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Sinnesfrid  
Electrolux Professional
Diskmaskiner

green& clean tunneldisk 
Stommen i din verksamhet



Den perfekta tunneldisken
för min verksamhet ska vara effektiv, 
ekonomisk, snabb och enkel att 
underhålla. Vi hanterar tunga korgar 
med disk och det är viktigt att de 
kommer ut helt rena och hygieniska 
hela dagen, varje arbetsdag.
Tillförlitlighet är viktigt. Haverier, 
driftstopp och komplicerat dagligt 
underhåll är frustrerande och 
kostsamt. Ju enklare det är att använda  
diskmaskinen, desto bättre

Du talar ...
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Vill du minska driftkostnaderna, uppnå rent diskresultat, förenkla underhåll och optimera 
diskprocessen? Vi lanserar vår nya green&clean tunneldisk

0,4 liter/korg

Hygien

Säker
Garanterad 
sterilisering

Enkel
Användning 
och underhåll

Ren
Fantastiskt 
diskresultat

Grön 
Branschens lägsta 
driftkostnader

... vi lyssnar
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Stommen 
i din verksamhet
Med branschens lägsta driftkostnader och garanterade resultat korg efter korg, är den  
nya green&clean tunneldisken från Electrolux bäst i klassen när det gäller  
hållbarhet och tillförlitlighet, vilken gör den till stommen i din verksamhet

Enkel att använda
green&cleans 
pekskärmsgränssnitt talar ditt 
språk. Olika användare. Olika 
information. Teknisk information 
som är enkel att förstå och 
vägledd felsökning för snabba 
åtgärder

Anpassningsbar
Det kan inte bli enklare än så 
här att skapa den perfekta 
tunneldisken för dig. Om dina 
behov förändras innebär 
green&cleans innovativa 
modulsystem att man kan 
installera anpassade alternativ 
och uppgraderingar hos 
dig när du vill. Be att din 
återförsäljare utformar den 
idealiska lösningen för dig

Konsekvent prestanda
Säg hej då till manuell 
avkalkning och behåll maximal 
effektivitet för att uppnå 
enastående diskresultat under 
en lång tid med ZERO LIME 
avkalkningsfunktion

Enkel

Grön

Branschens lägsta  
driftkostnader
Du kan spara upp till 27 200SEK* om 
året. green&cleans innovativa sköljmodul 
använder endast ett glas vatten per korg 
och använder mindre vatten, mindre el, 
mindre diskmedel och mindre sköljmedel
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Stommen 
i din verksamhet

prestanda

Enastående diskresultat
Perfekt rena tallrikar varje gång 
tack vare det avancerade 
filtreringssystemet CLEAR BLUE 
som håller vattnet rent under 
en längre tid

Endast allmänventilation
Ångfria omgivningar och inga 
kostnader för ventilation med 
green&cleans NATURALLY 
VENTLESS-lösning

Garanterad sterilisering
Perfekt hygien med  
WASH•SAFE CONTROL  
som garanterar en konstant 
sköljtemperatur på 85 °C 

Ren
Grön

Säker
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Branschens lägsta  
driftkostnader

Ett glas vatten
Avlägsnar allt diskmedel och 
steriliserar disken med endast 
0,4 liter färskvatten per korg. 
green&cleans innovativa 
flersköljningsmodul använder 
endast rent färskvatten för 
slutsköljningen. Detta vatten 
filtreras och återvinns två 
gånger med duotankspolning 
och 6 sköljarmar spolar 
diskgodset rent.

DISKA EN KORG
MED BARA ETT 
GLAS VATTEN
Du kan spara 27 200SEK/ÅR* 
när du diskar efter 500 måltider 
under rusningstid, två gånger  
om dagen

Skanna 
för att titta på videon

*  Kostnadsbesparingar har beräknats av Electrolux Professional Lab som är ackrediterat av IMQ, INTERTEK, 
ENERGY STAR-mätning. Jämförelse har gjorts mellan green&clean tunneldisk och en motsvarande konventionell 
maskin som använder 300 l/timme för sköljning vid en ingångstemperatur på 10 °C i en personalmatsal som 
serverar 500 måltider under rusningstid, två gånger per dag under 360 dagar
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Bättre arbetsmiljö  
med innovativ 
värmepumpsteknik
Bättre för dig. Bättre för miljön. Gör ditt diskområde ångfritt. green&clean är de första tunneldiskarna 
på marknaden med en CO2-värmepump vilket medför att allmänventilation är tillräckligt för att 
ventilera diskrummet   

DISKA EN KORG
MED BARA ETT 
GLAS VATTEN

Extra besparingar 
och komfort 
med NATURALLY 
VENTLESS

Ångfria besparingar
Ingen extra investering i 
ventilation och ett svalare och 
hälsosammare diskutrymme. 
NATURALLY VENTLESS 
green&clean tunneldisk med 
en CO2-värmepump som helt 
absorberar den ånga som 
bildas av maskinen. Inget 
direktutsug behövs enligt 
normen UNI ISO EN 7730, 
riktlinjen VDI 2052 och den 
brittiska förordningen DW/172.

- CO2
Minskar dramatiskt
energiförbrukningen .
En besparing på  
16 415 kWh per år 
motsvarar att köra  
44 495 km per år 
utsläppsfritt med en bil*

Den nya värmepumpstekniken 
med CO2 är naturlig och säker 
med låg miljöpåverkan

  Medför ingen nedbrytning av 
ozonskiktet. CO2 är säkert,  
 giftfritt och icke brännbart
  förbättrar arbetsmiljön 
och potentiellt ökar 
produktiviteten med ett 
svalare diskrum genom att 
extrahera och kyla ner varm 
omgivande luft

*  Beräkning av EPA (United States Environmental Protection Agency 
(amerikanska miljövårdsmyndigheten))

NV
NATURALLY 
VENTLESS
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Bra för miljön, bra för 
din plånbok

Mindre vatten

=

=
Lägre 

energiförbrukning

Ett glas vatten, det är allt som behövs för att rengöra och sterilisera en hel korg av smutsig 
disk med nya green&clean tunneldisk. Överlägsen prestanda i kombination  
med besparingar i vatten-, energi- och kemförbrukning

Genom att förbruka endast 0,4 liter vatten 
per korg med garanterat diskresultat 
sparar du upp till 7 930 SEK/år

Använd 63 % 
mindre vatten

* Se sidan 6

SPARA*
27 200
SEK/år

=
Mindre diskmedel 
och sköljmedel
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Bättre för miljön.  
Bättre för din plånbok. Sparar upp  
till 8 700 SEK/år i diskmedel- och 
sköljmedelskostnader

Förbrukar 34 % 
mindre energi

Förbruka 
62 % mindre 
diskmedel  
och sköljmedel

Tack vare låg vattenförbrukning kan du spara 
upp till 10 570 SEK/år i energikostnader. Dessutom 
kräver den nya tunneldiskmaskinen ingen manuell 
avkalkning. Eliminerad kalkuppbyggnad innebär 
värmeelement som fungerar maximalt och ger 
enastående diskresultat under en lång tid med den 
automatiska ZERO LIME avkalkningsfunktionen

ZL
ZERO LIME

Device 

Extra besparingar,
50 % mindre energi
Sänk energikostnaderna ytterligare med 
upp till 16 000 SEK/år med NATURALLY 
VENTLESS värmepumpsteknik



Enastående 
diskresultat
Enastående rent resultat för porslin, utensilier, brickor och kantiner. 
green&cleans CLEAR BLUE filtreringssystem håller vattnet fritt från matrester

Fantastiskt diskresultat
Skinande rent diskgods 
och inga driftstopp för att 
byta vatten. CLEAR BLUE 
filtreringssystem avlägsnar 
matrester från diskvattnet vilket 
gör diskmedlet mer effektivt 
och ger enastående resultat. 
Ett lutande tankfilter samlar 
upp matrester varefter de leds 
genom ett filtreringssystem 
och spolas bort

95 %
bortfiltrering av matrester 
innebär skinande rent 
resultat, mindre underhåll 
och färre driftstopp

Större besparingar och bättre 
prestanda med optimerad 
vattenspolningseffekt
Minimera vatten- och energiförbrukningen 
och få ännu renare diskgods utan 
driftstopp för påfyllning av vatten. Även 
stora föremål som brickor och lådor 
kommer ut skinande rena med optimerad 
vattenspolningseffekt som använder 
inbyggda sensorer för automatisk 
överrinning av exakt rätt mängd vatten från 
sköljtanken till disktanken

CB
CLEAR BLUE

Filtering System
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Garanterat resultat  
ger sinnesfrid
Inga fler bekymmer, hygienen är alltid under kontroll. WASH•SAFE CONTROL: 
sköljkvaliteten garanteras tack vare den konstanta sköljtemperaturen 
och vattentrycket som inte är beroende av huvudledningens vattentryck.

NSF- och DIN 
10510-kompatibel 
Den nya green&clean tunneldisken 
överensstämmer med:

  Nordamerikanska standarden NSF/
ANSI 3: Kommersiell diskutrustning 
för hygienisering av diskgods

  Tyska DIN 10510: 
Livsmedelshygien - Kommersiell 
diskning med flertanks-
diskmaskiner - Hygienkrav, 
procedurtestningsstandard för 
hygienkrav för flertanksdiskmaskiner

Säkerhet 
som är bäst 
i klassen

Perfekt hygien
Hygien- och sköljkvalitet 
garanteras med green&cleans 
WASH•SAFE CONTROL. 
Den upprätthåller en konstant 
sköljtemperatur på 85 °C tack 
vare en luftspalt (airgap) samt 
tre sköljpumpar

85 °C
konstant 
sköljtemperatur 
innebär hygieniserad 
diskgods  

WS
WASH•SAFE
CONTROL

NSF/DIN 10510
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Enkel  
touch
green&clean pekskärmsgränssnittet talar ditt språk

upp till 30 olika 
språk och en ny, 
enkel pekskärm

För Electrolux 
auktoriserade  
servicepartner
Snabbare felsökning med 
kort teknisk information och 
skyddad åtkomst med nivå 
2-lösenord

För operatören
Enkla animationer och kort text 
gör den dagliga driften helt säker

För intern 
underhålls- 
personal
Teknisk information som är 
enkel att komma åt och förstå. 
Skyddad åtkomst med nivå 
1-lösenord

Using clean&green couldn’t be easier. Enkel grafik vägleder användaren 
genom de snabba och lättbegripliga stegen för att komma åt olika alternativ.
Olika användare behöver olika information.
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green&clean tunneldiskar är långt mer  
tillförlitliga än konventionella maskiner på marknaden

Så här bevisar vi det:
skillnaden ligger i detaljerna

d.  Ingen risk för skada på 
underrede som kan orsakas 
vid golvrengöring eftersom 
den yttre nedre panelen är 
plan och tillförsluten

b.  Godkänd stresstest. 7 
gånger längre livstid 
jämfört med konventionella 
tunneldiskar. Testade i 
Electrolux Forsknings- och 
Utvecklingslaboratorium  
och certifierade av Intertek

f.  IP25-klassificering 
innebär vatten- och 
skadedjursresistens. 
Vatten- och fuktresistenta 
anslutningar och kretskort 
med vattenavvisande 
lack i dubbla skikt samt 
överspänningsskydd. 

Vi tar tillförlitlighet 
på stort allvar

e.  Skydd mot värme och 
fukt med separat skåp för 
elektriska komponenter

a.  Tillförlitligheten har testats. 
Vi använde metoder och 
teknik från fordonsindustrin 
för att säkerställa att 
strömförsörjningen och dess 
anslutningar är tillförlitliga

TESTAD
av Electrolux 
Research&
Development Lab

c.  Ingen brandrisk eller lösa 
anslutningar med ”hardwired” 
 värmeelement
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Vägledd felsökning  
för snabba åtgärder 
Felsökning vägleds av maskinen och serviceingripande begärs 
endast när det är absolut nödvändigt

b.  Problemfria underhåll och 
reparationer. Du behöver 
inte flytta maskinen 
 
Snabbare kontroller och 
reparationer genom enkel 
åtkomst till alla komponenter 
från framsidan

Meddelande - Öppna kallvattenventil

Meddelande - Rengör tankfilter

Meddelande – Sätt i breddavloppsrör

a.  Håll driftstoppen nere 
 
300 enkla och exakta 
meddelanden identifierar 
eventuella problem och 
vilka komponenter som är 
inblandade.  
 
23 felsökningsprocesser 
som är enkla att följa 
vägleder operatören, den 
interna underhållspersonalen 
eller den av Electrolux 
auktoriserade 
serviceteknikern för att få en 
snabb diagnos och snabb 
problemlösning direkt från  
pekskärmens gränssnitt. Om 
exempelvis vattenflödet är 
ett problem, leds operatören 
genom grundläggande 
kontroller t.ex. vattenkranen 
är på, breddavloppsröret 
på plats. Ett ingripande från 
en servicetekniker föreslås 
bara när det är absolut 
nödvändigt

Inga fler driftstopp med  
det automatiska säkerhetsläget
Maskinen fortsätter att diska även vid fellarm. Inga fler  
driftstopp i väntan på en servicetekniker.

green&clean tunneldisk går automatiskt vidare i arbetsläge  
så att diskningen kan fortgå. 

Inbyggda sensorer identifierar snabbt problem och aktiverar  
säkerhetslägen såsom ändring av pumpflöde, vattenöverföring 
eller hastighetsnivå

Final Rinse
Duo

Add Wash
2nd Prewash
Prewash

Duo
Wash

1.  När ett varningsmeddelande visas  
trycker du på knappen  CONTINUE 
(Fortsätt) för att aktivera  
det automatiska säkerhetsläget

2.  Din green&clean tunneldisk går in  
ett säkerhetsläge så att du kan diska,  
men varningssymbolen  påminner  
operatören om att begära en 
servicekontroll 
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Så mycket mer 
än bara en 
diskmaskin. 
Läs mer på 
följande sidor

Från anpassning och uppgraderingar, 
till tillbehör och eftermarknadsstöd, 
green&clean är mycket mer än bara 
en diskmaskin. Upptäck vilka fördelar 
som green&clean kan ge dig på 
följande sidor: 

måttbeställd 
green&clean tunneldisk

kringutrustning

dedikerade tillbehör

vattenbehandling

Kundtjänst
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Steg 1. Anpassa 
diskmaskinen efter behov
Lägg till olika anpassade alternativ och uppgraderingar när du vill, även då den är installerad på plats

Välj först rätt kombination för dina behov

2 667 mm

diskar 200–500 kuvert 
på 2 timmar

150
korgar/tim

diskning sköljning

1 778 mm

Effekt

17,3 kW 22,7 kW 

15,4 kW 20,8 kW 

20,4 kW

20,8 kW 26,2 kW 

25,8 kW 

minskar arbetskostnaden  
tack vare fördiskzon

200
korgar/tim

fördiskning

fördiskning

förspolning förspolning

2 337 mm

den stora fördiskzonen 
ökar hastigheten och 
därmed effektiviteten.

250
korgar/tim

diskar 400–1 000 
kuvert på 2 timmar 

300
korgar/tim

3 226 mm

diskning

diskning

diskning

sköljning

sköljning

sköljning

CO2-värmepump med 
NATURALLY VENTLESS

ESD-modell
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green&clean tunneldisk 
växer med din 
verksamhet

Välj sedan rätt torklösning

Det kan knappast bli enklare 
att skapa rätt green&clean 
tunneldisk för dig, och när 
din verksamhet växer och 
förändras, innebär det 
unika modulsystemet att 
green&clean tunneldisk växer 

med din verksamhet. Börja 
med de grundläggande disk-
och torkzonerna och lägg 
till uppgraderingar och gör 
anpassningar på fabriken eller 
på plats hos dig när du vill.

Inget behov av extra 
torkning utöver den naturliga 
avdunstningen som genereras 
av värmen från diskgodset

Ingen tork Inget extra 
utrymme behövs

Medium kapacitet. Passar 
uppställningar med rak linje 

Medium
Torktunnel

torr

559 mm

Medium kapacitet. Sparar 
utrymme med utgångsriktning 
till fram- eller baksidan

Hörntork

torr

559 mm

Medium kapacitetStor 
torktunnel

torr

889 mm

stor kapacitet, lämplig för 
glas, behållare i rostfritt stål, 
plastlådor och brickor

Två 
torkzoner 
i valfri 
kombination
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Steg 2. Effektivisera 
ditt diskområde

Skanna för att bygga den optimala 
kombinationen av kringutrustning  
med många olika alternativ.

18
Fördiskbänk-
salternativ

12
Rulltransportö-
ralternativ

3
Sorterings- 
bänksalternativ

50
Stacknings- 
bänksalternativ

tillgängliga i alla  
längder upp till 1,6 m 

tillgängliga i alla  
längder upp till 1,6 m 

6
Hörnbänk-
stransportörer
tillgängliga både  
i 90° och 180°

28
olika 
motordrivna 
bänkar
för både brickor 
och korgar som kan 
kombineras i många 
varianter

det finns både 
manuell sortering och 
automatisk sortering 
för upp till 6 korgar

tillgängliga i alla  
längder upp till 2,6 m
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Steg 3. Välj 
dina tillbehör

Steg 4. 
Vattenbehandling

Skanna för att välja från vårt utbud 
av dedikerade tillbehör och förbrukningsvaror 
och uppfyll dina diskningsbehov

För mer tillbehör kan du kontakta din lokala representant.

15
olika backar 
för glas

5
olika backar 
för tallrikar 
basket types

3
typer av 
bestickhållare 
and utensil 
holder types

4
olika backar 
för brickor 
basket types

Skinande rent diskgods handlar om att använda rätt diskmedel, sköljmedel och vatten.
Välj rätt avhärdningsutrustning genom att be din lokala leverantör om en lämplig lösning
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Steg 5. Allt stöd 
du behöver
Din tillfredsställelse är vår tillfredsställelse. Allt du behöver finns tillgängligt tack vare ett omfattande 
globalt nätverk med över 2 000 auktoriserade servicepartners i mer än 149 länder.  
10 000 professionella servicetekniker och över 98 000 reservdelar i lager är redo för leverans  
till världens alla hörn på 24–48 timmar. Vi finns alltid nära och alltid där för dig

Tryggare med 
Electrolux 
Professionals 
kundtjänst 

Kundtjänstpaketet för 
green&clean tunneldisk 
innehåller:

  24 månaders 
serviceavtal för att du ska få ut 
så mycket som möjligt av din 
diskmaskin

Jämn, tillförlitlig prestanda
Energieffektivitet gör hela skillnaden. 
Hög prestanda och livsmedelssäkerhet 
garanteras över tiden med Electrolux 
servicepartners som erbjuder 
underhållsavtal av utbildade 
servicetekniker och originalreservdelar

  Ytterligare  

trygghet genom kontinuerlig 
utbildning av Electrolux 
Professional auktoriserade 
servicepartners för snabb 
och korrekt utförande. 
Lagerhållningsgaranti för 
reservdelar upp till 10 år

  med snabb leverans av 
originaldelar undviker du längre 
perioder av driftstopp

Vi tar hand om 
din green&clean 
tunneldiskmaskin

Kontakta oss och hitta en Electrolux Professional auktoriserad Partner 
på www.professional.electrolux.se

Utforska det kompletta green&clean-
paketet, från diskmaskinslösning till 
kundtjänstens skräddarsydda hjälp

Enkel anslutning för kem
Snabba, enkla och säkra 
anslutningar för kemdispensrar. 
Du behöver inte öppna paneler 
eller borra hål i maskinen



Och det slutliga 
resultatet
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Vad Electrolux 
green&clean kan göra  
för din verksamhet
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Hotell
Behöver du effektivitet, tillförlitlighet och perfekt resultat diskkorg efter diskkorg varje dag?  
Vill du ha en maskin som är enkel att använda, inga driftstopp och de lägsta 
driftkostnaderna? green&clean kommer att hålla dig, dina kunder och din personal nöjda

Branschens lägsta 
driftkostnader

Spara upp till 27 200 SEK* per 
år. Använder endast ett glas 
vatten per korg, green&cleans 
innovativa sköljzon använder 
mindre vatten, mindre el och 
mindre kem  

 *Se anteckning på sidan 6

Enastående 
diskresultat 

Rena tallrikar varje gång 
tack vare det avancerade 
filtreringssystemet CLEAR BLUE 
som håller vattnet rent  
under lång tid

Allt blir lätt med 
enkel felsökning 

Det kan inte vara enklare 
än så här att använda 
green&clean Olika användare. 
Olika information. Teknisk 
information som är enkel att 
förstå och skyddad åtkomst 
med nivå 1-lösenord för intern 
underhållspersonal. Inga 
fler driftstopp tack vare det 
automatiska säkerhetsläget och 
den vägledda felsökningen  
för snabba åtgärder
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“1 100 
måltider/dag”

Grön plånbok och 
enkel att använda 

Säkerhet 
är sinnesfrid 

Spara upp till 10 570 SEK/per 
år på energikostnaden och 
sluta med manuell avkalkning. 
Inga kalkavlagringar innebär 
att värmeelementen fungerar 
med maximal effektivitet och 
fortsätter fungera under en 
lång tid med ZERO LIME 
avkalkningsfunktion

Perfekta hygieniska resultat 
med WASH•SAFE CONTROL 
garanterar en konstant 
sköljtemperatur på 85 °C 

Branschens lägsta 
driftkostnader
Spara upp till 27 200 SEK* per 
år. Använder endast ett glas 
vatten per korg, green&cleans 
innovativa sköljzon använder 
mindre vatten, mindre el och 
mindre kem 

Offentliga 
institutioner - Storkök 

Vill du spara in så mycket som möjligt på löpande kostnader, minska tiden för underhåll och 
känna trygghet i vetskapen om att varje glas, tallrik, bricka och köksredskap är helt rent? 
Lättanvända green&clean är de mest effektiva och tillförlitliga tunneldiskarna på marknaden

Bergums 
skola

Vi hade problem med värme 
och fukt i diskrummet med vår 
tidigare tunneldisk och hörde 
om en ny lösning från Electrolux. 
Vår arbetsmiljö har förbättrats 
avsevärt, med mycket mindre 
fukt tack vare green&clean 
tunneldisk med värmepump. 
Vi är även nöjda med 
diskresultatet: mycket bättre 
sköljning och plasttallrikarna är 
äntligen torra.

Skola
Olofslund, Västra Götaland 
Sverige

Camilla Berglund, kökschef
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Catering, personalmatsal 
och industri

De lägsta driftkostnaderna i branschen, certifierad hygien, minimalt underhåll 
och garanterad prestanda hela dagen, varje dag, green&clean tunneldiskar  
är bra för miljön och för din ekonomi

”3 000
tallrikar/dag"

Sodexo

Maskinen ger sinnesfrid 
eftersom den är helt 
användarklar. Den är tystare 
och det skapas ingen ånga 
vilket gör arbetsmiljön mer 
behaglig, särskilt under 
sommarmånaderna. 
Dessutom är kontrollpanelen 
mycket lätt att förstå

Personalmatsalen
Pordenone 
Italien

Branschens lägsta 
driftkostnader

Säkerhet 
är sinnesfrid 

Spara upp till 27 200 SEK* per 
år. Använder endast ett glas 
vatten per korg, green&cleans 
innovativa sköljmodul använder 
mindre vatten, mindre el och 
mindre kem 

*Se anteckningen på sidan 6

Perfekta hygieniska resultat 
med WASH•SAFE CONTROL 
som garanterar en konstant 
sköljtemperatur på 85 °C

Enastående 
diskresultat 
Helt rena tallrikar varje gång 
tack vare det avancerade 
filtreringssystemet CLEAR BLUE 
som håller vattnet rent  
under lång tid

Maria Cristina Lot, 
Operatör
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Manuell green&clean 
huvdiskmaskin  

Automatisk green&clean 
huvdiskmaskin (med ESD)

green&clean tunneldiskmaskin

green&clean-
familjen
Grönt, rent, säkert och enkelt med green&cleans diskmaskinslinje
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Excellence
med miljön i åtanke
 Alla våra fabriker är ISO 14001-certifierade

  Alla våra lösningar är utformade för låg förbrukning  
av vatten, energi, rengöringsmedel och skadliga utsläpp

  Senaste åren har över 70 % av vår produktportfölj och dess funktioner  
uppdaterats med våra kunders miljömässiga behov i åtanke

  Vår teknik följer ROHS- och REACH-direktiven 
och är över 95 % återvinningsbara

 Alla våra produkter är kvalitetstestade av experter

Upptäck Electrolux Excellence
och se mer hur vi tänker på
www.electrolux.se/professional
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Följ oss på


