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ASKO Professional-serien er det 
perfekte valget når du ønsker holdbare 
apparater med minimal innvirkning 
på miljøet uten å gå på akkord med 
resultatet. Det stilfulle designet gjør at 
våre profesjonelle produkter også kan 
installeres og integreres på sosiale områder 
som skjønnhetssalonger og kafeer, og 
de er robuste nok til å passe inn i tøffe 
arbeidsmiljøer som i industri eller på skip. 
For ASKO går brukervennlighet og design 
alltid hånd i hånd, for å sikre at du får en 
pålitelig og fleksibel ny medarbeider.

ASKO Professional-apparater har et lavt 
energiforbruk og gjør det lettere å utføre 
ensformige oppgaver i kommersielle 
tjenester. Den enestående ytelsen, fra 
barnehager, hoteller og restauranter, 
tannlegekontorer og helsesentre, til tøffe 
offshore-miljøer.
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Godkjenninger

CE-merket indikerer at produktet oppfyller 
EUs standarder for helse, sikkerhet  
og miljø. Alle ASKO Professional-apparater er CE-merket.

Våre profesjonelle produkter er sprutsikre  
på IPX4-nivå, noe som betyr at de tåler vannsprut fra alle 
retninger.

ASKOs system for miljøledelse er sertifisert i henhold til 
ISO 14001, som definerer retningslinjer for miljøaspekter 
som materialer, utslipp og avfall. En omfattende 
gjennomgang av ledelsessystemet utføres hvert år.

ASKOs system for kvalitetsledelse er 
sertifisert i samsvar med ISO 9001. Et sterkt kundefokus 
og andre prinsipper for kvalitetsledelse sikrer at kunder 
alltid opplever en standard av topp kvalitet i produkter og 
tjenester som tilbys av ASKO. 

ISO 45001 er en standard som sikrer et godt og stabilt 
arbeidsmiljø og høy sikkerhet i hele selskapet. Redusert 
fravær hos de ansatte, noe som fører til bedre produktivitet 
og til syvende og sist en bedre produktkvalitet.

CE

IPX4

ISO
14001

ISO
9001

ISO
45001
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Profesjonelle
Segmenter

Institusjoner og kontorer

Profesjonelle produkter som brukes i skoler, aldershjem, 
barnehager, kontorer og brannstasjoner, brukes mange ganger 
hver dag og ofte av mange forskjellige bruker. Våre profesjonelle 
oppvaskmaskiner er derfor et ideelt valg siden de er robuste og 
holdbare produkter som ytterst enkle å bruke og forstå. De oppfyller 
også alle nødvendige krav til hygiene og bakteriebekjempelse med 
våre desinfiseringsprogrammer som kjører på høye temperaturer.

Helsevesen

Når det gjelder helsevesen er oppvaskmaskinene våre designet 
for å gi raskere resultater samtidig som man opprettholder de 
høyeste hygienestandardene i et krevende medisinsk miljø. Med 
sin kompakte størrelse i kombinasjon med en større kapasitet er de 
også enkle å plassere på steder med begrenset plass. 

Camping og marina

Om sommeren ønsker alle et fritt og enkelt liv. Familier drar 
hjemmefra og pakker i bilen og båten og drar på ferie. Likevel 
krever de fortsatt en viss servicestandard, noe som ofte er 
avgjørende når man velger campingplass, hyttegrend, vandrerhjem 
eller gjestehavn – de må kunne ha mulighet til å ta oppvasken. Vår 
profesjonelle oppvaskmaskin for camping og marina er et ideelt 
valg siden de er bygd for å brukes mange ganger hver dag, og 
er brukervennlige og kan brukes av mange forskjellige personer.
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Hoteller og restauranter

Gjester på hoteller og restauranter forventer skinnende rent 
servise, og derfor er det viktig å ha en oppvaskmaskin som alltid 
leverer, særlig i travle tider når du ikke har råd til forsinkelser. ASKO 
Professional-oppvaskmaskiner har korte programtider, et system 
med to kurver og variabel pumpehastighet, noe som sikrer et 
optimalt rengjøringsresultat. Vanntrykket kan styres, noe som gjør 
det mulig å rengjøre høye ølglass effektiv i én vaskesyklus og små, 
skjøre glass i en annen syklus.

Salonger og fritid

ASKO Professional-apparater for frisørsalonger, skjønnhetssalonger, 
spa, sports- og fritidsfasiliteter muliggjør oppvask flere ganger om 
dagen. Disse er bygd for å brukes mange ganger hver dag og i 
en lang periode, noe som gjør maskinene til en god investering 
med en høy varmeeffekt som gir effektive programmer med kortere 
syklustider. De oppfyller også alle nødvendige krav til hygiene 
og bakteriebekjempelse siden oppvaskmaskinene kjører på høye 
temperaturer.

Andre profesjonelle segmenter – klesvask

Institusjoner og kontorer

Camping og marina

Helsevesen

Hoteller og restauranter

Salonger og fritid

Skip og offshore

Rengjøringsfirmaer

Selvbetjente vaskerier
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LCD-skjerm

Programvelger for ytterligere programmer

Start/stopp-bryter

1 2

Brukervennlighet er et konsept som er 
avgjørende for alle produkter, men spesielt 
viktig for profesjonelle produkter der enkel 
bruk har en innvirkning på effektiviteten 
i virksomheten. Derfor har vi vært ekstra 
nøye når vi designet grensesnittet på våre 
profesjonelle oppvaskmaskiner, med høyt 
fokus på effektiv bruk. Hvis du bruker den 
samme programtiden gang på gang, holder 
det å trykke på Start-knappen og lukke 
døren for å sette i gang oppvaskmaskinen. 

Hovedbryter

Programvelgere 
I Normal vask 
II Sani-vask 
III Sani Quick-vask

1

2

3

4

5

Kontroller
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3 4 5

Frontskjerm

Frontskjermen viser deg statusen for 
oppvasksyklusen, hvilket program du har 
valgt og tiden som gjenstår. For SANI- og 
SANI QUICK-programmene vil du også se 
den gjeldende temperaturen slik at du kan 
forsikre deg om at oppvaskmaskinen når 
de korrekte temperaturene for å oppfylle 
sanitærkravene.
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1

5

3

7

2

6
4

8

9

9 Spray™
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9 Spray™ (modell med 3 kurver)

Sprøytesystemet er designet for presisjon 
og når alle hjørner av oppvaskmaskinen. Du 
får et perfekt vaskeresultat for alle typer av 
oppvask og smussnivåer.

1 Oppvasken i den øvre kurven rengjøres 
nedenfra.

2 En Power Zone™ rengjør bestikkurven.

3 Oppvask og bestikk i den nedre kurven 
rengjøres også ovenfra.

4 Oppvask og bestikk i den nedre kurven 
rengjøres nedenfra.

5 Bunn og vannfilter for forbedre filtrering 
(nedre spylearm).

6 Vannfilteret skylles fra det nedre spyletårnet.

7 En Power Zone™ rengjør gryter og panner.

8 En Power Zone™ rengjør flasker og vaser.

9 Venstre spylesone for den midtre kurven.
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1

2

Ekstra oppvask-
kraft
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Power Zones™

For å forbedre ytelsen ytterligere har vi 
utstyrt oppvaskmaskinene våre med to 
separate Power Zones™ med høyt trykk 
for den nedre kurven. Wide Spray™ for 
ekstra effektiv vask av gryter og panner, 
og Jet Spray™ for vask av høye og smale 
gjenstander som tåteflasker eller vaser. 

Jet Spray™*

Wide Spray™**

1

2

Turbo Drying™

Vifteassistert Turbo Drying™ for DWCBI231, 

DWC5926 og DWCBI242MXXL.S/1:

• ASKOs viftetørkesystem sikrer at 
klesvasken blir helt tørr.

• Etter den avsluttende tempererte 
skyllingen blir den fuktige luften i 
oppvaskmaskinen trukket ut av maskinen 
via viften.

• Fuktig luft og omgivelsesluft fra 
utsiden møtes i luftkanalen, og luften 
kondenseres og vannet går deretter 
tilbake i luftkanalen i døren inn i 
beholderen.

• Tørr luft slippes ut via luftdysen inn i 
rommet.

* Tilgjengelig på DWCBI231, DWC5926 

** Tilgjengelig på DWCBI242XXLS

*Dette støttes ikke i SANI-programmene, på grunn av sikkerheten.

Auto Door Open Drying™ (ADO)*

Kondenstørking med Auto Door Open 

Drying™  for DWCBI331: 

• Etter den avsluttende tempererte 
skyllingen lar oppvaskmaskinen 
temperaturen synke i 10 minutter.

• Døren åpnes automatisk og slipper inn 
temperert inneluft og tørr luft for å kjøle 
ned oppvasken og fjerne gjenværende 
fuktighet. 
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Med et bæresystem for kurver i to nivåer, programtider ned til fem 
minutter og fleksible programmer kan ASKO DWCFS5936S vaske 
så mye som 24 kurver på en time. Som med alle våre profesjonelle 
produkter kan du sette din lit til en holdbar konstruksjon i 
syrebestandig stål, og de oppfyller også gjeldende høye 
hygienekrav.

Profesjonell
Ytelse
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Ekstern automatisk dosering

ASKO Professional-oppvaskmaskiner har utstyr for å koble til et 
pumpesystem med ekstern automatisk dosering* av kjemikalier, 
oppvaskmiddel og skyllemiddel.  Det gjør det mulig å bruke profes-
jonell kjemikalier, som i sin tur gjør at oppvaskmaskinen kan kjøre på 
korte syklustider.

* Kun på DWCBI331, DWC5926 og DWCFS5936

Variabelt pumpetrykk

Når man vasker høye glass, er et høyt trykk nødvendig i oppvask-
maskinen for å nå helt ned i bunnen av glasset. På den annen 
side trenger du et lavt trykk når du vasker skjøre vinglass. Derfor 
har ASKO utstyrt den profesjonelle oppvaskmaskinserien med 
en sirkulasjonspumpe som varierer pumpetrykket avhengig av 
oppvasken.

To fleksible kassekurver

ASKO Professional-oppvaskmaskiner håndterer forskjellige 
typer av oppvaskkurver på to nivåer, i en størrelse på 500 x 500 
mm. Du får enkelt plass til tallerkener på 25 cm på begge nivåer. 
Dersom den øvre kurven er i sin høyeste stilling, har du til og med 
plass til tallerkener på 30,5 cm i den nedre kurven. Ved å ta ut 
den øvre holderen blir det mulig å sette inn gjenstander med en 
høyde på opptil 56 cm. 

Varmt- og kaldtvannstilkobling

ASKO Professional-oppvaskmaskiner kan kobles til varmt og/
eller kaldt vann. Den justerer seg automatisk til det tilkoblede 
vannet for å oppnå et best mulig oppvaskresultat. For å holde 
vaskesyklustiden på et minimum anbefaler vi at oppvaskmaskinen 
er koblet til varmt vann på 65° C.

Kort programsyklus – 5 min.*

Takket være det effektive 6 kW-elementet og varmtvanntilkoblin-
gen kan oppvasken din bli ren på så lite som fem minutter i det 
korteste programmet. 

Vannmykner

Alle våre profesjonelle oppvaskmaskiner har en mykner som gar-
anterer perfekte oppvaskresultater og opprettholder funksjonen 
selv på markeder med hardt vann. For å avgjøre mengden av 
myknersalt som skal brukes anbefaler vi at du tar kontakt med 
ditt lokal vannverk.
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Når du velger en ASKO Professional-
oppvaskmaskin, får du mange funksjoner 
med på kjøpet. Kort 5-minuttersprogram, 
to fleksible kassekurver, Turbo Drying™ 
Express og 8 Steel™ er bare noen av 

dem. Maskinene har også et utvalg av 
ferdigprogrammerte valg. Utvalget av 
funksjoner og programmer er perfekt for 
å matche de mange ulike behovene i for 
eksempel restauranter, kafeer og barer. 

Effektiv rengjøring for alle oppvaskmengder

Se modellsidene våre, side 22-29, for 
spesifikasjon av funksjoner for hver modell.
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Fleksible programmer*

Restauranter, barer og kafeer er eksempler på steder der flere 
forskjellige typer av oppvask med ulik grad av tilsmussing reng-
jøres hver dag. Derfor er det praktisk å ha forskjellige typer av 
programmer. ASKO Professional-oppvaskmaskiner tilbyr dette, 
men gir deg også muligheten til å designe dine egne programmer 
som passer enda bedre til dine behov.

*Kun på DWC5926 og DWCFS5936

Desinfisering med Sani-programmer

Velg et Sani-program dersom du ønsker å oppfylle hygienekravene. 
Temperaturen i hovedsyklusen er på 60 °C, og den siste sky-
llingen holder seg på 85 °C i minst 4 minutter. Den samlede 
oppvasksyklusen kan gå ned til 20 minutter når maskinen er 
koblet til varmt vann.

Syrebestandig beholder i ikke-magnetisk rustfritt stål

Det er få om noen konstruksjoner som er så stabile som dem 
som er laget av rustfritt stål. Våre oppvaskmaskiner har 8 av de 
viktigste komponentene laget av stål av høy kvalitet og rustfritt 
stål: beholderen, hyllene, spylerøret, spylearmene, den utvendige 
sokkelen, føttene, vannfilteret og varmeelementet. I tillegg har 
våre profesjonelle oppvaskmaskiner en ekstra holdbar syrefast 
beholder og dør. Laget av stål av ekstra høy kvalitet.

Øyeblikkelig start av forhåndsdefinerte programmer

I stressende arbeidsmiljøer som kafeer og barer ønsker du ikke 
å måtte tenke på å velge programmer i lange menyer uten at 
programmet starter raskt og enkelt. Oppvaskmaskinene våre har 
tre hurtigknapper med separate programmer. Ved levering finner 
du Normalt, Sani og Sani Quick. Hvis du foretrekker et annet pro-
gram, er det enkel å endre det.

Integrert tilbakeslagsventil

Oppvaskmaskinene våre er utstyrt med en integrert tilbakeslags-
ventil som forenkler installasjonen. Med tilbakeslagsventilen tren-
ger du ikke å tenke på å en ekstern sløyfe for å forhindre at skittent 
vann går tilbake i oppvaskmaskinen. Tilbakeslagsventilen foren-
kler også opphøyd installasjon der du ønsker å ha oppvaskmaski-
nen i en mer ergonomisk høyde.

Lavt støynivå

Støy er et problem på mange arbeidsplasser, så derfor har ASKO 

Professional-serien oppvaskmaskiner av en ekstra god lydisol-
ering og stille drenering og sirkulasjonspumper. Med et støynivå 
på ned til 44 dB(A) er de blant de mest stillegående profesjonelle 
oppvaskmaskinene på markedet.
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Display som er enkelt å lese

På displayet ser du enkelt hvilket program 
som er valgt og gjenværende tid. På 
fronten finner du et LCD-display som viser 
gjenværende programtid, eller den kan 
stilles inn for å vise oppnådd/gjeldende 
temperatur under Sani-programmer. 

Tilgjengelige programmer

Hvis du ønsker å justere oppvaskmaskinen 
til å passe til ditt spesifikke virksomhetsom-
råde, kan servicepersonalet stille inn hvilke 
programmer som skal være tilgjengelige i 
menyen. Dette for å skape en oppvaskmas-
kin som er perfekt tilpasset til dine behov.

Når mange mennesker bruker den samme maskinen, er brukervennlighet kombinert med 
fleksibilitet innen programvalg viktigere enn noensinne. Brukergrensesnittet befinner seg 
på et toppanel med en frontskjerm som viser statusinformasjon. Det er enkelt å bruke, med 
øyeblikkelig tilgang til tre forhåndsdefinerte programmer. 

Profesjonelle
Programmer

Programmer som oppfyller hygienekrav

ASKO Professional-oppvaskmaskiner har 
to programmer, Sani og Sani Quick, som 
øker temperaturen i den siste skyllingen til 
85 °C. Sani øker temperaturen til 85 °C i 10 
minutter, og Sani Quick øker den til 85 °C i 
3 minutter.
I henhold til Den internasjonale 
standardiseringsorganisasjonen (ISO) 
finner desinfiseringen sted når en 
A0-parameterverdi på 600 for desinfisering 
oppnås, noe som skjer når temperaturen 
når 85 °C i minst 3 minutter. Dette er viktig 
for miljøer der det stilles høye hygienekrav, 
siden EU anbefaler at oppvaskmaskiner bør 
ha en siste skylling på 85 °C for å oppfylle 
hygienestandarder.
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Orrefors
Krystallglass-program

Krystallglass-programmet er utviklet i sam-
arbeid med glassprodusenten Orrefors / 
Kosta Boda og det svenske glassinstituttet 
«GLAFO» Etter det første inntaket varmes 
vannet langsomt opp til 45 °C, og tempera-
turen holdes jevn under hele hovedvasken. 
Programmet egner seg også perfekt for an-
nen oppvask som er lett tilsmusset. 

Selvrens
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Selvrens

Selvrensprogram for hygienisk vask av 
oppvaskmaskinens kar, spylearmer og 
spylerør. Dette programmet burde brukes 
med normalt oppvaskmiddel eller sitronsyre 
(uten oppvask i maskinen).

Orrefors anbefaler ASKO

Hver gang du vasker krystallglass fra 
Orrefors i en ASKO-oppvaskmaskin, omgås 
du også et viktig stykke svensk innovasjon. 
Orrefors og ASKO har begge sine røtter 
godt plantet i skandinavisk designtradisjon, 
og begge merkene er representert over 
hele verden. Vår delte historie, i tillegg til det 
faktum at krystallglass fra Orrefors vaskes 
hver dag i oppvaskmaskinene våre, har 
gjort at vi kan omfavne hverandre i et nylig 
etablert partnerskap. Et av målene med 
dette partnerskapet er å slå endelig hull på 
myten om at krystallglass ikke kan vaskes i 
en oppvaskmaskin. Selv om dette er riktig 
for enkelte oppvaskmaskiner, kan krystall 
garantert vaskes i en ASKO-maskin.

Hemmeligheten er programmet 
for Krystallglass, som sikrer at 
vanntemperaturen øker gradvis og deretter 
holdes jevn, med en forskjell på bare 
±1 °C. Legg ditt dyrebare krystall i de sikre 
vinglassholderne i den øvre kurven. Fra nå 
av er det sikrere å vaske skjørt krystallglass 
i en ASKO-maskin enn å gjøre det for hånd.
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Tilbehør 

Øvre kurv

For bruk på tannlegekontorer, 
sykehus og kontorer

Nedre kurv

For bruk på tannlegekontorer, 
sykehus og kontorer

Topp og sider

For alle oppvaskmaskiner, 
Hvit

Sett med motvekter

Festes sammen med alle 
topp- og sidesettene, bortsett 
fra når oppvaskmaskinen er 
festet på gulvet

Utvidede justerbare 
føtter

100–150 mm

Oppvaskmaskiner
Utforsk serien

DWCBI231.W/1 (729053)

Farge  

Hvit

Ytelse

• Den korteste programtiden fra 20 min. 

koblet til varmt vann 65 °C

• Desinfiseringsprogram: 85 °C i minst 3 

minutter med en A0-verdi på 600 

• 13 kuverter

• 46 dB(A)

• Varmeeffekt: 1,8 kW

• Antall programmer: 9

• Turbo Drying™

• Testet for 15 000 sykluser

Type

• Innebygd

• Tilgjengelig i XL 82 cm 

• Rent vann

• Maks skylletemperatur i siste 
skylling er 85 °C, for å oppfylle 
desinfiseringsstandarden (den raskeste 
programtiden på 45 min.)

• Integrert bløtgjøring

• Doseringssystem for oppvaskmiddel og 

skyllehjelp finner du i døren

Kurver – Flexiracks™

• Premium øvre kurv med justerbar høyde
• Premium nedre kurv
• Bestikkurv

Installasjon

• 220–240 V, 1-ph 10 A 
• Frekvens: 50 Hz
• Kaldt eller varmt vann opptil 65 °C
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Tilbehør 

Øvre kurv

For bruk på tannlegekontorer, 
sykehus og kontorer

Nedre kurv

For bruk på tannlegekontorer, 
sykehus og kontorer

Topp og sider

For alle oppvaskmaskiner,  
Titan

Sett med motvekter

Festes sammen med alle 
topp- og sidesettene, bortsett 
fra når oppvaskmaskinen er 
festet på gulvet

Utvidede justerbare 
føtter

100–150 mm

DWCBI231.S/1 (729006)

Farge  

Rustfritt stål

Ytelse

• Den korteste programtiden fra 20 min. 

koblet til varmt vann 65 °C 

• 13 kuverter

• Desinfiseringsprogram: 85 °C i minst 3 

minutter med en A0-verdi på 600

• 46 dB(A)

• Varmeeffekt: 1,8 kW

• Antall programmer: 9

• Turbo Drying™

• Testet for 15 000 sykluser

Type

• Innebygd

• Tilgjengelig i XL 82 cm 

• Rent vann

• Maks skylletemperatur i siste 

skylling er 85 °C, for å oppfylle 

desinfiseringsstandarden (den raskeste 

programtiden på 45 min.)

• Integrert mykner

• Doseringssystem for oppvaskmiddel og 

skyllehjelp finner du i døren

Kurver – Flexiracks™

• Premium øvre kurv med justerbar høyde
• Premium nedre kurv
• Bestikkurv

Installasjon

• 220–240 V, 1-ph 10 A 
• Frekvens: 50 Hz
• Kaldt eller varmt vann opptil 65 °C
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Tilbehør 

Øvre kurv

For bruk på tannlegekontorer, 
sykehus og kontorer

Nedre kurv

For bruk på tannlegekontorer, 
sykehus og kontorer

Topp og sider

For alle oppvaskmaskiner,  
Rustfritt stål

Sett med motvekter

Festes sammen med alle 
topp- og sidesettene, bortsett 
fra når oppvaskmaskinen er 
festet på gulvet

Utvidede justerbare 
føtter

100–150 mm

Oppvaskmaskiner
Utforsk serien

DWCBI242MXXL.S/1 (737535)

Farge  

Rustfritt stål

Ytelse

• Den korteste programtiden fra 20 min. 

koblet til varmt vann 65 °C 

• Desinfiseringsprogram: 85 °C i minst 3 

minutter med en A0-verdi på 600

• 14 kuverter

• 44 dB(A)

• Varmeeffekt: 1,8 kW

• Antall programmer: 9

• Turbo Drying™

• Testet for 15 000 sykluser

Type

• Innebygd

• Tilgjengelig i XXL 86 cm 

• Maks skylletemperatur i siste 

skylling er 85 °C, for å oppfylle 

desinfiseringsstandarden (den raskeste 

programtiden på 45 min.)

• Integrert mykner

• Doseringssystem for oppvaskmiddel og 

skyllehjelp finner du i døren

Kurver – Flexiracks™

• Premium øvre kurv med justerbar høyde
• Midtre kurv
• Premium nedre kurv
• Bestikkurv

Installasjon

• 220–240 V, 1-ph 10 A 
• Frekvens: 50 Hz
• Kaldt eller varmt vann opptil 65 °C
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Tilbehør 

Øvre kurv

For bruk på tannlegekontorer, 
sykehus og kontorer

Nedre kurv

For bruk på tannlegekontorer, 
sykehus og kontorer

Sett med motvekter

Festes sammen med alle 
topp- og sidesettene, bortsett 
fra når oppvaskmaskinen er 
festet på gulvet

Utvidede justerbare 
føtter

100–150 mm

Topp og sider

For alle oppvaskmaskiner,  
Hvit

Oppvaskmaskiner
Utforsk serien

DWCBI331.W (736393)

Farge  

Hvit

Ytelse

• Den korteste programtiden fra 20 min. 

koblet til varmt vann 65 °C 

• Desinfiseringsprogram: 85 °C i minst 3 

minutter med en A0-verdi på 600

• 13 kuverter

• 46 dB(A)

• Varmeeffekt: 3,15 kW

• Antall programmer: 9

• Testet for 15 000 sykluser 

Type

• Innebygd

• Tilgjengelig i XL 82 cm 

• Maksimal skylletemperatur 85 ° C 

under siste skylling for å oppfylle 

desinfeksjonsstandarder (raskeste 

programtid 29 min)

• Integrert mykner

• Doseringssystem for oppvaskmiddel og 

skyllehjelp finner du i døren

Kurver – Flexiracks™

• Premium øvre kurv med justerbar høyde
• Premium nedre kurv
• Bestikkurv

Installasjon

• 220–240 V, 1-ph 16 A 
• Frekvens: 50 Hz
• Kaldt eller varmt vann opptil 65 °C
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DWCBI331.S (736394)

Farge  

Rustfritt stål

Ytelse

• Den korteste programtiden fra 20 min. 

koblet til varmt vann 65 °C 

• Desinfiseringsprogram: 85 °C i minst 3 

minutter med en A0-verdi på 600

• 13 kuverter

• 46 dB(A)

• Varmeeffekt: 3,15 kW

• Antall programmer: 9

• Testet for 15 000 sykluser

Type

• Innebygd

• Tilgjengelig i XL 82 cm 

• Maksimal skylletemperatur 85 ° C 

under siste skylling for å oppfylle 

desinfeksjonsstandarder (raskeste 

programtid 29 min)

• Integrert mykner

• Doseringssystem for oppvaskmiddel og 

skyllehjelp finner du i døren

Kurver – Flexiracks™

• Premium øvre kurv med justerbar høyde
• Premium nedre kurv
• Bestikkurv

Installasjon

• 220–240 V, 1-ph 16 A 
• Frekvens: 50 Hz
• Kaldt eller varmt vann opptil 65 °C

Tilbehør 

Øvre kurv

For bruk på tannlegekontorer, 
sykehus og kontorer

Nedre kurv

For bruk på tannlegekontorer, 
sykehus og kontorer

Sett med motvekter

Festes sammen med alle 
topp- og sidesettene, bortsett 
fra når oppvaskmaskinen er 
festet på gulvet

Utvidede justerbare 
føtter

100–150 mm

Topp og sider

For alle oppvaskmaskiner,  
Titan
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Oppvaskmaskiner
Utforsk serien

DWC5926W (497744)

Farge  

Hvit

Ytelse

• Den korteste programtiden fra 10 min. 

koblet til varmt vann 65 °C 

• Desinfiseringsprogram: 85 °C i minst 3 

minutter med en A0-verdi på 600

• 13 kuverter

• 47 dB (A)

• Varmeeffekt: 5,8 kW

• Antall programmer: 13

• Turbo Drying Express™

• Testet for 15 000 sykluser

Type

• Innebygd

• Tilgjengelig i XL 82 cm

• Maksimal skylletemperatur 85 ° C 

under siste skylling for å oppfylle 

desinfeksjonsstandarder (raskeste 

programtid 20 min)

• Integrert mykner

• Oppsett for ekstern automatisk dosering*

• Doseringssystem for oppvaskmiddel og 

skyllehjelp finner du i døren 

Kurver – Flexiracks™

• Eksklusiv øvre kurv med justerbar høyde
• Eksklusiv nedre kurv
• Bestikkurv

Installasjon

• 400 V, 3-ph 10 A 
• Frekvens: 50 Hz
• Kaldt og varmt vann opptil 65 °C

Tilbehør 

Øvre kurv

For bruk på tannlegekontorer, 
sykehus og kontorer

Nedre kurv

For bruk på tannlegekontorer, 
sykehus og kontorer

Sett med motvekter

Festes sammen med alle 
topp- og sidesettene, bortsett 
fra når oppvaskmaskinen er 
festet på gulvet

Utvidede justerbare 
føtter

100–150 mm

Topp og sider

For alle oppvaskmaskiner,  
Hvit

Autodoseringssett Prof.
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DWCFS5936.S (734156)

Farge  

Rustfritt stål

Ytelse

• Den korteste programtiden fra 5 min. 

koblet til varmt vann 65 °C. 

• 51 dB (A)

• Varmeeffekt:  5,8 kW

• Antall programmer: 9

• Testet for 15 000 sykluser

Type

• Frittstående

• Tilgjengelig i XL 82 cm 

• Rent vann, maks skylletemperatur 85 °C.

• Integrert mykner

• Ekstern automatisk dosering

Kurver – Flexiracks™

• Øvre og nedre holder i rustfritt stål 
(2 kurver inkludert. 1 standard + 
1 tallerken) 

Installasjon

• 400 V, 3-ph 10 A 
• Frekvens: 50 Hz
• Kaldt og varmt vann opptil 65 °C

Tilbehør 

Utvidede justerbare 
føtter

100–150 mm
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Holder for øvre kurv  
Dentalinnsatser

SAP 470776

Holder for nedre kurv  
Dentalinnsatser

SAP 470774

Innsats for skåler

SAP 470772

Innsats for serveringsbrett

SAP 470773

Oppvaskmaskiner
Alle våre profesjonelle modeller kan suppleres med et ut-
valg av praktisk tilbehør som gjør det enklere å jobbe i 
kjøkkenet.

TILBEHØR  
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Topp og sider for frittstående 

plassering inkl. vekter.

For alle oppvaskmaskiner  
SAP Hvit 696958, Titan 696961

TILBEHØR  

Utvidede justerbare føtter

100–150 mm
Passer med:

DWC5926W og DWCFS5936S
SAP 484935

Sett med motvekter

Festes sammen med alle topp- og sidesettene, 
bortsett fra når oppvaskmaskinen 

er festet på gulvet
SAP 441929

Autodoseringssett Prof.

Passer med: 
DWC5926W 
SAP 477940
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Oppvaskmaskiner
Programmer

DWCBI231.W/1  - DWCBI231.S/1

PROGRAM BESKRIVELSE TEMPERATUR*
ENERGY (KWH)
VARMT/KALDT

VANN (LITER)
TID (MIN.)

VARMT/KALDT

ECO-vask

Dette programmet egner seg for vask 
av normalt tilsmusset oppvask og er 
det mest effektive programmet med 
tanke på kombinert forbruk av energi 
og vann.

50 °C / 60 °C 0,6 / 0,92 9,99,9 210 / 230

Krystallglass 
Skånsom vask med lavt trykk. Dette 
programmet er beregnet på glass og 
porselen som nettopp er blitt brukt.

45 °C / 50 °C 0,4 / 0,8 9 80 / 100

Intensive

Et program som egner seg for 
dagligdags oppvask. Dette 
programmet kan også rengjøre tørre 
matrester, men er ikke beregnet på 
brent mat, slik som i ildfaste former.

70 °C / 70 °C 1,2 / 1,6 16,5 155 / 175

Hurtig vask
Dette programmet brukes for glass 
og porselen som er lett tilsmusset, for 
eksempel kaffekopper.

<25 °C / <35 °C 0,2 / 0,1 9,5 20 / 20

Skyll og hold
Brukes for å skylle oppvask mens du 
venter på at oppvaskmaskinen skal 
bli full.

- / - 0,01 / 0,01 3 7 / 7

Universal
Standardprogram for normalt 
tilsmusset oppvask. 60 °C / 65  °C 0,8 / 1,2 15,5 100 / 120

SANI

Dette programmet er ideelt å bruke 
ved høye hygienekrav. Hovedvaskens 
temperatur er 60 ° C. Den siste 
skyllingen er på 85 ° C i 10 minutter.

60 °C / 85  °C 1,2 / 1,7 13 80 / 95

SANI Quick

Velg SANI Quick hvis du ønsker et 
raskere program som fortsatt oppfyller 
hygienekravene. Temperaturen i 
hovedvasken er på 60 ° C. Den siste 
skyllingen er på 85 ° C i 4 minutter.

65 °C / 85  °C 1,3 / 1,9 15,5 45 / 60

Selvrens
Selvrensprogram for hygienisk vask av 
oppvaskmaskinens kar, spylearmer og 
spylerør.

70 °C / 70 °C 0,6 / 1,0 9 45 / 65

Verdiene i tabellen er blitt testet med vanntilkobling med varmt vann på 65 °C og kaldt vann på 15 °C.
* Hovedvask / siste skylling
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DWCBI242MXXL.S/1

PROGRAM BESKRIVELSE TEMPERATUR*
ENERGY (KWH)
VARMT/KALDT

VANN (LITER)
TID (MIN.)

VARMT/KALDT

ECO-vask

Dette programmet egner seg for vask 
av normalt tilsmusset oppvask og er 
det mest effektive programmet med 
tanke på kombinert forbruk av energi 
og vann.

50 °C / 60 °C 0,6 / 0,93 9,49,4 210 / 230

Krystallglass 
Skånsom vask med lavt trykk. Dette 
programmet er beregnet på glass og 
porselen som nettopp er blitt brukt.

45 °C / 50 °C 0,4 / 0,7 8,5 80 / 100

Intensive

Et program som egner seg for 
dagligdags oppvask. Dette 
programmet kan også rengjøre tørre 
matrester, men er ikke beregnet på 
brent mat, slik som i ildfaste former.

70 °C / 70  °C 1,2 / 1,6 15 155 / 175

Hurtig vask
Dette programmet brukes for glass 
og porselen som er lett tilsmusset, for 
eksempel kaffekopper.

<25 °C / <35 °C 0,2 / 0,1 9,5 20 / 20

Skyll og hold
Brukes for å skylle oppvask mens du 
venter på at oppvaskmaskinen skal 
bli full.

- / - 0,01 / 0,01 3,5 7 / 7

Universal
Standardprogram for normalt 
tilsmusset oppvask. 60 °C / 65 °C 0,8 / 1,2 14,5 100 / 120

SANI

Dette programmet er ideelt å bruke 
ved høye hygienekrav. Hovedvaskens 
temperatur er 60 ° C. Den siste 
skyllingen er på 85 ° C i 10 minutter.

60 °C / 85 °C 1,2 / 1,7 12 80 / 95

SANI Quick

Velg SANI Quick hvis du ønsker et 
raskere program som fortsatt oppfyller 
hygienekravene. Temperaturen
i hovedvasken er på 60 ° C. Den siste 
skyllingen er på 85 ° C i 4 minutter.

60 °C / 85 °C 1,3 / 1,9 15 45 / 60

Selvrens
Selvrensprogram for hygienisk vask av 
oppvaskmaskinens kar, spylearmer og 
spylerør.

70 °C / 70 °C 0,6 / 1,0 9 75 / 55

Verdiene i tabellen er blitt testet med vanntilkobling med varmt vann på 65 °C og kaldt vann på 15 °C.
* Hovedvask / siste skylling
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DWCBI331.W - DWCBI331.S

PROGRAM BESKRIVELSE TEMPERATUR*
ENERGY (KWH)
VARMT/KALDT

VANN (LITER)
TID (MIN.)

VARMT/KALDT

ECO-vask

Dette programmet egner seg for vask 
av normalt tilsmusset oppvask og er 
det mest effektive programmet med 
tanke på kombinert forbruk av energi 
og vann.

50 °C / 60 °C 0,7 / 1,1 10,510,5 190 / 205

Krystallglass 
Skånsom vask med lavt trykk. Dette 
programmet er beregnet på glass og 
porselen som nettopp er blitt brukt.

45 °C / 50 °C 0,3 / 0,7 9 80 / 90

Intensive

Et program som egner seg for 
dagligdags oppvask. Dette 
programmet kan også rengjøre tørre 
matrester, men er ikke beregnet på 
brent mat, slik som i ildfaste former.

70 °C / 70  °C 1,0 / 1,6 16,5 125 / 135

Hurtig vask
Dette programmet brukes for glass 
og porselen som er lett tilsmusset, for 
eksempel kaffekopper.

< 55 °C / < 60 °C 0,5 / 0,6 9,5 20 / 20

Skyll og hold
Brukes for å skylle oppvask mens du 
venter på at oppvaskmaskinen skal 
bli full.

- / - 0,01 / 0,01 3,5 7 / 7

Universal
Standardprogram for normalt 
tilsmusset oppvask. 60 °C / 65 °C 0,8 / 1,2 16 100 / 110

SANI

Dette programmet er ideelt å bruke 
ved høye hygienekrav. Hovedvaskens 
temperatur er 60 ° C. Den siste 
skyllingen er på 85 ° C i 10 minutter.

60 °C / 85 °C 1,2 / 1,7 13 60 / 70

SANI Quick

Velg SANI Quick hvis du ønsker et 
raskere program som fortsatt oppfyller 
hygienekravene. Temperaturen
i hovedvasken er på 60 ° C. Den siste 
skyllingen er på 85 ° C i 4 minutter.

50 °C / 85 °C 1,1 / 1,6 16 29 / 45

Selvrens
Selvrensprogram for hygienisk vask av 
oppvaskmaskinens kar, spylearmer og 
spylerør.

70 °C / 85 °C 1,4 / 1,6 9 55 / 65

Verdiene i tabellen er blitt testet med vanntilkobling med varmt vann på 65 °C og kaldt vann på 15 °C.
* Hovedvask / siste skylling

Oppvaskmaskiner
Programmer
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DWC5926W 

PROGRAM BESKRIVELSE TEMPERATUR*
ENERGY (KWH)
VARMT/KALDT

VANN (LITER)
TID (MIN.)

VARMT/KALDT

Hurtig vask
Dette programmet brukes for glass 
og porselen som er lett tilsmusset, for 
eksempel kaffekopper.

60 °C / 65 °C 0,7 / 1,3 1414 10 / 20

Universal
Standardprogram for normalt tilsmusset 
oppvask. 60 °C / 70  °C 0,8 / 1,5 14 25 / 25

Universal plus
Rengjøring av sterkt tilsmusset oppvask 
der hoveddelen av smusset kan fjernes 
med forvask med kaldt vann.

65 °C / 70  °C 0,9 / 1,7 17 40 / 40

Intensive

Et program som egner seg for dagligdags 
oppvask. Dette programmet kan også 
rengjøre tørre matrester, men er ikke 
beregnet på brent mat, slik som i ildfaste 
former.

65 °C / 70 °C 1,0 / 2,1 22 60 / 60

Vinglass
Skånsom vask med lavt trykk. Dette 
programmet er beregnet på glass og 
porselen som nettopp er blitt brukt.

55 °C / 50 °C 0,1 / 1,0 14 20 / 20

Ølglass
Tilpasset for mer robuste og tykkere 
ølglass. Kaldt vann i siste skylling. 55 °C / - 0,4 / 0,7 14 15 / 20

Vask av plast

Program beregnet på vask av 
plastgjenstander som kan vaskes i 
oppvaskmaskin. Porselen og glass kan 
også vaskes.

60 °C / 60 °C 0,7 / 1,4 17 40 / 40

ECO-vask

Dette programmet egner seg for vask 
av normalt tilsmusset oppvask og er det 
mest effektive programmet med tanke på 
kombinert forbruk av energi og vann.

55 °C / 45 °C 0,7 / 1,0 17 165 / 180

Gryter og panner

Program for svært tilsmusset oppvask 
som panner og ildfaste former. Dersom 
denne oppvasken ikke fyller hele 
oppvaskmaskinen, og du legge til 
tallerkener og lignende.

70 °C / 70 °C 1,1 / 1,5 23 160 / 180

Quick Wash Sani
Kort program for å rengjøre og desinfisere 
oppvask. Den siste skyllingen har en 
temperatur på over 85 °C i 3 minutter.

60 °C / 85 °C 1,2 / 1,9 14 20 / 30

Universal Sani

Program for effektiv rengjøring og 
desinfisering av oppvask. Den siste 
skyllingen har en temperatur på over 
85 °C i 3 minutter.

60 °C / 85 °C 1,3 / 2,0 17 40 / 45

Skyll
Brukes for å skylle oppvask mens du 
venter på at oppvaskmaskinen skal bli full. - / - 0,01 / 0,01 5 3 / 3

Drenering
Pumper ut vann, for eksempel når et 
Program blir avbrutt. - / - 0,01 / 0,01 - 2 / 2

Verdiene i tabellen er blitt testet med vanntilkobling med varmt vann på 65 °C og kaldt vann på 15 °C.
* Hovedvask / siste skylling
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DWCFS5936S

PROGRAM BESKRIVELSE TEMPERATUR*
ENERGY (KWH)
VARMT/KALDT

VANN (LITER)
TID (MIN.)

VARMT/KALDT

Hurtig vask
Dette programmet brukes for glass 
og porselen som er lett tilsmusset, 
for eksempel kaffekopper.

60 °C / 85 °C 0,8 / 1,2 88 5 / 10

Hurtig vask 
universal

For normalt tilsmusset oppvask. 
Brukes for glass, porselen og 
kaffekopper.

60 °C / 85 °C 0,8 / 1,3 12 15 / 20

Universal
Standardprogram for normalt 
tilsmusset oppvask. 60 °C / 85  °C 0,9 / 1,4 12 15 / 20

Universal plus

Rengjøring av sterkt tilsmusset 
oppvask der hoveddelen av 
smusset kan fjernes med forvask 
med kaldt vann.

60 °C / 85  °C 0,9 / 1,5 15 20 / 25

Intensiv

Et program som egner seg for 
dagligdags oppvask. Dette 
programmet kan også rengjøre tørre 
matrester, men er ikke beregnet på 
brent mat, slik som i ildfaste former.

65 °C / 85  °C 1,2 / 2,0 18 60 / 60

Vinglass

Skånsom vask med lavt trykk. Dette 
programmet er beregnet på glass 
og porselen som nettopp er blitt 
brukt.

55 °C / 50 °C 0,3 / 0,8 12 15 / 15

Ølglass
Tilpasset for mer robuste og tykkere 
ølglass. Kaldt vann i siste skylling. 55 °C / - 0,3 / 0,5 12 10 / 15

Skyll
Brukes for å skylle oppvask mens 
du venter på at oppvaskmaskinen 
skal bli full.

- / - 0,01 / 0,01 5 2 / 2

Drenering
Pumper ut vann, for eksempel når 
et Program blir avbrutt. - / - 0,01 / 0,01 - 2 / 2

Verdiene i tabellen er blitt testet med vanntilkobling med varmt vann på 65 °C og kaldt vann på 15 °C.
* Hovedvask / siste skylling

Oppvaskmaskiner
Programmer
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MODELLER
DWCBI231.W/1  - 

DWCBI231.S/1
DWCBI242MXXL.S/1

DWCBI331.W - 
DWCBI331.S

DWC5926W DWCFS5936S

Institusjoner og kontorer X X X X X

Camping og marina X X X

Helsevesen X X X X

Hoteller og restauranter X X

Salonger og fritid X X X

Oppvaskmaskiner
Segmenter
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Tekniske
spesifikasjoner
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OPPVASKMASKINER

MODELLBETEGNELSER DWCBI231.W/1 DWCBI231.S/1 DWCBI331.W DWCBI331.S

Farge Hvit Rustfritt stål Hvit Rustfritt stål

Størrelse XL XL XL XL

Installasjon Spor inn Spor inn Spor inn Spor inn

Display TFT front / LCD topp TFT front / LCD topp TFT front / LCD topp TFT front / LCD topp

Håndtak Integrert Integrert Åpnehåndtak Åpnehåndtak

Programmer/alternativer 10 programmer 10 programmer 9 programmer 9 programmer

Sideplater - - - -

Benkeplate - - - -

Kuverter STD (EU) 13 13 13 13

Kuverter maks (EU, US) 13 13 13 13

Kuverter STD (AU) ikke tilgj. ikke tilgj. ikke tilgj. ikke tilgj.

Kuverter maks (AU) ikke tilgj. ikke tilgj. ikke tilgj. ikke tilgj.
Grunnspek. (Ny 1–5) / Ytelsesvariant 
(DW40-forbedring) EU24a EU24a EU26a EU26a

US trim kit - - - -

Justerbare bakføtter foran n n n n

Justerbare fjærer foran - - - -

Tilbakeslagsventil (integrert) n n n n

Turbo Drying n n - -

Turbo Drying Express (ikke oppvarmet) - - - -

BLDC-pumpe n n n n

LED-lys på innsiden (2 spotter) n n n n

Automatisk dosering av oppvaskmiddel og skyllemiddel - - n n

Mykner n n n n

NY Automatisk døråpning - - n n

Sikkerhetsinnløpsventil n n n n

Støynivå 46 46 46 46

Kurvspesifikasjon Premium Premium Premium Premium

Bestikkurv øverst - - - -

Øvre kurv Premium HA Premium HA Premium HA Premium HA

Nedre kurv Premium Premium Premium Premium

Midtre kurv - - - -

Knivkurv (ny versjon) - - - -

Bestikkurv n n n n

Hylle for høye vinglass - - - -

Liten bestikkurv - - - -

Antall sprøytesoner 7 7 6 6

Power Zone bestikkurv n n n n

Power Zone Jet spray - - - -

Power Zones Wide Spray n n - -

Sparkeplate Høy Høy Høy Høy

Tilkobling Klargjort Klargjort Ikke tilgj. Ikke tilgj.

Vanntilkobling EU: 3/4" EU: 3/4" EU: 3/4" EU: 3/4" 

Adapter EU: 1/2" EU: 1/2" EU: 1/2" EU: 1/2" 

Spenning 220–240 V 220–240 V 220–240 V 220–240 V

Elektrisk tilkobling 1ph 1ph 1ph 1ph

Oppvarmingseffekt 1,8 kW 1,8 kW 1,8 kW / 3,15 kW 1,8 kW / 3,15 kW

Nominell sikring 10 A 10 A 10 A / 16 A 10 A / 16 A

Nominell effekt 1,9 kW 1,9 kW 1,9 kW / 3,3 kW 1,9 kW / 3,3 kW

Frekvens 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Godkjenninger CE CE CE CE

Antall sykluser testet 15 000 15 000 15 000 15 000
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OPPVASKMASKINER

MODELLBETEGNELSER DWC5926W DWCFS5936.S DWCBI242MXXL.S/1

Farge Hvit Rustfritt stål Rustfritt stål

Størrelse XL XL XXL

Installasjon Spor inn FS Spor inn

Display TOPP + Front TOPP + Front TFT front / LCD topp

Håndtak Integrert Integrert Integrert

Programmer/alternativer 13 programmer 12 programmer 10 programmer

Sideplater - n -

Benkeplate - n -

Kuverter STD (EU) ikke tilgj. ikke tilgj. 14

Kuverter maks (EU, US) ikke tilgj. ikke tilgj. 14

Kuverter STD (AU) ikke tilgj. ikke tilgj. ikke tilgj.

Kuverter maks (AU) ikke tilgj. ikke tilgj. ikke tilgj.
Grunnspek. (Ny 1–5) / Ytelsesvariant 
(DW40-forbedring) ikke tilgj. ikke tilgj. EU25a

US trim kit - - -

Justerbare bakføtter foran Nei (4 føtter) Nei (4 føtter) n

Justerbare fjærer foran - - -

Tilbakeslagsventil (integrert) - - n

Turbo Drying n - n

Turbo Drying Express (ikke oppvarmet) n - -

BLDC-pumpe - - n

LED-lys på innsiden (2 spotter) ikke tilgj. ikke tilgj. n

Automatisk dosering av oppvaskmiddel og skyllemiddel n n -

Mykner n n n

NY Automatisk døråpning ikke tilgj. ikke tilgj. -

Sikkerhetsinnløpsventil n n n

Støynivå 47 51 44

Kurvspesifikasjon Eksklusiv ikke tilgj. Premium

Bestikkurv øverst ikke tilgj. ikke tilgj. -

Øvre kurv Eksklusiv H/A Glasskasse Premium HA

Nedre kurv Eksklusiv Tallerkenkasse Premium 

Midtre kurv - ikke tilgj. n

Knivkurv (ny versjon) - ikke tilgj. -

Bestikkurv n ikke tilgj. n

Hylle for høye vinglass - ikke tilgj. -

Liten bestikkurv - ikke tilgj. -

Antall sprøytesoner 9 ikke tilgj. 9

Power Zone bestikkurv n ikke tilgj. n

Power Zone Jet spray n ikke tilgj. n

Power Zones Wide Spray n ikke tilgj. n

Sparkeplate Høy - Høy

Tilkobling ikke tilgj. ikke tilgj. Klargjort

Vanntilkobling EU: 3/4" EU: 3/4" EU: 3/4" 

Adapter - - EU: 1/2" 

Spenning 400 400 220–240 V

Elektrisk tilkobling 3ph 3ph 1ph

Oppvarmingseffekt 1,8 kW

Nominell sikring 10 A 10 A 10 A

Nominell effekt 6,04 kW 6,04 kW 1,9 kW

Frekvens 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Godkjenninger CE CE CE

Antall sykluser testet 15 000 15 000 15 000
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Oppvaskmaskiner
Installasjonstegninger

DWCBI242MXXL.S/1 

DWCBI231.W/1 - DWCBI231.S/1
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DWCFS5936.S

DWC5926W

DWCBI331.W - DWCBI331.S
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