
The Range

Dishwashing

Dishwashers

Washing system

Preparation

Dynamic - Static

Static HD

Cooking

N900 - PD700

Snack 600

Industrial machines

Ovens

ActivePlus and Plus

FCF

Distribution

Self-Service ActiveSelf

Fit-System

... and much moreRefrigeration

Refrigerated appliances

Laundry equipment
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The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux
Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of
approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

http://www.zanussiprofessional.com
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that professionals

count on

Diskmaskiner
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Dagens moderna storkök har vidareutvecklats genom Zanussi Professional systemet.

Varje yrkesman inom denna sektor känner igen arbetet bakom utvecklingen som har

förbättrat tillvaron och ökat möjligheterna för yrkesmän i köket. Zanussi Professional

systemet är i realiteten ett universellt system, som används över hela världen av miljontals

människor. Diskmaskinerna är en av de många delarna av dessa system. I sortimentet

finns både traditionella maskiner och de nya Active produkterna, dom är tillförlitliga, 

säkra, enkla att använda och garanterar även högsta hygienstandaren med en låg

energiförbrukning.

Systemet
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Zanussi Professional diskmaskiner är konstruerade med material och komponenter 

av högsta kvalitet, som säkerställer ett fullständigt hygienisk diskresultat av glas, porslin

och bestick. Maskinerna uppfyller även optimala arbetsförhållanden för personalen i

diskrummet.

Det garanterade slutsköljningssystemet (GRS) i alla Active diskmaskiner, ger en

perfekt och säker slutsköljning, eftersom mängden och temperaturen av vatten alltid är

den riktiga. Med hjälp av den lättskötta kontrollpanelen och den goda åtkomligheten till

dom viktigaste delarna går skötsel och rengöring snabbt och enkelt.

Sortimentet    

av entanks diskmaskiner

LS 10 & 14 LS 9 LS 6 LS 5 LB 1 & 2 LB 035 & 040
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Huvdiskmaskiner 
LS10 och LS14 
LS10 och LS14 huvdiskmaskiner är utvecklade av Zanussi

Professional för att garantera bästa utförande i vad gäller
robusthet, tillförlitlighet, hygien, enkel rengöring och
säkerhet för operatören. Dessa effektfulla modeller kan
diska upp till 1000 respektive 1080 tallrikar per timme. 
Maskinerna är möjliga att placeras för vinkelmatning i hörn
eller för rak genommatning utmed en vägg. För att få en
funktionell diskfunktion, som tillgodoser varje kunds behov,
kan maskinerna kombineras med ett stort urval av
standardbänkar och banor. Stomme och huvudkomponenter
är i rostfritt stål (AISI 304) för att säkerställa robusthet och en
lång livslängd. Samtliga maskiner är i Active utförande och
försedda med det nya garanterade slutsköljningssystemet

(GRS).
Disktanken är försedd med rundade hörn, kraftig löstagbar
korgram, tankfilter och slät invändig baksida för att förenkla
rengöringen. För att rengöra maskinen invändigt finns en
självrengöringscykel som använder rent hett vatten och som
är lätt att aktivera efter avslutad diskning.
Det dubbelväggiga huvtaket och disktanken säkerställer en
låg ljudnivå och reducerar värmeavgivningen ifrån maskinen.
Dessutom finns en säkerhetsfunktion som skyddar huven
från att falla rakt ner, och eventuellt skada användaren, om
en huvfjäder skulle brista.

SORTIMENTET AV LS10 OCH LS14 
HUVDISKMASKINER INKLUDERAR:

1 LS10, 1000 tallrikar per timme, med 2 diskcykler
och enkel huv

5 LS14, 1180 tallrikar per timme, med 3 diskcykler,
en med enkel huv, en med isolerad huv, en med
isolerad automatisk huv, en med 
diskmedelsdosering och en 60 hz modell

Diskutrymme Active kontrollpanel

Tack  vare  de t  garanterade  
slutsköljningssystemet (GRS) sker
alltid slutsköljningen med en
temperatur av 84°C under hela
slutsköljningscykeln, vilket garanterar
att diskgodset blir sköljt enligt
internationell standard. Active
systemet garanterar ett konstant
tryck på vattnet under sköljningen
oberoende av det inkommande
vattentrycket från nätet. 
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Huvdiskmaskin
LS9
Zanussi Professional LS9 ger ett utmärkt resultat trots 
sin enklare tekniska specifikationsnivå i förhållandet till LS10
och LS14. LS9 har en diskkapacitet upp till 1170 tallrikar per
timme och kan placeras för vinkelmatning i hörn eller för rak
genommatning utmed en vägg. Det 3 sidiga handtaget med
3 fjädrar säkerställer en jämn och lätt rörelse av huven. 
Den elektroniska kontrollpanelen med digital display gör det
möjligt för användaren att ha full kontroll av diskmaskinen.
Maskinen är konstruerad helt i rostfritt stål (AISI 304) med
justerbara ben. Korgram, tankfilter, disk och sköljarmar, är
lätt uttagbara för enkel rengöring. Disktanken är mycket
hygienisk och försedd med rundade hörn och utan invändiga
rör i diskutrymmet. 

SORTIMENTET AV LS9 HUVDISKMASKINER 
INKLUDERAR:

1 LS9, 1170 tallrikar per timme, med 3
diskcykler och enkel huv

1 LS9, 1170 tallrikar per timme, med 3 diskcykler,
diskmedelsdosering 
och enkel huv

Disktank

Genomströmmaren med en volym av
12 liter och en effekt av 9 kW ger en
mycket hög kapacitet som säkerställer
att sköljvattnet alltid har en temperatur
av minst 82,5°C under hela
slutsköljningscykeln, vilket garanterar
att diskgodset blir sköljt enligt
internationell standard. Genomströmmaren
har en inbyggd funktion, som fördröjer
slutsköljningen tills vattnet uppnått rätt
temperatur.
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Underbänkdiskmaskiner
LS5 och LS6
Underbänkdiskmaskinerna LS5 och LS6 är konstruerade
med komponenter av högsta kvalitet och utförda helt i
rostfritt stål (AISI 304) för att säkerställa en hög
tillförlitlighet. Endast diskarmar och munstycken på LS5
modellerna är utförda i polyproppylene, vilket är ett mycket
robust och hygieniskt material. LS6 har en helpressad
disktank med rundade hörn, helt utan svetsskarvar och
sammanfogningar, ett komplett uttagbart tankfilter och
uttagbara disk och sköljarmar som gör rengöringen mycket
enkel. En maximal hygien är garanterad i Active LS6E
modellerna genom det garanterade slutssköljningssystemet

(GRS) med en konstant temperatur av 84°C, medan LS5
har ett traditionellt slutsköljningssystem med en
sköljtemperatur av lägst 82,5°C. LS5 har en enkel
elektronisk kontrollpanel med en diskcykel av 2 minuter för
att säkerställa ett optimalt disk och sköljresultat. 
LS6 har tre olika diskcykler beroende på typen av
diskgodsets som skall diskas och dess smutsighetsgrad.
Alla cykler kan omprogrammeras i tid för att anpassas till
olika kunders behov. Den tredje diskcykeln kan även bli
omprogrammerad med en längre och hetare slutsköljning
för att anpassas till HACCP krav eller med en lägre
temperatur för sköljning av kristallglas.
LS6 har också en mjukstartfunktion för att skydda ömtåliga
detaljer vid starten av varje diskcykel.

SORTIMENTET AV LS5 UNDERBÄNKDISKMASKINER
INKLUDERAR:

2 LS5, 540 tallrikar per timme, 2,8 eller 4,5 kW 
genomströmmare, enkel vägg

2 LS5, 540 tallrikar per timme, med avloppspump,
2,8 eller 

4,5 kW genomströmmare, enkel vägg

SORTIMENTET AV LS6 UNDERBÄNKDISKMASKINER
INKLUDERAR:

1 LS6, 720 tallrikar per timme, isolerad 
modell med standard slutsköljningssystem

2 LS6E, 720 tallrikar per timme, active 
isolerade modeller (50 eller 60 Hz) med garanterat 
slutsköljningssystem (GRS)

1 LS6E, 720 tallrikar per timme, active isolerad
modell (50 eller 60 Hz) med garanterat 
slutsköljningssystem (GRS) och avloppspump

Diskutrymme LS6

Anslutningar
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Glasdiskmaskiner
LB1-LB2
och LB035-LB040 
Glasdiskmaskiner är speciellt utvecklade för användning i
barer och pubar. Avancerad teknik garanterar ett maximalt
disk och sköljresultat och en total hygien.
Tillverkade helt i rostfritt stål (AISI 304) för att säkerställa en
hög tillförlitlighet, endast disk- och sköljarmarna med
munstycken i LB035–040 är i polyproppylene, vilket är ett
mycket robust och hygieniskt material. Samtliga modeller
har dubbelväggigt diskutrymme och tank vilket ger en låg
ljudnivå och reducerar värmeavgivningen ifrån maskinerna.
Den maximala höjden på glas, koppar och porslin som kan
diskas i varje modell är; LB1 205 mm, LB2 290 mm, LB035
och LB040 260 mm.
LB1, LB035 och LB040 har en 120 sekunders fast diskcykel,
medan LB2 har två cykler (120 och 300 sekunder), den
längre cykeln kan också andvändas för diskgods med högre
smutsighetsgrad.

SORTIMENTET AV LB1-LB2 GLASDISKMASKINER 
INKLUDERAR:

3 LB1 modeller, en standard, en med 
vattenavhärdning och en med vattenavhärdning
och avloppspump

3 LB2 modeller med högre inmatningsöppning, 
en standard, en med vattenavhärdning och 
en med vattenhärdning och avloppspump

SORTIMENTET AV LB035-LB040 
GLASDISKMASKINER INKLUDERAR:

3 LB035 modeller med 350 mm korg, en med
fyrkantig korg, en med rund korg och en 
kompakt med fyrkantig korg

2 LB040 modeller med 400 mm korg, en med
fyrkantig korg och en med rund korg

LB
03

5
LB

1

LB
04

0
LB

2
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Garanterat 
slutsköljningssytem (GRS) 

Det garanterade slutsköljningssytemet (GRS)
ger en effektiv hygienisk slutsköljning av
diskgodset och sparar energi.
Vad som gör den nya diskmaskinen riktigt ACTIVE

är att slutsköljningen endast sker när vattnet har en
korrekt temperatur av 84°C och att den inbyggda
slutsköljningspumpen hela tiden ger ett rent och
hett vatten med ett konstant tryck. Detta gör att
slutsköljningsresultatet alltid blir korrekt oberoende
av inkommande vattentryck eller vattentemperatur.

Active garanterat slutsköljningssytem (GRS) har en
12 liters genomströmmare ned en fördröjningsfunktion
som säkerställer att slutsköljnings cykeln endast startar
när vattentemperaturen i genomströmmaren är korrekt.
Då magnetventilen är stängd under slutsköljnings cykeln
kan inget kallt vatten komma in och blandas med 
det upphettade heta vattnet i genomströmmaren.
Slutsköljningsvattnets temperatur är konstant från början
till slutet av den 16 sekunder långa slutsköljningen.
Denna tid liksom temperaturen kan ökas för att uppfylla
högre krav av slutsköljningen.

HUR ARBETAR EN DISKMASKIN MED GRS? 

GRS SYSTEMET GRS SYSTEMETS FÖRDELAR 

Det garanterade slutsköljnings-
systemet (GRS) har en inbyggd 
slutsköljningspump som ger ett
konstant vatten tryck, som gör att
sköljarmarna roterar i rätt hastighet,
med en hög mekanisk verkningsgrad
för att avlägsna alla rester av 
diskmedel.

Temperaturen höjs till 84°C och 
förblir konstant. Garanterat resultat!

TEMPERATUR • Konstant slutsköljningstemperatur
= garanterad hygienisk 
slutsköljning

• Energibesparing = låg driftskostnad

• Tallrikar och glas är färdiga att
användas omedelbart

• Tack vare det jämna höga trycket
blir alla diskmedelsrester 
bortsköljda

• Perfekt resultat är garanterat

VATTENTRYCK

HUVDISKMASKINER

Specifikations Guide

UNDERBÄNKDISKMASKINER

Specifikations Guide

EGENSKAPER

Slutsköljning
Active GRS
Slutsköljningspump
Effekt genomströmmare 
(kW)

Disksystem
Diskcykler (antal)
Diskcykler (sekunder)
Diskkapacitet
Tallrikar/timme
Disktank (liter)
Diskpump (kW)

Kontrollpanel
Utförande
Digital display
Självrengöringsprogram
Felindikering

Huv
Huvutförande

Huvfjädrar antal
Huvtak utförande

Bakre täckplåt

Tankuppvärmning

Tankfilter

EGENSKAPER

Modeller
350 mm fyrkantig korg
400 mm fyrkantig korg
Hög 400 mm rund korg
350 mm rund korg
400 mm rund korg
Med vattenavhärdning

Konstruktion
Diskarmar
Sköljarmar
Disktank
Tankfilter
Väggar

Fjäderbalaserad dörr

Kontrollpanel
Diskcykler
Kallvatten sköljning

LB1 & 2

Nej
Ja 
Ja 
Nej
Nej
Ja 

Rostfritt stål
Rostfritt stål
Djupdragen
Rostfritt stål

Pressad
Dubbelväggig

Ja

1 eller 2
Ja

LB35 & 40

Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej

Plast
Plast

Rundbockad
Nej

Bockad
Dubbelväggig

Nej

1
Nej

ACTIVE LS10 
& 14E

Ja
Ja 

10,5 kW

2/3
* 55"-65"-120"-oändlig

1000-1180
43
1,4

Elektronisk
Ja
Ja
Ja

• Enkelväggig
• Isolerad

• Automatisk 
& Isolerad

2/3
Dubbelväggig 

& Isolerad
Rostfritt stål

Via 
genomströmmare

2 med
Sillåda

LS9

Nej
Tillbehör

9 kW

3
55"-75"-300"

1170
42
1,1

Elektronisk
Ja
Nej
Ja

Enkelväggig

3
Enkelväggig

Plast (PVC)

Tankelement

1

*  LS10 har 65" och 120" cykler

GLASDISKMASKINER

Specifikations Guide

EGENSKAPER

Slutsköljning
Active GRS
Slutsköljningspump
Effekt genomströmmare
(kW)

Disksystem
Diskcykler (antal)
Diskcykler (sekunder)
Diskkapacitet
Tallrikar/timme
Disktank (liter)

Kontrollpanel
Utförande
Digital display
Felindikering

Konstruktion
Ljudisolerade väggar
Djupdragen tank
Diskarmar
Sköljarmar
Fjäderbalanserad dörr

ACTIVE LS6E

Ja
Ja 
6

3
90"-180"-240"

720
23

Elektronisk
Ja
Ja

Ja
Ja

Rostfritt stål
Rostfritt stål

Ja

LS6

Nej
Nej
6

3
90"-180"-240"

720
23

Elektronisk
Ja
Ja

Ja
Ja

Rostfritt stål
Rostfritt stål

Ja

LS5

Nej
Tillbehör

4,5 eller 2,8

1
120"

540
33

Elektronisk
Nej
Nej

Nej
Nej

Plast
Plast
Nej

Det gröna ögat ger
användaren en 

omedelbar signal
efter varje cykel att
slutsköljningen har
blivit perfekt utförd


