
Tips! Hva du bør tenke på ved valg av ny oppvaskmaskin!

Vi har spurt Electrolux Professionals ekspert i Sverige, Anders Norell, som har 
mangeårig erfaring med profesjonelle oppvaskmaskiner. Nedenfor er noen av 
hans tips.

Kapasitet:

• Finn ut hvor mange kuvert du vasker per dag og hvordan fremtidens 
      behov ser ut
• Har du behov for en tunneloppvask eller blir du mer effektiv med to 

hettemaskiner, en for glass og en for annet gods. Du kan også velge en 
hettemaskin og en underbenk-maskin.

• Sats på en separat glassvasker med osmosfilter som renser innkommende 
vann. Sparer tid, minsker kjemiforbruker og tar vare på glassene.

• Du bør vurdere nøye en separat grovoppvask til kjeler og stålbakker.

Ergonomi:

• Velg en hettemaskin med automatisk løfting av toppen for å minimere 
belastningen på personalets skuldre og rygger. Under-benkmaskinen kan 
du sette på et stativ for å oppnå bedre arbeidshøyde. 

• Tenk gjennom flyten i rommet selv om det allerede finnes eksisterende 
inn- og utmatingsbaner. Kanskje er det mulig å forbedre logistikken med 
oppvaskkurver og ny innleveringsdisk. 

Tilbehør:

• Sett opp en liste over hvilke type servise og gods du har. Sørg for at du 
bestiller rett type oppvaskkurv for å bli effektiv, f.eks. dype tallerkener 
vasker man mest effektivt i en kurv tilpasset rett vinkling for å minimere 
flekker og spor etter skyllingen. 

• Lær opp personalet i bruken av de ulike kurvene for å bli så effektiv som 
mulig og spar arbeidstimer, vann-, energi- og kjemikostnader.

Installasjon og økonomi:

• Vanntrykket kan variere fra sted til sted og påvirker den viktige slutt-     
skyllingen. Derfor anbefaler vi en oppvaskmaskin med en trykkløs skylle-
vannstank som gir den rette vannmengden og bra skylleresultat ved hver 
syklus. For høyt vannbruk forbruker mer energi, vann og kjemi.

• Vannkvaliteten kan variere. Dersom det er hardt vann der maskinen skal 
stå bør du ha en oppvaskmaskin med Zerolime device som bidrar til 
å holde oppvaskmaskinens deler, som tankelement og trykkløs skylle-  
vannstank fri for kalk som kan påvirke både resultat og energiforbruk.

• En tømmepumpe i oppvaskmaskinen er å foretrekke i forhold til et tradis-
jonelt avløp da du kobler maskinen direkte på avløpsrøret. Det betyr at du 
får mer kontroll på tømmingen og unngår oversvømmelse i gulvslukene.

• Finnes det en egnet ventilasjonshette der oppvaskmaskinen installeres? I 
dag kan du velge oppvaskmaskiner med integrert ventilasjon og varme-
pumpeteknikk som eliminerer behovet for ekstern ventilasjonshette.


