LEI SA

Prestanda för en effektiv kaffestund.
LEI SA, Semi automatisk kaffeautomat med kaffe från
hela bönor eller som helt Instant version. Med 12st
Valknappar som kan programmeras som direkt val
eller förval.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT
■ Bakrundsbelyst valpanel (Soft touch technology)
med 12st valknappar som kan programmeras som
direkt val eller förval.
■ Signal vid färdig dryck.
■ 32 siffrig alfanumerisk display.
■ Display yta för kaffebönor eller för Branding.
■ 170mm högt leveransområde som passar till muggar
eller kanna med kopphylla för dom lite mindre
muggarna.
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■ STRÖMFÖRSÖRJNING
230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz
■ INRE STRÖMFÖRSÖRJNING
Alla inre eletriska komponenter förses med 24Vdc förutom värmeslingan
och pump, dessa får 220-230Vac -50Hz.
■ MAX EFFEKT
1.80 kW enkel värmetank
1.80 kW växlande dubbel värmetank
2.80 kW dubbel värmetank
2.25 kW instant version
■ VATTENANSLUTNING
Koppling = 3/4”
Vattentryck = 0.5 – 6.5 bar

EGENSKAPER
■ Stor flexibilitet och ett brett utbud av maskin versioner med
vattenanslutning eller vattentank.
■ Mixerskålar och värmepaket går att plocka ut för att underlätt
servicearbete.
■ Standard värmetank för Hela bönor: 1500W - 150ml. Med dubbel
värmetank så läggs 700W - 18 ml till för bättre kapacitet(Stora drycker).
■ Värmetank instant: 2000 W - 3,6 liter.
■ Spillbricka: 1.9 liter med en visuell signal när maxnivå nåtts.
■ Sumpbehållare: 50 puckar med automatisk blockering av maskinen när
maxnivå för sumpen nåtts.

■ Maskin med vattentank: 3,6L vattentank inne i maskinen som kan fyllas
utan att behöva öppna dörren.

BETALSYSTEM

■ Kompatibel med alla betalsystem som finns tillgängliga på marknaden.

PRODUKT KAPACITET
		
Kaffebönor
Instant kaffe
Granulerad mjölk
Whitener		
Choklad		
Citron te 		
Te		
Soppa		
Socker		

Enkel kanister
0.80 kg		
0.45 kg		
0.55 kg (1.75 lt)
1.20 kg (1.75 lt)
1.30 kg (1.75 lt)
2.00 kg (1.75 lt)
1.00 kg (1.75 lt)
1.25 kg (1.75 lt)
1.70 kg		

Dubbel kanister
1.40 kg (3.5 lt)
2.90 kg (3.5 lt)
3.00 kg (3.5 lt)
-

TILLBEHÖRS KIT

■ Utrustat underskåp.
■ Panel utan myntinkast.
■ Koppstationsbelysnings kit styrt via software.

MILJÖ

■ Bakrundsupplyst knappsats (LED)
■ I enlighet med ROHS och WEEE.

Version LEI SA
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625H x 395B x 580D / VIKT 31,5 KG
UNDERSKÅP: 900H x 400B x 590D

Mått mm
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1. Socker 2. Instant kaffe
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