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DOORSNEDETEKENING

RHIMA FX BANDVAATWASMACHINES

1     Invoerzone

Een grote roestvrijstalen vuilzeef 
onder de transportband vangt grove 
etensresten op die van de vaatstukken 
afvallen. Deze vuilzeef is direct 
bereikbaar aan de zijkant van de 
machine. 

2
    Voorwas

Het water in de voorwaszone wordt 
4,5x per uur ververst. Het verversings-
water van de voorwas komt van de 
hoofdwaszone. Indien de temperatuur 
van het water in de voorwas te hoog 
oploopt, wordt automatisch koud 
water gesuppleerd. Dit voorkomt het 
inbranden van eiwitten en zetmeel. 

Het verversingswater dat uit de 
hoofdwaszone komt bevat wasmiddel 
en dit versterkt de reinigende werking 
in  de voorwas, terwijl het wasmiddel 
optimaal gebruikt wordt.

De tank is voorzien van een automa-
tisch sluitende afvoer, een gemakkelijk 
uitneembare roestvrijstalen korfzeef 
en roestvrijstalen fi lters over de volle 
breedte van de tank. Temperatuur 
35-45°C. Met zijwassing.

3
   Hoofdwas

Het water wordt 4,5 x per uur 
ververst. Vers water komt van de 
naspoelzone. De tank is voorzien van 
een automatisch sluitende afvoer, 
van een gemakkelijk uitneembare 
roestvrijstalen korfzeef en van 
roestvrijstalen fi lters over de volle 
breedte van de tank. Met zijwassing.

4
   Dubbele naspoeling

Twee naspoelarmen, één boven en 
één onder. Het water van de eerste 
naspoelzone komt van de tweede 
naspoelzone. 

De naspoelzone is alleen in bedrijf 
indien zich serviesstukken in deze zone 
bevinden.

5
    Warmteterugwin installatie 

met warmte pomp

De warmtepomp is dermate effi  ciënt 
dat de machine voor het naspoelen op 
koud water kan worden aangesloten. 
Tevens koelt deze pomp de 
vaatwasruimte. 

6
    Droogzone

Door middel van verwarmde lucht met 
hoge circulatie wordt de vaat intensief 
en grondig gedroogd. 

7
    Turbo blower

Als optie kan er gekozen worden voor 
een zeer effi  ciënte turboblower die 
door middel van hoge druk luchtmes-
sen als het ware het water van de vaat 
afsnijdt. 

8
    Vrijhangende droogtunnel

Tevens kan er optioneel gekozen 
worden voor een vrijhangende droog-
tunnel welke boven de uitloop van de 
machine komt te hangen. 

9
    Uitvoerzone

Aan het einde van deze uitloopzone is 
een eindstopschakelaar gemonteerd. 
Indien de vaatstukken niet tijdig van 
de band worden gehaald stopt de 
machine automatisch.

 Aan het einde van de uitvoerzone 
bevindt zich een uitneembare 
fi lter, waardoor de ruimte onder 
de transportband gemakkelijk kan 
worden schoongemaakt.



OPTIES

FC 99 - Energieterugwinnende wasemcondensunit met

warmtepomp

FC 98 - Energieterugwinnende wasemcondensunit

Energieterugwinnende wasemcondensunit

Door een ventilator die bovenop de machine is geplaatst, 
worden hete dampen uit de machine gezogen en langs een 
wasemcondensunit gevoerd. De bedoeling hiervan is tweeledig:

1.   de hete dampen worden neergeslagen en afgekoeld, waardoor er 
lagere eisen gesteld kunnen worden aan de luchtafzuiginstallatie.

2.   energie wordt teruggewonnen uit de hete dampen. Deze energie 
wordt gebruikt om het naspoelwater voor te verwarmen. De 
wasemcondensor is dermate efficiënt dat de machine voor het 
naspoelen op koud water kan worden aangesloten.

Warmtepomp 

Het koelmiddel in de warmtepomp geeft warmte-energie af. De 
warmtepomp verbetert het klimaat en gebruikt deze energie 
en bespaart zo ongeveer 13 kW per uur extra aan electrische 
verwarmingsenergie.

HACCP monitoring

HACCP monitoring

Optionele HACCP monitoring. Met software gemaakt om de 
gegevens te managen en op te slaan.


