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Alla installationer skall vara en bra referens!



WD-4
En robust underbänkdiskmaskin 

med lång livslängd för det lilla men 

krävande köket

WD-4



Uppfyller höga hygienkrav och 
ett optimalt diskresultat

Driftsäker och lättmanövrerad 
underbänkdiskmaskinen 
med hög effektivitet 

WD-4 placerad på understativ med låsbart skåp (tillbehör). Vagnen och diskbänken 
ingår ej i sortimentet. WD-4 levereras med 3 st diskkorgar.

Wexiödisk WD-4 är en enkel och driftsäker 

underbänkdiskmaskin. Bra arbetsmiljö, god 

hygien, servicevänlighet och ett optimalt disk-

resultat är egenskaper som gör Wexiödisk 

WD-4 lämplig för det lilla men krävande köket. 

Den 340 mm invändiga fria höjden möjliggör 

diskning av brickor med maximalt mått 

450 x 330 mm.

WD-4 finns i två modeller, grundmodellen 

WD-4C med ett diskprogram och WD-4 med 

tre diskprogram.

Maskinen kan placeras på ett understativ med 

plats för tre diskkorgar eller på stativ med lås-

bart skåp för säker förvaring av disk- och tork-

medel, lämpligt på t.ex. daghem.

För att uppnå ett optimalt diskresultat och god hygien 
töms diskarmarna på diskvatten när slutsköljningen 
startar. När diskprogrammet är avslutat, kan diskgodset 
plockas ur maskinen utan att kvarvarande diskvatten 
droppar på den rena disken.

I WD-4-modellens tre diskprogram kan disk- och skölj-
tider justeras efter behov. Genom att justera sköljtem-
peraturen kan även ömtåligt glas och porslin, som inte 
tål högre temperaturskillnader, diskas. Styrsystemet 
säkerställer hygienkraven enligt kvalitetssystemet 

HACCP och övervakar alla funktioner som t.ex. 
vattenmängd och rätt temperatur. Återstående disktid 
kan avläsas i manöverpanelens display. 

Styrsystemet varnar också vid för låg disktemperatur. 
Därmed minskar risken för skumbildning och ett dåligt 
diskresultat. Ett automatiskt rengöringsprogram under-
lättar den invändiga rengöringen av maskinen.



  Robust och driftsäker underbänkdiskmaskin.

  Optimalt diskresultat genom självtömmande 
 diskarmar. 

  340 mm invändig fri höjd möjliggör diskning av  
 brickor. 

  Hygienisk - maskinen uppfyller högsta krav på   
 hygien genom automatisk kontroll av slutskölj-  
 ningstemperatur och vattenmängd. 

  Effektiv och med hög kapacitet. 

  Servicevänlig - normalt sker servicen från 
 maskinens framsida.

  WEB Tool - förenklar hygienrapporter och 
 sparar tid

Hög kapacitet och effektivitet
Med WD-4 och 9 kW genomströmmare som tillval 
uppnås en kapacitet av 50 korgar per timme. WD-4 
har inbyggd korgräknare som visar hur många korgar 
som diskats under dagen samt det totala antalet diska-
de korgar. Grundmodellen WD-4C har en diskkapacitet 
av 20 korgar per timme.

Servicevänlig
Båda modellerna av WD-4 är mycket servicevänliga. 
För att underlätta service är de flesta komponenterna 
lätt åtkomliga och service kan normalt utföras från 
maskinens framsida.

WEB Tool sparar tid
Som tillval finns WEB Tool, vilket förenklar vardagen 
för dig som gör HACCP-rapporter för hand. Med 
hjälp av Internet Explorer eller annan webbläsare 
gör du dina rapporter automatiskt direkt från ma-
skinen. Nu behöver ingen längre föra dagbok över 
temperaturer för att uppfylla gällande hygienkrav 
enligt HACCP. Du slipper arkivering och onödigt 
pappersarbete, vilket sparar 
värdefull tid i köket.



Rätt till ändring av tekniska data förbehålles.

Tekniska uppgifter WD-4C WD-4

Diskpump (kW) 0,74 0,74
Genomströmmare (kW) 3 3 / 9 *
Tankvärme (kW) 1,8 1,8
Tankvolym (liter) 25 25
Vikt, maskin i drift (kg) 120 ** 120 **
Kapslingsklass (IP) 44 44

*   Extra utrustning
**  Fristående utförande 
 

Kapacitet och driftsdata WD-4C WD-4

Total disktid program 1 (min) 2,4 1,2 **
Total disktid program 2 (min) -- 2,4 **
Total disktid program 3 (min) -- 4,2 **
Kapacitet, max (korgar/tim) 20 20 / 50 ***
Korgstorlek (mm) 500x500 500x500
Vattenförbrukning, sköljning / program (liter) 3,7 2,5-3,7****
Energiförbrukning (kWh av ansluten effekt) 70-90% 70-90%
Ljudnivå * (dB(A)) 62 62
Max. yttemperatur vid 20°C rumstemperatur (°C) 35 35

*   Fristående utförande, 1 meter från maskinen
**  Fabriksinställning. Disktiden är justerbar
*** Med 9 kW genomströmmare (extra utrustning)
**** Gäller under idealförhållanden. Vattenförbrukningen beror på lokala förhållanden.  
 Finjustering görs vid installation 
 

Anslutning, maskin WD-4C WD-4

Total anslutningseffekt (kW) 5,54 5,54 / 9,74 *
Huvudsäkring 400V 3N~ (A) ** 10 10 / 16 *
Anslutningskabel area 400V 3N~ (L1-L3,N,PE) Cu (mm2) 2,5 mm2 *** 2,5 mm2 ***

*   Med 9 kW genomströmmare (extra utrustning)
**  Annan anslutningsspänning på begäran
*** Kabel 2m H07RN-F ingår 
 

Anslutning vatten, avlopp och ventilation WD-4C WD-4

Vattenkvalitet, hårdhet  (°dH) 2 - 7 2 - 7
Varmvattenanslutning 55 - 70°C (utvändig gänga) R ½" --
Vattenanslutning 5 - 70°C (utvändig gänga) * -- R ½"
Avloppsanslutning, slang (ø mm) 22 22 
Vattenkapacitet, tryck (kPa) 180 180
Vattenkapacitet, flöde (liter/min) 17 17
Golvbrunn, kapacitet (liter/sek) 1 1
Värmebelastning till rummet (total, sensibel, latent) 1,7/1,2/0,5 1,7/1,2/0,5

*   Vid kallare vatten, lägre än 55°C rekommenderas 9 kW genomströmmare. 

Storlek och vikt för transport WD-4C WD-4

Storlek, LxBxH (mm) * 765x710x1025 765x710x1025
Vikt (kg) * 97 97

*   Fristående utförande inkl. emballage

Teknisk specifikation WD-4 



1 Vattenanslutning, utv. gänga R½"
2 Avloppsanslutning, flexibel slang ø 22 mm.  
 Längd = 2 m 
3  Elanslutning kabel. Längd=2 m
4 Backventil

5 Vakuumventil

Fristående utförande med  
underskåp (extra utrustning)

Rätt till ändring av tekniska data förbehålles.

Måttskisser

Maskinmodell      Art.nr.        Mått i mm DxBxH   Genom-
strömmare    Elanslutning

WD-4C 201-04C...   628x600x850 3,0 kW       400V 3N~  50Hz 5,54 kW 10A

Tillval
Fristående utförande 630x600x878
Tömningspump
Diskmedelsdosering för flytande diskmedel
Extra utrustning
Understativ med gejderfack för tre korgar 201-0556 600x553x484
Understativ med låsbart skåp 201-0557 600x553x484

WD-4     201-004...   628x600x850 3,0 kW             400V 3N~  50Hz 5,54 kW 10A

Tillval                             
Fristående utförande              630x600x878
Marint utförande 400 V/3/50Hz utan nolla
Marint utförande 440 V/3/60Hz utan nolla
Tömningspump                
9 kW genomströmmare                   (ökar kapaciteten upp till 50 korgar/tim)         400V 3N~  50Hz 9,74 kW 16A
Tryckstegringspump
Break tank
WEB Tool
Extra utrustning
Understativ med gejderfack för tre korgar 201-0556 600x553x484
Understativ med låsbart skåp 201-0557 600x553x484

Modeller
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BECAUSE WE DO CARE

www.wexiodisk.com

Telefon:  +46 470 77 12 00
Telefax: +46 470 237 52

Adress: Mårdvägen 4
 SE-352 45 Växjö
 SVERIGE
E-post: wexiodisk@wexiodisk.com


