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ASKO Professional-utbudet är det 
perfekta valet när du vill ha hållbara 
maskiner med ett minimalt miljöavtryck 
utan att kompromissa med resultatet. 
Den snygga designen gör att våra 
professionella produkter kan installeras 
och integreras även i sociala områden 
som skönhetssalonger och kaféer, och 
de är robusta nog för att passa i tuffa 
arbetsförhållanden inom industrier eller på 
fartyg. För ASKO går användbarhet och 
design alltid hand i hand för att se till att du 
får en pålitlig och flexibel ny medarbetare.

ASKO Professional-maskiner har låg 
energiförbrukning och underlättar repetitiva 
uppgifter i kommersiella tjänster. Den 
oöverträffade prestationen från daghem, 
hotell och restauranger, tandläkare och 
hälsokliniker till tunga offshore-miljöer.
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Godkännanden

CE-märkningen indikerar att produkten överensstämmer 
med hälso-, säkerhets- och miljöskyddsstandarder inom 
Europeiska unionen. Alla ASKO Professional-maskiner är 
CE-märkta.

Våra professionella produkter är stänksäkra enligt IPX4, 
vilket innebär att de tål vattenstänk från vilken riktning som 
helst.

ASKOs miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 
14001, som definierar riktlinjer för miljöaspekter som 
material, utsläpp och avfall. En omfattande genomgång av 
ledningssystemet görs varje år.

ASKOs kvalitetsledningssystem är certifierat 
enligt ISO 9001. Ett starkt kundfokus och andra 
kvalitetshanteringsprinciper säkerställer att kunderna alltid 
upplever en högkvalitativ standard i produkter och tjänster 
som erbjuds av ASKO. 

ISO 45001 är en standard som säkerställer en god och 
stabil arbetsmiljö och hög säkerhet i hela företaget. 
Minskad frånvaro hos personalen kommer att leda till 
bättre produktivitet och slutligen en bättre produktkvalitet.

CE

IPX4

ISO
14001

ISO
9001

ISO
45001
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För professionellt bruk
Segment

Institutioner och kontor

Professionella produkter som används i skolor, äldreboenden, 
förskolor, kontor och brandstationer används många gånger om 
dagen och ofta av många olika användare. Våra professionella 
diskmaskiner är därför ett perfekt val eftersom de är robusta, 
hållbara produkter som är extremt lätta att använda och förstå. De 
uppfyller också alla nödvändiga hygien- och antibakteriella krav 
med våra desinfektionsprogram som körs vid höga temperaturer.

Sjukvård

När det gäller hälsovård är våra diskmaskiner utformade för att 
ge snabbare resultat samtidigt som de bibehåller de högsta 
hygienstandarderna i den krävande medicinska miljön. Med sin 
kompakta storlek i kombination med stor kapacitet är de också lätta 
att placera i trånga utrymmen. 

Camping och småbåtshamnar

Under sommartider vill alla njuta av ett fritt och enkelt liv. Familjer 
lämnar sina hem och packar bilen och båten och åker iväg på 
semester. Men de kräver fortfarande vissa servicestandarder, vilka 
ofta är avgörande när de väljer en camping, stugby, vandrarhem 
eller gästhamn - de måste kunna diska. Vår professionella 
diskmaskin för camping och småbåtshamnar är ett perfekt val 
eftersom de är byggda för att användas många gånger om dagen, 
är användarvänliga och kan användas av flera olika människor.
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Hotell och restauranger

För gäster på hotell och restauranger är rena tallrikar ett måste 
och därför är det viktigt att ha en diskmaskin som levererar 
gång på gång, särskilt under hektiska tider när förseningar 
inte är acceptabla. ASKO Professional diskmaskiner har korta 
programtider, ett tvåkorgssystem och variabel pumphastighet 
som garanterar optimalt rengöringsresultat. Vattentrycket kan 
kontrolleras, vilket gör det möjligt att effektivt rengöra höga ölglas i 
en tvättcykel och små känsliga glas i en annan.

Salonger och fritidsanläggningar

ASKO Professional-maskiner för frisörer, salonger och spa samt 
sport- och fritidsanläggningar möjliggör mycket disk varje dag. 
Dessa är konstruerade för att användas många gånger om dagen 
och under lång tid, vilket gör maskinerna till en bra investering med 
hög värmeeffekt som ger effektiva program med kortare cykeltider. 
Alla nödvändiga hygien- och antibakteriella krav uppfylls också 
med vår diskmaskin som körs vid höga temperaturer.

Andra Professional  Segment - Tvätt

Institutioner och kontor

Camping och småbåtshamnar

Sjukvård

Hotell och restauranger

Salonger och fritidsanläggningar

Marint arbete/offshore

Städbolag

Självbetjäningstvättar
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LCD-skärm

Programväljare för extraprogram

Start-/stoppbrytare

1 2

Användbarhet är ett koncept som är 
avgörande för alla produkter, men särskilt 
viktigt för professionella produkter där 
en enkel användning också påverkar 
verksamhetens effektivitet. Därför har vi 
utformat gränssnittet till våra professionella 
diskmaskiner extra noggrant och med 
stort fokus på effektiv användning. Om du 
använder samma program gång på gång 
räcker det med att bara trycka på Start-
knappen och stänga luckan för att starta 
diskmaskinen. 

Huvudströmbrytare

Programväljare 
I Normal disk 
II Sani disk 
III Sani Quick

1

2

3

4

5

Kontroller
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3 4 5

Frontskärm

Frontskärmen visar status för disk-
programmet, det program du valt och 
återstående tid. För SANI- och SANI 
QUICK-programmen ser du också den 
aktuella temperaturen för att försäkra dig om 
att diskmaskinen når rätt temperatur för att 
uppfylla kraven för sanitet.
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1

5

3

7

2

6
4

8

9

9 Spray™
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9 Spray™ (3 korgmodell)

Vårt spraysystem är utformat för precision 
och når varje hörn av diskmaskinen. 
Resultatet är ett perfekt rengöringsresultat 
för alla typer av last och smuts.

1 Disk i överkorgen rengörs underifrån.

2 En Power Zone™ rengör bestickkorgen.

3 Disk och bestick i underkorgen rengörs 
också uppifrån.

4 Disk och bestick i underkorgen rengörs 
underifrån.

5 Botten och silen för förbättrad filtrering 
(nedre spolarm).

6 Silen sköljs från det nedre spraytornet.

7 En Power Zone™ rengör kastruller och 
stekpannor.

8 En Power Zone™ rengör flaskor och vaser.

9 Vänster sprayzon för mittkorgen.
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1

2

Extra diskmaskinskraft
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Power Zones™

För att förbättra din diskmaskinsprestanda 
ytterligare har vi utrustat våra diskmaskiner 
med två separata högtrycks-Power 
Zones™ för den nedre korgen. Wide 
Spray™ för extra effektiv rengöring av 
kastruller och stekpannor och Jet Spray™ 
för rengöring av långa, smala föremål som 
babyflaskor eller vaser. 

Jet Spray™*

Wide Spray™**

1

2

Turbo Drying™

Fläktassisterad Turbo Drying™ 

för DWCBI231, DWC5926 och 

DWCBI242MXXL.S/1:

• ASKOs fläkt-tork system gör att disken 
blir helt torr.

• Efter den slutgiltiga sköljningen sugs 
den fuktiga luften i diskmaskinen ut från 
diskmaskinen via fläkten.

• Fuktig luft och omgivande luft från 
utsidan möts i luftkanalen och luften 
kondenseras och vattnet leds sedan 
tillbaka från luftkanalen i dörren till 
behållaren.

• Torr luft förs bort via luftmunstycket in i 
rummet.

* Tillgängligt på DWCBI231, DWC5926 

** Tillgängligt på DWCBI242XXLS

* Detta stöds inte i SANI-programmen på grund av säkerheten.

Auto Door Open Drying™ (ADO)*

Kondenstorkning med Auto Door Open 

Drying™  för DWCBI331: 

• Efter den sista tempererade sköljningen 
låter diskmaskinen temperaturen sjunka i 
10 minuter.

• Dörren öppnas automatiskt och släpper 
in torr inomhusluft för att kyla ner disken 
och ta bort återstående fukt. 
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ASKO DWCFS5936S, med ett korghållarsystem på två nivåer, 
programtider ner till fem minuter och flexibla program, är kapabel till 
att diska så mycket som 24 korgar på en timme. Som med alla våra 
professionella produkter kan du lita på en hållbar syrafast rostfri 
stålkonstruktion och de uppfyller också rådande hygienkrav.

För 
professionellt 
bruk
Prestanda
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Extern automatisk dosering

ASKO Professional diskmaskiner är utrustade med utrustning för 
anslutning av extern automatisk dosering* med två kemikalier, disk-
medel och spolglansmedel.  Detta gör det möjligt att använda pro-
fessionella kemikalier, vilket i sin tur gör det möjligt för diskmaskiner 
att prestera vid korta cykeltider.

* Endast på  DWCBI331, DWC5926 och DWCFS5936

Variabelt pumptryck

När du diskar höga glas krävs högt tryck i diskmaskinen för att nå 
hela vägen till botten av glaset. Å andra sidan, när du diskar käns-
liga vinglas behöver du ett lågt tryck. Därför har ASKO utrustat det 
professionella diskmaskinsutbudet med en cirkulationspump som 
varierar pumptrycket beroende på belastningen.

Flexibla dubbla korgar

ASKO Professional diskmaskiner hanterar olika typer av diskkor-
gar på två nivåer, i storleken 500 x 500 mm. Du kan enkelt få plats 
med 25 cm tallrikar på båda nivåerna. Om den övre korgen är i 
sitt högsta läge är det till och med plats för 30,5 cm tallrikar i den 
undre korgen. Att ta bort den övre hållaren gör det möjligt att få 
plats med 56 cm höga föremål. 

Varm- och kallvattenanslutning

ASKO Professional diskmaskiner kan anslutas till varmt och/eller 
kallt vatten. Den anpassas automatiskt till det anslutna vattnet 
för att uppnå bästa diskresultat. För att minimera diskcykeltiden 
rekommenderar vi att diskmaskinen ansluts till varmt vatten vid 
65 °C.

Kort programcykel - 5 min*

Tack vare det effektiva 6 kW-elementet och varmvattenanslutning-
en blir din disk ren på så lite som fem minuter med det snabbaste 
programmet. 

Avhärdare

Alla våra professionella diskmaskiner har en avhärdare som 
garanterar perfekt diskresultat och behåller funktionen även på 
marknader med hårt vatten. För att ställa in mängden salt som ska 
användas, föreslår vi att du kontaktar din lokala vattenleverantör.
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När du väljer en ASKO Professional 
diskmaskin får du många funktioner. Kort 
5-minutersprogram, flexibla och dubbla 
lådkorgar, Turbo Drying™ Express och 
8 Steel™ är bara några av dem. Maskinerna 

har också ett urval av förprogrammerade 
alternativ. Många funktioner och program 
är perfekta för att till exempel matcha de 
varierande behoven hos restauranger, 
kaféer och barer. 

Effektiv rengöring för alla slags laster

Se våra modellsidor, sidor 22-29, för 
specifikation av funktioner för varje modell.
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Flexibla program*

Restauranger, barer och kaféer är exempel på platser där flera 
olika typer av diskgods med varierande nedsmutsning rengörs 
dagligen. Då är det praktiskt att ha olika typer av program. ASKO 

Professional diskmaskiner erbjuder detta, men också möjlighet 
att designa dina egna program som passar dina behov ännu 
bättre.

* Endast på DWC5926 och DWCFS5936

Desinfektion med Sani-program

Välj ett Sani-program om du vill uppfylla hygienkraven. 
Temperaturen i huvudcykeln är 60 °C och den slutliga sköljningen 
förblir vid 85 °C i minst 4 minuter. Den totala disktiden kan gå ner 
till 20 minuter när maskinen ansluts till varmt vatten.

Syrafast icke-magnetisk rostfri behållare

Det finns få konstruktioner som är lika stabila som de som är gjor-
da av stål. Våra diskmaskiner har åtta av de viktigaste komponen-
terna i högkvalitativt stål och rostfritt stål: behållaren, lastställen, 
sprayröret, spolarmarna, den yttre sockeln, fötterna, silen och 
värmeelementet. Dessutom har våra professionella diskmaskiner 
en extra hållbar syrafast behållare och dörr. Tillverkad av extra 
högkvalitativt stål.

Omedelbar start av fördefinierade program

I stressiga arbetsmiljöer som kaféer och barer ska du inte behöva 
oroa dig för att välja program i långa menyträd. Våra diskmaskiner 
har tre snabbknappar med ett separata program. Från leverans 
finner du vanligtvis Sani och Sani Quick. Om du föredrar något 
annat program är det enkelt att ändra.

Integrerad antisifon

Våra diskmaskiner är utrustade med en integrerad antisifon som 
förenklar installationen. Med anitsifonen behöver du inte tänka på 
att ha en extern hög loop för att förhindra att avloppsvattnet åter-
vänder till diskmaskinen. Antisifonen förenklar också förhöjda in-
stallationer när du vill ha diskmaskinen i en mer ergonomisk höjd.

Låg ljudnivå

För mycket buller är ett problem på många arbetsplatser och 
därför har ASKO Professional diskmaskiner en extra bra ljudiso-
lering och tysta avlopps- och cirkulationspumpar. Med en ljudnivå 
ner till 44 dB(A) är de en av marknadens tystaste professionella 
diskmaskiner.



18



19

Skärm som är enkel att läsa

På skärmen ser du enkelt programval 
och återstående tid. På framsidan hittar 
du en LCD-skärm som visar återstående 
programtid, eller kan ställas in för att visa 
den uppnådda/aktuella temperaturen under 
Sani-program. 

Tillgängliga program

Om du vill justera diskmaskinen så att 
den passar ditt specifika affärsområde kan 
servicepersonalen justera vilka program 
som finns tillgängliga i menyn. Detta för att 
skapa en diskmaskin som passar perfekt för 
dina behov.

När flera användare använder samma maskin är användarvänlighet i kombination med flexi-
bilitet i programval viktigare än någonsin. Användargränssnittet är placerat som en toppanel 
med en frontskärm för statusinformation. Det är enkelt att använda med omedelbar tillgång 
till tre fördefinierade program. 

För professionellt 
bruk
Program

Program som uppfyller hygienkraven

ASKO Professional diskmaskiner har två 
program, Sani och Sani Quick, som höjer 
temperaturen i den sista sköljningen till 
85 ºC. Sani ökar temperaturen till 85 °C i 
10 minuter och Sani Quick ökar den till 85 ºC 
i 4 minuter.
Enligt International Organization for 
Standardization inträffar desinfektionen när 
desinficeringsparametern A0-värdet på 600 
uppnås, vilket händer när temperaturen 
uppnås 85 °C i minst 3 minuter. Detta 
är viktigt för miljöer där hygienkraven 
ställs högt, eftersom EU:s myndigheter 
rekommenderar att diskmaskiner ska sköljas 
i 85 °C för att uppnå hygienstandarder.
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Orrefors
Crystal Glass-programmet

Programmet Crystal glass utvecklas i 
samarbete med premiumglastillverkaren 
Orrefors/Kosta Boda och det svenska 
glasinstitutet “GLAFO”. Efter första intaget 
värms vattnet långsamt upp till 45 °C och 
hålls stabilt där under hela huvuddisken. 
Programmet är också perfekt för lätt 
nedsmutsad disk. 

Självrengöring
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Självrengöring

Självrengöringsprogram för hygienisk 
rengöring av diskmaskinens innerbehållare 
spolarmar och sprayrör. Detta program 
ska användas med vanligt diskmedel eller 
citronsyra (utan disk i maskinen).

Orrefors rekommenderar ASKO

Varje gång du diskar Orrefors kristallglas 
i en ASKO diskmaskin, får du ta del 
av svensk innovation när den är som 
bäst. Orrefors och ASKO har sina rötter 
stadigt planterade i den skandinaviska 
designtraditionen och båda varumärkena 
är representerade över hela världen. Vårt 
gemensamma arv, tillsammans med det 
faktum att Orrefors kristallglas diskas varje 
dag i våra diskmaskiner, har gjort det 
möjligt för oss att omfamna varandra i ett 
nyetablerat partnerskap. Ett av målen med 
detta partnerskap är att äntligen få ett slut 
på myten att kristallglas inte kan rengöras i 
diskmaskin. Även om detta är sant för vissa 
diskmaskiner, kan kristall absolut diskas i en 
ASKO.

Hemligheten är Crystal Glass-programmet, 
som säkerställer att vattentemperaturen 
stiger gradvis och sedan bibehålls jämnt, 
med en skillnad på bara ± 1 °C. Placera din 
värdefulla kristall i de säkra vinglashållarna 
i den övre korgen. Från och med nu är det 
säkrare att diska dina känsliga kristallglas i 
en ASKO än för hand.
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Tillbehör 

Övre diskkorg

För användning hos 
tandläkare, sjukhus och 
kontor

Nedre diskkorg

För användning hos 
tandläkare, sjukhus och 
kontor

Topp och sidor

För alla diskmaskiner,  
Vit

Kit motvikt

Monteras tillsammans 
med alla topp- och sidokit 
förutom när diskmaskinen 
sitter fast på golvet

Förlängda justerbara 
fötter

100-150 mm

Diskmaskiner
Utforska utbudet

DWCBI231.W/1  

Färg  

Vit

Prestanda

• Kortaste programtid från 20 min ansluten 

till varmvatten 65 °C

• Desinfektionsprogram: 85°C i minst 

3 minuter med ett A0-värde = 600 

• 13 platsinställningar

• 46 dB(A)

• Värmeeffekt: 1,8 kW

• Antal program: 9

• Turbo Drying™

• Testad för 15 000 cykler

Typ

• Inbyggd

• Tillgänglig i XL 82 cm 

• Färskvattensystem

• Max sköljtemperatur 85°C vid 
slutsköljning för att uppfylla 
desinfektionsstandarden (snabbaste 
programtiden 45 minuter)

• Integrerad mjukgörare

• Doseringssystemet för disk- och 

spolglansmedel finns i dörren

Korgar - Flexiracks™

• Premium höjdjusterbar övre diskkorg
• Premium nedre diskkorg
• Bestickkorg

Installation

• 220-240 V, 1-ph 10 A 
• Frekvens: 50 Hz
• Kallt eller varmt vatten upp till 65 °C
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Tillbehör 

Övre diskkorg

För användning hos 
tandläkare, sjukhus och 
kontor

Nedre diskkorg

För användning hos 
tandläkare, sjukhus och 
kontor

Topp och sidor

För alla diskmaskiner,  
Titan

Kit motvikt

Monteras tillsammans 
med alla topp- och sidokit 
förutom när diskmaskinen 
sitter fast på golvet

Förlängda justerbara 
fötter

100-150 mm

DWCBI231.S/1

Färg  

Rostfritt stål

Prestanda

• Kortaste programtid från 20 min ansluten 

till varmvatten 65 °C 

• 13 platsinställningar

• Desinfektionsprogram: 85°C i minst 

3 minuter med ett A0-värde = 600

• 46 dB(A)

• Värmeeffekt: 1,8 kW

• Antal program: 9

• Turbo Drying™

• Testad för 15 000 cykler

Typ

• Inbyggd

• Tillgänglig i XL 82 cm 

• Färskvattensystem

• Max sköljtemperatur 85°C vid slutsköljning 

för att uppfylla desinfektionsstandarden 

(snabbaste programtiden 45 minuter)

• Integrerad mjukgörare

• Doseringssystemet för disk- och 

spolglansmedel finns i dörren

Korgar - Flexiracks™

• Premium höjdjusterbar övre diskkorg
• Premium nedre diskkorg
• Bestickkorg

Installation

• 220-240 V, 1-ph 10 A 
• Frekvens: 50 Hz
• Kallt eller varmt vatten upp till 65 °C
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Tillbehör 

Övre diskkorg

För användning hos 
tandläkare, sjukhus och 
kontor

Nedre diskkorg

För användning hos 
tandläkare, sjukhus och 
kontor

Topp och sidor

För alla diskmaskiner,  
Vit

Kit motvikt

Monteras tillsammans 
med alla topp- och sidokit 
förutom när diskmaskinen 
sitter fast på golvet

Förlängda justerbara 
fötter

100-150 mm

Diskmaskiner
Utforska utbudet

DWCBI242MXXL.S/1  

Färg  

Rostfritt stål

Prestanda

• Kortaste programtid från 20 min ansluten 

till varmvatten 65 °C 

• Desinfektionsprogram: 85°C i minst 

3 minuter med ett A0-värde = 600

• 14 platsinställningar

• 44 dB(A)

• Värmeeffekt: 1,8 kW

• Antal program: 9

• Turbo Drying™

• Testad för 15 000 cykler

Typ

• Inbyggd

• Tillgänglig i XXL 86 cm 

• Max sköljtemperatur 85°C vid slutsköljning 

för att uppfylla desinfektionsstandarden 

(snabbaste programtiden 45 minuter)

• Integrerad mjukgörare

• Doseringssystemet för disk- och 

spolglansmedel finns i dörren

Korgar - Flexiracks™

• Premium höjdjusterbar övre diskkorg
• Mittenkorg
• Premium nedre diskkorg
• Bestickkorg

Installation

• 220-240V, 1-ph 10 A 
• Frekvens: 50 Hz
• Kallt eller varmt vatten upp till 65 °C
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Tillbehör 

Övre diskkorg

För användning hos 
tandläkare, sjukhus och 
kontor

Nedre diskkorg

För användning hos 
tandläkare, sjukhus och 
kontor

Kit motvikt

Monteras tillsammans 
med alla topp- och sidokit 
förutom när diskmaskinen 
sitter fast på golvet

Förlängda justerbara 
fötter

100-150 mm

Topp och sidor

För alla diskmaskiner,  
Vit

Diskmaskiner
Utforska utbudet

DWCBI331.W

Färg  

Vit

Prestanda

• Kortaste programtid från 20 min ansluten 

till varmvatten 65 °C 

• Desinfektionsprogram: 85°C i minst 

3 minuter med ett A0-värde = 600

• 13 platsinställningar

• 46 dB(A)

• Värmeeffekt: 3,15 kW

• Antal program: 9

• Testad för 15 000 cykler 

Typ

• Inbyggd

• Tillgänglig i XL 82 cm 

• Max sköljtemperatur 85 °C under 

den sista sköljningen för att uppfylla 

desinfektionsstandard (snabbaste 

programtid 29 min)

• Integrerad mjukgörare

• Doseringssystemet för disk- och 

spolglansmedel finns i dörren

Korgar - Flexiracks™

• Premium höjdjusterbar övre diskkorg
• Premium nedre diskkorg
• Bestickkorg

Installation

• 220-240 V, 1-ph 16 A 
• Frekvens: 50 Hz
• Kallt eller varmt vatten upp till 65 °C
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Tillbehör 

Övre diskkorg

För användning hos 
tandläkare, sjukhus och 
kontor

Nedre diskkorg

För användning hos 
tandläkare, sjukhus och 
kontor

Kit motvikt

Monteras tillsammans 
med alla topp- och sidokit 
förutom när diskmaskinen 
sitter fast på golvet

Förlängda justerbara 
fötter

100-150 mm

Topp och sidor

För alla diskmaskiner,  
Titan

DWCBI331.S

Färg  

Rostfritt stål

Prestanda

• Kortaste programtid från 29 min ansluten 

till varmvatten 65 °C 

• Desinfektionsprogram: 85°C i minst 

3 minuter med ett A0-värde = 600

• 13 platsinställningar

• 46 dB(A)

• Värmeeffekt: 3,15 kW

• Antal program: 9

• Testad för 15 000 cykler

Typ

• Inbyggd

• Tillgänglig i XL 82 cm 

• Max sköljtemperatur 85°C under 

den sista sköljningen för att uppfylla 

desinfektionsstandard (snabbaste 

programtid 29 min)

• Integrerad mjukgörare

• Doseringssystemet för disk- och 

spolglansmedel finns i dörren

Korgar - Flexiracks™

• Premium höjdjusterbar övre diskkorg
• Premium nedre diskkorg
• Bestickkorg

Installation

• 220-240 V, 1-ph 16 A 
• Frekvens: 50 Hz
• Kallt eller varmt vatten upp till 65 °C
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Diskmaskiner
Utforska utbudet

DWC5926W  

Färg  

Vit

Prestanda

• Kortaste programtid från 10 min ansluten 

till varmvatten 65 °C 

• Desinfektionsprogram: 85°C i minst 

3 minuter med ett A0-värde = 600

• 13 platsinställningar

• 47 dB(A)

• Värmeeffekt: 5,8 kW

• Antal program: 13

• Turbo Drying Express™

• Testad för 15 000 cykler

Typ

• Inbyggd

• Tillgänglig i XL 82 cm

• Max sköljtemperatur 85 °C under 

den sista sköljningen för att uppfylla 

desinfektionsstandard (snabbaste 

programtid 20 min)

• Integrerad mjukgörare

• Konfigurera för extern automatisk 

dosering*

• Doseringssystemet för disk- och 

spolglansmedel finns i dörren 

Korgar - Flexiracks™

• Exklusiv höjdjusterbar övre diskkorg
• Exklusiv lägre diskkorg
• Bestickkorg

Installation

• 400 V, 3-ph 10 A 
• Frekvens: 50 Hz
• Kallt och varmt vatten upp till 65 °C

Tillbehör 

Övre diskkorg

För användning hos 
tandläkare, sjukhus och 
kontor

Nedre diskkorg

För användning hos 
tandläkare, sjukhus och 
kontor

Kit motvikt

Monteras tillsammans 
med alla topp- och sidokit 
förutom när diskmaskinen 
sitter fast på golvet

Förlängda justerbara 
fötter

100-150 mm

Topp och sidor

För alla diskmaskiner,  
Vit

Auto Dose Kit Prof.
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DWCFS5936.S

Färg  

Rostfritt stål

Prestanda

• Kortaste programtid från 5 min ansluten till 

varmvatten 65 °C 

• 51 dB(A)

• Värmeeffekt:  5,8 kW

• Antal program: 9

• Testad för 15 000 cykler

Typ

• Fristående

• Tillgänglig i XL 82 cm 

• Färskvattensystem, max sköljtemperatur 

85 °C

• Integrerad mjukgörare

• Externt automatisk doseringssystem

Korgar - Flexiracks™

• Övre och nedre hållare i rostfritt stål (korg 
ingår ej) 

Installation

• 400 V, 3-ph 10 A 
• Frekvens: 50 Hz
• Kallt och varmt vatten upp till 65 °C

Tillbehör 

Förlängda justerbara 
fötter

100-150 mm
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Övre korgbärare 
Dentalinsatser

SAP 470776

Övre korgbärare 
Dentalinsatser

SAP 470774

Insats för fat

SAP 470772

Insats för brickor

SAP 470773

Diskmaskiner
Alla våra professionella modeller kan kompletteras med en 
rad praktiska tillbehör för att underlätta ditt arbete i köket.

TILLBEHÖR  
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Förlängda justerbara fötter

100-150 mm
Passar:

DWC5926W och DWCFS5936S
SAP 484935

Kit motvikt

Monteras tillsammans med alla topp- och sidokit 
förutom när diskmaskinen sitter fast på golvet

SAP 441929

TILLBEHÖR  

Topp & sidor för fristående 

placering inkl. vikter.

För alla diskmaskiner  
SAP Vit 696958,  Titan 696961

Auto Dose Kit Prof.

Passar: 
DWC5926W 
SAP 477940
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Diskmaskiner
Program

DWCBI231.W/1  - DWCBI231.S/1

PROGRAM BESKRIVNING TEMPERATUR*
ENERGI (KWH)
VARMT / KALLT

VATTEN (L)
TID (MIN)

VARMT / KALLT

Ekodisk

Detta program är lämpligt för 
diskning av normalt smutsiga 
diskar och är det mest effektiva 
programmet i termer av kombinerad 
energi- och vattenförbrukning.

50 °C / 60 °C 0,6 / 0,92 9,99,9 210 / 230

Kristallglas 
Findisk vid lågt tryck. Detta 
program är avsett för glas och 
porslin som precis har använts.

45 °C / 50 °C 0,4 / 0,8 9 80 / 100

Intensivläge

Ett program som är lämpligt för 
daglig diskning. Detta program 
kan också rengöra torkade rester, 
men är inte avsett för bränd mat, till 
exempel på ugnsfat.

70 °C / 70 °C 1,2 / 1,6 16,5 155 / 175

Snabbdisk
Detta program används för glas och 
porslin som är lite smutsigt, t.ex. 
kaffekoppar.

60 °C / 65 °C 0,9 / 1,3 14,5 70 / 90

Skölj och vänta
Används för att skölja disken 
medan du väntar på att 
diskmaskinen är fulladdad.

- / - 0,01 / 0,01 3 7 / 7

Universal
Standardprogram för normalt 
nedsmutsad disk. 60 °C / 65  ºC 0,8 / 1,2 15,5 100 / 120

SANI

Detta program är perfekt att 
använda när man har höga 
hygienkrav. Temperaturen på 
huvuddisken är 60 °C. Den slutliga 
sköljningen är 85 °C i 10 minuter.

60 °C / 85  ºC 1,2 / 1,7 13 80 / 95

SANI Quick

Välj SANI Quick om du vill ha ett 
snabbare program som fortfarande 
uppfyller hygienkraven. Temperaturen* 
av huvuddisken är 60 °C. Den slutliga 
sköljningen är 85 °C i 4 minuter.

65 °C / 85  ºC 1,3 / 1,9 15,5 45 / 60

Självrengöring

Självrengöringsprogram 
för hygienisk rengöring av 
diskmaskinens innerbehållare 
spolarmar och sprayrör.

70 °C / 70 °C 0,6 / 1,0 9 45 / 65

Värdena i tabellen har testats med 65 °C varm eller 15 °C kallvattenanslutning.
* Huvuddisk / slutlig sköljning
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DWCBI242MXXL.S/1

PROGRAM BESKRIVNING TEMPERATUR*
ENERGI (KWH)
VARMT / KALLT

VATTEN (L)
TID (MIN)

VARMT / KALLT

Ekodisk

Detta program är lämpligt för 
diskning av normalt smutsiga 
diskar och är det mest effektiva 
programmet i termer av kombinerad 
energi- och vattenförbrukning.

50 °C / 60 °C 0,6 / 0,93 9,49,4 210 / 230

Kristallglas 
Findisk vid lågt tryck. Detta 
program är avsett för glas och 
porslin som precis har använts.

45 °C / 50 °C 0,4 / 0,7 8,5 80 / 100

Intensivläge

Ett program som är lämpligt för 
daglig diskning. Detta program 
kan också rengöra torkade rester, 
men är inte avsett för bränd mat, till 
exempel på ugnsfat.

70 °C / 70  ºC 1,2 / 1,6 15 155 / 175

Snabbdisk
Detta program används för glas och 
porslin som är lite smutsigt, t.ex. 
kaffekoppar.

65 °C / 65  ºC 0,9 / 1,3 15 70 / 90

Skölj och vänta
Används för att skölja disken 
medan du väntar på att 
diskmaskinen är fulladdad.

- / - 0,01 / 0,01 3,5 7 / 7

Universal
Standardprogram för normalt 
nedsmutsad disk. 60 °C / 65 °C 0,8 / 1,2 14,5 100 / 120

SANI

Detta program är perfekt att 
använda när man har höga 
hygienkrav. Temperaturen på 
huvuddisken är 60 °C. Den slutliga 
sköljningen är 85 °C i 10 minuter.

60 °C / 85 °C 1,2 / 1,7 12 80 / 95

SANI Quick

Välj SANI Quick om du vill ha ett 
snabbare program som fortfarande 
uppfyller hygienkraven. Temperaturen* 
av huvuddisken är 60 °C. Den slutliga 
sköljningen är 85 °C i 4 minuter.

60 °C / 85 °C 1,3 / 1,9 15 45 / 60

Självrengöring

Självrengöringsprogram 
för hygienisk rengöring av 
diskmaskinens innerbehållare 
spolarmar och sprayrör.

70 °C / 70 °C 0,6 / 1,0 9 45 / 95

Värdena i tabellen har testats med 65 °C varm eller 15 °C kallvattenanslutning.
* Huvuddisk / slutlig sköljning
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DWCBI331.W - DWCBI331.S

PROGRAM BESKRIVNING TEMPERATUR*
ENERGI (KWH)
VARMT / KALLT

VATTEN (L)
TID (MIN)

VARMT / KALLT

Ekodisk

Detta program är lämpligt för 
diskning av normalt smutsiga 
diskar och är det mest effektiva 
programmet i termer av kombinerad 
energi- och vattenförbrukning.

50 °C / 60 °C 0,7 / 1,1 10,510,5 190 / 205

Kristallglas 
Findisk vid lågt tryck. Detta 
program är avsett för glas och 
porslin som precis har använts.

45 °C / 50 °C 0,3 / 0,7 9 80 / 90

Intensivläge

Ett program som är lämpligt för 
daglig diskning. Detta program 
kan också rengöra torkade rester, 
men är inte avsett för bränd mat, till 
exempel på ugnsfat.

70 °C / 70  ºC 1,0 / 1,6 16,5 125 / 135

Snabbdisk
Detta program används för glas och 
porslin som är lite smutsigt, t.ex. 
kaffekoppar.

< 55 °C / < 60 ºC 0,5 / 0,6 9,5 20 / 20

Skölj och vänta
Används för att skölja disken 
medan du väntar på att 
diskmaskinen är fulladdad.

- / - 0,01 / 0,01 3,5 7 / 7

Universal
Standardprogram för normalt 
nedsmutsad disk. 60 °C / 65 °C 0,8 / 1,2 16 100 / 110

SANI

Detta program är perfekt att 
använda när man har höga 
hygienkrav. Temperaturen på 
huvuddisken är 60 °C. Den slutliga 
sköljningen är 85 °C i 10 minuter.

60 °C / 85 °C 1,2 / 1,7 13 60 / 70

SANI Quick

Välj SANI Quick om du vill ha ett 
snabbare program som fortfarande 
uppfyller hygienkraven. Temperaturen* 
av huvuddisken är 60 °C. Den slutliga 
sköljningen är 85 °C i 4 minuter.

50 °C / 85 °C 1,1 / 1,6 16 29 / 45

Självrengöring

Självrengöringsprogram 
för hygienisk rengöring av 
diskmaskinens innerbehållare 
spolarmar och sprayrör.

70 °C / 85 °C 1,4 / 1,6 9 55 / 65

Värdena i tabellen har testats med 65 °C varm eller 15 °C kallvattenanslutning.
* Huvuddisk / slutlig sköljning

Diskmaskiner
Program
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DWC5926W 

PROGRAM BESKRIVNING TEMPERATUR*
ENERGI (KWH)
VARMT / KALLT

VATTEN (L)
TID (MIN)

VARMT / KALLT

Snabbdisk
Detta program används för glas och 
porslin som är lite smutsigt, t.ex. 
kaffekoppar.

60 °C / 65 °C 0,7 / 1,3 1414 10 / 20

Universal
Standardprogram för normalt 
nedsmutsad disk. 60 °C / 70  ºC 0,8 / 1,5 14 11 / 20

Universal plus
Rengöring av starkt nedsmutsade 
diskar där en stor del av smutsen kan 
avlägsnas med kallvattenfördisk.

65 °C / 70  ºC 0,9 / 1,7 17 40 / 40

Intensivläge

Ett program som är lämpligt för daglig 
diskning. Detta program kan också 
rengöra torkade rester, men är inte 
avsett för bränd mat, till exempel på 
ugnsfat.

65 °C / 70 °C 1,0 / 2,1 22 60 / 60

Vinglas
Findisk vid lågt tryck. Detta program är 
avsett för glas och porslin som precis 
har använts.

55 °C / 50 °C 0,1 / 1,0 14 20 / 20

Ölglas
Anpassad för mer robusta och tjockare 
ölglas. Kallt vatten i slutsköljningen. 55 °C / - 0,4 / 0,7 14 15 / 20

Plastdisk
Program avsedd för diskning av 
plastföremål som är diskmaskinssäkra. 
Porslin och glas kan också diskas.

60 °C / 60 °C 0,7 / 1,4 17 40 / 40

Ekodisk

Detta program är lämpligt för diskning 
av normalt smutsiga diskar och är det 
mest effektiva programmet i termer av 
kombinerad energi- och vattenförbrukning.

55 °C / 45 °C 0,7 / 1,0 17 165 / 180

Kastruller och 
stekpannor

Program för mycket smutsiga disk, 
såsom stekpannor, grytor och ugnsfat. 
Om disken inte fyller diskmaskinen helt 
kan du lägga till tallrikar och liknande.

70 °C / 70 °C 1,1 / 1,5 23 160 / 180

Snabbdisk Sani
Kort program för rengöring och desinfektion 
av disk. Den slutliga sköljningen har en 
temperatur över 85 °C på 3 minuter.

60 °C / 85 °C 1,2 / 1,9 14 20 / 30

Universal Sani
Program för effektiv rengöring och 
desinfektion av disk. Den slutliga sköljningen 
har en temperatur över 85 °C på 3 minuter.

60 °C / 85 °C 1,3 / 2,0 17 40 / 45

Sköljning
Används för att skölja disken medan du 
väntar på att diskmaskinen är fulladdad. - / - 0,01 / 0,01 5 3 / 3

Töm
Pumpa ut vatten, till exempel i händelse 
av att program avbryts. - / - 0,01 / 0,01 - 2 / 2

Värdena i tabellen har testats med 65 °C varm eller 15 °C kallvattenanslutning.
* Huvuddisk / slutlig sköljning



36

DWCFS5936S

PROGRAM BESKRIVNING TEMPERATUR*
ENERGI (KWH)
VARMT / KALLT

VATTEN (L)
TID (MIN)

VARMT / KALLT

Snabbdisk
Detta program används för glas och 
porslin som är lite smutsigt, t.ex. 
kaffekoppar.

60 °C / 85 °C 0,8 / 1,2 88 5 / 10

Snabbdisk 
universal

För normalt nedsmutsad disk. 
Används för glas, porslin och 
kaffekoppar.

60 °C / 85 °C 0,8 / 1,3 12 15 / 20

Universal
Standardprogram för normalt 
nedsmutsad disk. 60 °C / 85  ºC 0,9 / 1,4 12 15 / 20

Universal plus

Rengöring av starkt nedsmutsade 
diskar där en stor del av 
smutsen kan avlägsnas med 
kallvattenfördiskning.

60 °C / 85  ºC 0,9 / 1,5 15 20 / 25

Intensivläge

Ett program som är lämpligt för 
daglig diskning. Detta program 
kan också rengöra torkade rester, 
men är inte avsett för bränd mat, till 
exempel på ugnsfat.

65 °C / 85  º C 1,2 / 2,0 18 60 / 60

Vinglas
Findisk vid lågt tryck. Detta 
program är avsett för glas och 
porslin som precis har använts.

55 °C / 50 °C 0,3 / 0,8 12 15 / 15

Ölglas
Anpassad för mer robusta och 
tjockare ölglas. Kallt vatten i 
slutsköljningen.

55 °C / - 0,3 / 0,5 12 10 / 15

Sköljning
Används för att skölja disken 
medan du väntar på att 
diskmaskinen är fulladdad.

- / - 0,01 / 0,01 5 2 / 2

Töm
Pumpa ut vatten, till exempel i 
händelse av att program avbryts. - / - 0,01 / 0,01 - 2 / 2

Värdena i tabellen har testats med 65 °C varm eller 15 °C kallvattenanslutning.
* Huvuddisk / slutlig sköljning

Diskmaskiner
Program
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MODELLER
DWCBI231.W/1  - 

DWCBI231.S/1
DWCBI242MXXL.S/1

DWCBI331.W - 
DWCBI331.S

DWC5926W DWCFS5936S

Institutioner och kontor X X X X X

Camping och småbåtsham-
nar

X X X

Sjukvård X X X X

Hotell och restauranger X X

Salonger och fritidsanlägg-
ningar

X X X

Diskmaskiner
Segment
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Tekniska
specifikationer
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DISKMASKINER

MODELLBETECKNING DWCBI231.W/1 DWCBI231.S/1 DWCBI331.W DWCBI331.S

Färg Vit Rostfritt stål Vit Rostfritt stål

Storlek XL XL XL XL

Installation Passar i Passar i Passar i Passar i

Skärm TFT fram/LCD ovanpå TFT fram/LCD ovanpå TFT fram/LCD ovanpå TFT fram/LCD ovanpå

Handtag Integrerat Integrerat Öppet handtag Öppet handtag

Program / alternativ 10 program 10 program 9 program 9 program

Sidoplattor - - - -

Bänkskiva - - - -

Platsinställningar STD (EU) 13 13 13 13

Platsinställningar max (EU, US) 13 13 13 13

Platsinställningar STD (AU) n/a n/a n/a n/a

Platsinställningar max (AU) n/a n/a n/a n/a
Basspecifikation (ny 1-5) / 
Performance-variant (DW40-förbättring) EU24a EU24a EU26a EU26a

US trimkit - - - -

Främre justerbara ben n n n n

Främre justerbara fjädrar - - - -

Anti-sifon (integrerad) n n n n

Turbo Drying n n - -

Turbo Drying Express (ej uppvärmd) - - - -

BLDC-pump n n n n

LED-belysning på insidan (2 lampor) n n n n

Autodosera diskmedel och spolglansmedel - - n n

Spolglansmedel n n n n

NY automatisk dörröppning - - n n

Inloppsventil med skydd n n n n

Bullernivå 46 46 46 46

Korgspecifikation Premium Premium Premium Premium

Övre besticklåda - - - -

Övre diskkorg Premium HA Premium HA Premium HA Premium HA

Nedre diskkorg Premium Premium Premium Premium

Mittenkorg - - - -

Knivkorg (Ny version) - - - -

Bestickkorg n n n n

Hylla för höga vinglas - - - -

Liten bestickkorg - - - -

Antal sprayzoner 7 7 6 6

Power Zone Cutlery™-korg n n n n

Power zone Jet spray - - - -

Powerzones Wide spray n n - -

KickPlate Hög Hög Hög Hög

Anslutning Förberedd Förberedd NA NA

Vattenanslutning EU: 3/4" EU: 3/4" EU: 3/4" EU: 3/4" 

Adapter EU: 1/2" EU: 1/2" EU: 1/2" EU: 1/2" 

Spänning 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V

Elkoppling 1ph 1ph 1ph 1ph

Värmeeffekt 1,8kW 1,8kW 1,8kW/3,15kW 1,8kW/3,15kW

Säkringsbetyg 10A 10A 10A/16A 10A/16A

Nominell effekt 1,9kW 1,9kW 1,9kW/3,3kW 1,9kW/3,3kW

Frekvens 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz

Godkännanden CE CE CE CE

Testad antal cykler 15 000 15 000 15 000 15 000



41

DISKMASKINER

MODELLBETECKNING DWC5926W DWCFS5936.S DWCBI242MXXL.S/1

Färg Vit Rostfritt stål Rostfritt stål

Storlek XL XL XXL

Installation Passar i FS Passar i

Skärm OVANPÅ + Framsida OVANPÅ + Framsida TFT fram/LCD ovanpå

Handtag Integrerat Integrerat Integrerat

Program / alternativ 13 Programs 12 Programs 10 program

Sidoplattor - n -

Bänkskiva - n -

Platsinställningar STD (EU) n/a n/a 14

Platsinställningar max (EU, US) n/a n/a 14

Platsinställningar STD (AU) n/a n/a n/a

Platsinställningar max (AU) n/a n/a n/a
Basspecifikation (ny 1-5) / Performance-variant 
(DW40-förbättring) n/a n/a EU25a

US trimkit - - -

Främre justerbara ben Nej (4 fötter) Nej (4 fötter) n

Främre justerbara fjädrar - - -

Anti-sifon (integrerad) - - n

Turbo Drying n - n

Turbo Drying Express (ej uppvärmd) n - -

BLDC-pump - - n

LED-belysning på insidan (2 lampor) n/a n/a n

Autodosera diskmedel och spolglansmedel n n -

Spolglansmedel n n n

NY automatisk dörröppning n/a n/a -

Inloppsventil med skydd n n n

Bullernivå 47 51 44

Korgspecifikation Exklusiv n/a Premium

Övre besticklåda n/a n/a -

Övre diskkorg Exklusiv H/A Lådglas Premium HA

Nedre diskkorg Exklusiv Lådplattor Premium 

Mittenkorg - n/a n

Knivkorg (Ny version) - n/a -

Bestickkorg n n/a n

Hylla för höga vinglas - n/a -

Liten bestickkorg - n/a -

Antal sprayzoner 9 n/a 9

Power Zone Cutlery™-korg n n/a n

Power zone Jet spray n n/a n

Powerzones Wide spray n n/a n

KickPlate Hög - Hög

Anslutning n/a n/a Förberedd

Vattenanslutning EU: 3/4" EU: 3/4" EU: 3/4" 

Adapter - - EU: 1/2" 

Spänning 400 400 220-240V

Elkoppling 3ph 3ph 1ph

Värmeeffekt 1,8kW

Säkringsbetyg 10A 10A 10A

Nominell effekt 6,04kW 6,04kW 1,9kW

Frekvens 50Hz 50Hz 50Hz

Godkännanden CE CE CE

Testad antal cykler 15 000 15 000 15 000



42

Diskmaskiner
Installationsritningar

DWCBI242MXXL.S/1 

DWCBI231.W/1 - DWCBI231.S/1
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B

B

Ta bort 
låsmuttrarna vid 
installation med 
nischmått 
817-819 mm.

131-186

50

720

559596

819-872

A

A

600 min.560

min.
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Built-in dishwasher XL
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Ta bort 
låsmuttrarna vid 
installation med 
nischmått 
857-859 mm.
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A

600 min.575

min.
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Ø19,5

Inlet
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Built-in dishwasher XXL with extra rear insulation
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Stödpunkt
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For height 
857-859 mm 
remove nut
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A

A

600 min.575

min.
860

74
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Built-in dishwasher XXL with extra rear insulation
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For height 
857-859 mm 
remove nut

131-186
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574596

859-912

A

A
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74
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ventil: 
Ø19,5
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96
66113

1625

107

L:1825

Built-in dishwasher XXL with extra rear insulation
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DWCFS5936.S

DWC5926W

DWCBI331.W - DWCBI331.S

Ta bort 
låsmuttrarna vid 
installation med 
nischmått 
817-819 mm.

131-186

50

670

559596

819-872

A

A

600 min.560

min.
820
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Elektrisk anslutning Autodos
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66113

1625
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A

A

53

126-146

32

Ta bort de främre 
gummifötterna för en 
installationshöjd på 850 mm.

71
7
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1-

88
1

B

14
86Ev. sockel

B

576 (från dörr)

Stödpunkt
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6

32
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554 (från dörr)
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0 
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dp
un
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)
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0

596 (från bänkskiva)

1231

2

81127

L:1825
2000

92
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1
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1625

Avlopps-
ventil: 
Ø19,5

InloppFreestanding dishwasher XL
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A

A

53
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32

Ta bort de främre 
gummifötterna för en 
installationshöjd på 850 mm.

71
7

86
1-

88
1

B

14
86Ev. sockel

B

576 (från dörr)

Stödpunkt
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6
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554 (från dörr)
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0 
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)
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0

596 (från bänkskiva)

1231

2

81127

L:1825
2000

92
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12
1

76

1625
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ventil: 
Ø19,5

InloppFreestanding dishwasher XL

596

600

A

A

53

126-146

32

Ta bort de främre 
gummifötterna för en 
installationshöjd på 850 mm.

71
7

86
1-

88
1

B

14
86Ev. sockel

B

576 (från dörr)

Stödpunkt

40

12
6-

14
6

32

30 (stödpunkt)

554 (från dörr)

70
0 

(s
tö
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)

73
0

596 (från bänkskiva)

1231

2

81127

L:1825
2000

92

98

12
1

76

1625

Avlopps-
ventil: 
Ø19,5

InloppFreestanding dishwasher XL

519

30-94

VänsterFramsida Baksida
596
573

550

54

A

A
1:5

Ta bort låsmuttrarna vid installation 
med nischmått 817-819 mm.

Individuella dörrar

Curved Sense T-bar

66

79 79 79

6465

37
7

68
0-

76
0 

(d
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öj

d)

Justering av 
fläktmunstycke 

30 (pivot point)

67
0
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B

B
1:5

Stödpunkt
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4,

8
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3,
5
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Varmvattenanslutning
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0
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1-
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2

13
3-

18
3
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0

1825

95
35

44110
34

0

42
,5

90

52

Kallvattenanslutning

Extern dispenseranslutning9
559

1198

01

1802

Avloppsventil: Ø 18 
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