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WastePro 
 

 

• Ideális olyan helyen, ahol korlátozott a hulladék csatornába eresztésének lehetısége • Teljes mértékben 
kompatibilis az IMC ételmaradék-eltávolítókkal • A gép gyorsan elbánik a hulladékkal, annak keletkezési 

helyén • Hatékonyan távolítja el a vizet a hulladékból • Jelentıs mértékben csökkenti a hulladék térfogatát  
• Asztal alatt is elhelyezhetı • Könnyen tisztítható 

 
Egyes helyeken mőszaki okokból vagy a helyi elıírások miatt nincs lehetıség 

a hulladékot a csatornába ereszteni. De a konyhákban még így is kihasznál-

hatjuk a megfelelı ételhulladék-eltávolító rendszerek számos elınyét. Ehhez 

csak az IMC WastePro-ra van szükség az IMC ételmaradék eltávolítóval kom-

binálva. Az újszerő WastePro összeköthetı az ételmaradék-eltávolítókkal, 

egészen 2,2 kW teljesítményig. Az ételmaradék feldolgozása a helyszínen a 

szokásos módon történik az ételmaradék-eltávolítóban, mielıtt a WastePro-ba 

kerülne, ami akár egy méterre is lehet tıle. Itt történik meg a víz kivonása a 

hulladékból. A szeméttárolóba kerülı maradék hulladék térfogata csak töredé-

ke a korábbinak, és ezzel jelentısen csökkenthetık a szemételtávolítás költ-

ségei. A kivont víz a lefolyóba kerül. A kis üzemköltségő WastePro könnyen 

tisztítható. A csiga és a csiga szőrıje gyorsan szétszedhetı és mosogatógép-

ben tisztítható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mőszaki adatok 

A fuvarozási adatokat lásd a 25-26 
  

 WastePro 

Kapacitás Max. 400 kg/h vegyes ételhulladék., max. 850 adag étel/nap (a kapacitás 
az ételmaradék-eltávolítótól függ) 

Motor 0,37 W 

Feszültségek 220/240-1-50, 380/415-3-50 

Hulladék jellege Vegyes ételmaradék – a többség étel – mérsékelt mennyiségő kemény 
mőanyaggal, fóliával, papírral és kartonnal 

Hulladék eltávolítása Az ételhulladék szeméttárolóba kerül (nem szállítjuk), a szennyvíz csövön 
át a lefolyóba. 

Csatlakozás a hulladék-
eltávolítóhoz 

Az egységek azonos szinten álljanak, egymástól legfeljebb 1 méterre. A 
WastePro-ból a szennyvíz a lefolyóba kerül. 

Csatlakozások Hulladék bevezetés:  2” BSP belsı menet, 54 mm-es csıhöz való csatla-

kozáshoz. A hulladék-bevezetés bal vagy jobb oldalon lehet. 

Szennyvíz elvezetés: 2” BSP belsı menet, 54 mm-es csıhöz való csatla-
kozáshoz, amit legalább 1 : 7 lejtéssel kell szerelni. 
Vízellátás a csiga-szórófejhez: 15 mm meleg vagy hideg víz. Minimális 
vízáram 12 liter/min, 0,2 – 10 bar nyomáson. 

Biztonság Kidobó-surrantó biztonsági kapcsoló  

Tisztítás Rozsdamentes acél ház, leszerelhetı csiga és csiga-csı a könnyő karban-
tartás és tisztítás érdekében. 

 

Méretek mm-ben

2,5 m kábellel szállítva

 

Felülnézet 

Vízbevezetés 
Hulladék bevezetés 

Szennyvíz elvezetés 

Oldalnézet Elölnézet 

Ajánlott hézag 

WastePro   Ételmaradék víztelenítı 


