhy. Předběžná indikace hlásí včas blížící se vyčerpání změkčovače.  
Přednastavená rezerva přitom umožní ještě mnoho mycích cyklů bez jakýchkoli problémů. Regenerace je spouštěna vědomě ručně – 
např. během pauzy odpoledne. Pro optimální efektivitu mytí a regenerace se tak děje v individuálně nastaveném časovém termínu.

U 500S

UPster ® U 400 Čisté uspořádaní profesiolální mycí komory: Robustní technika a nejlepší 
materiál zajistí vysokou kvalitu čištění, přesně 11 super úsporných litrů se vejde do mycí 
nádrže.



Toto je slepý text a nic jiného než slepý text

UPster ® H 500 Snadná péče a pohodlný 
přístup - dopředu uložená, hlubokotažená 
mycí nádrž. Důležité: Na zadní stěně se ne-
vyskytují žádná rušivá potrubí nebo vedení. 
Ideální manipulace s ekofiltrem.

UPster ® U 400 / UPster ® U 500
Praktický zásobník pro umý-
vací a oplachový prostředek 
(volitelně). Lze pohodlně naplnit 
a vhodně dávkovat. 

UPster ® U 400 / UPster ® U 500 / 
UPster ® H 500
Je to tak jednoduché: easy 
going s kompletní přípojnou sa-
dou. Nainstalujte stroj, připojte 
a "jděte na věc"! Díky společně 
dodávané přípojné sadě pro 
vodu, odpadní vodu a elektro 
je připojení na inženýrské sítě 
zcela jednoduché.

Originální systém ekofiltru  
MEIKO filtruje v zařízeních 
UPster-mycí lázeň pro nejlepší 
hygienu a čistou vodu v nádrži. 

UPster ® H 500  
Komfortní obsluha prostřed-
nictvím  obvodového  madla 
– jednoduše stlačte a program 
se spustí.

UPster ® H 500 Přehledná a jasná konstrukce: Dvě funkční, pohodlně vyjímatelná plochá 
síta kryjí mycí nádrž, která leží pod nimi.



121.060.01.11.17/CZ/FD/500

UPster ® H 500 
Elektroinstalace
Elektrická přípojka: a střídavý trojfázový proud 3 NPE,  
400 V, 50 Hz. 
Spínání odpovídá ustanovením VDE.

Vodoinstalace
Stroje mohou být připojeny bez vřazení bezpečnostních  
armatur na vodovodní síť s čerstvou  vodou b. 
Minimální průtokový tlak 2,5 baru (0,6 baru s volitelným  
čerpadlem pro zvyšování  tlaku), maximální tlak 5 barů. 
Je nutno dodržet instalační předpis EN 1717. 
c Odpad DN 22. Položení přípojných vedení na odpad 
doleva, doprava nebo dolů je možné.
(1 bar = 100 kPa)  ( a b c  viz výkres str. 9)

UPster ® U 400, UPster ® U 500
Elektroinstalace
Elektrická přípojka: a střídavý trojfázový proud 3 NPE,  
400 V, 50 Hz  možno změnit na střídavý proud 1 NPE,  
230 V, 50 Hz.  
Bojler a ohřev nádrže jsou vzájemně elektricky  zablokovány. 
Spínání odpovídá ustanovením VDE. 

Vodoinstalace
Stroje mohou být připojeny bez vřazení bezpečnostních  
armatur na vodovodní síť s čerstvou  vodou b. 
Minimální průtokový tlak 2,5 baru (0,6 baru s volitelným 
čerpadlem pro zvyšování  tlaku), maximální tlak 5 barů. 
Je nutno dodržet instalační předpis EN 1717. 
c Odpad DN 22. (Interně do stroje – položeno jako sifon.)  
Položení přípojných vedení na odpad doleva, doprava nebo 
dolů je možné. 
(1 bar = 100 kPa)  ( a b c  viz výkresy str. 5) 

UPster ® U / UPster ® H  
Čistá řešení ve všech velikostech

Technické údaje
UPster ® U 400 UPster ® U 500 UPster ® H 500

230 V 400 V 230 V 400 V 400 V

Ohřev nádrže kW 2,0 2,0 2,0

Ohřev bojleru kW 3,0 3,0 4,5 6,0 / 9,0*

Motor čerpadla kW 0,55 0,55 0,75

Celkový príkon kW 3,8 3,8 5,3 9,0 / 12,0*

Spotřeba vody l/koš 2,2 3,0 3,0

Objem nádrže l 11,0 20,0 22,0

Vkládací výška mm 300 320 440

Rozměr koše mm 400 x 400 500 x 500 500 x 500

Doby průběhu programů** s 120/180/240 120/180/240 90/150/240

Teoretické výkony koše až košů/h 30/20/15 30/20/15 40/24/15
 * Volitelně zesílený výkon ohřevu (bez přirážky k ceně)
 ** Připojením na studenou vodu a/nebo krátkých časů na výměnu koše se může zvýšit doba mytí za účelem dosáhnutí hygienické teploty oplachu.  
Pro dimenzaci větrání prostoru umyvárny je nutno dodržovat VDI 2052.

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg · Německo · Tel. +49 (0)781 203-0 · Fax +49 (0)781 203-1121 · www.meiko.info · info@meiko.de

Vyhrazeno právo na změny v důsledku dalšího vývoje

Podle hygienických požadavků normy DIN SPEC 10534.


