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ورقة مواصفات آلة اإلسبريسو  فيكتوريا أردوينو وايت إيجل ديدجيت المزودة بمجموعتين

متطلبات المياه: متطلبات الطاقة:

حساب إزالة ُعْسر الماء/ الصيانة:

متطلبات مساحة الطاولة:

متطلبات الصرف:

خــط ميــاه بــارد مخصص مقاس 3/8 بوصــة بصمام إغالق ووصلة تركيب 
بالضغط.

يجب أال يزيد ُعْسر الماء عن 3 حبيبة لكل جالون أو 50 جزء في المليون. 
وفــي حالــة زيــادة ُعْســر المــاء عــن 3 حبيبــة لــكل جالــون، يلــزم تركيب نظام 

إزالة ُعْسر الماء.
الحــد األدنــى لمعــدل تدفــق ميــاه المصــدر 35 جالون في الســاعة، والحد 

األقصى لضغط خط المياه 70 رطل لكل بوصة مربعة/ 5 بار.

متوســط اســتهالك الميــاه لهــذه اآللــة يبلــغ 4 جالــون فــي اليــوم 
مما يعني 128 مشروب بحجم 4 أوقية لكل مشروب.

فــرق  (نطــاق   220 الكهربائــي:  الجهــد  فــرق 
الجهد 208 - 240)

واط: 4500
استهالك األمبير: 22
L6-30 لفالمقبس: نيما L6-30 نيما

معدات إزالة ُعْسر الماء
1. سعة نظام ُعْسر المياه: فردي - 4400 حبيبة لكل جالون

2. سعة نظام ُعْسر المياه: مزدوج - 8800 حبيبة لكل جالون
3. سعة نظام ُعْسر المياه: ثالثي - 13200 حبيبة لكل جالون

4. سعة نظام ُعْسر المياه: أوتوماتيكي - قابل للبرمجة
5. سعة نظام ُعْسر المياه: يدوي - 4400 حبيبة لكل جالون

االرتفاع: 20 بوصة                    العمق: 26 بوصة
العرض: 33 بوصة                     الوزن: 210 رطل

NSF / ANSI Std.4
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 فتحــة تصريــف بالجاذبيــة مفتوحــة بقطر داخلي ال يقل على 1.25 بوصة
على مسافة 4 أقدام من اآللة

 موقع فتحة
التصريف

 في سطح 
الطاولة

أقــر أنــا العميــل بأننــي أفهــم ضــرورة توفيــر هــذه المتطلبــات عنــد وصــول فنــي التركيــب, وفــي حالــة عــدم تجهيــز الموقــع, ســيتم فــرض رســوم إضافيــة 
للخدمة والسفر, كما قد يتسب ذلك في المزيد من التأخير في التركيب.  

أسم العميل: _____________________________________________         التوقيع: ______________________________________________
اسم الشركة: _______________________________________________________________________________________________________
رقم الهاتف:  ________________________      الفاكس: __________________________       البريد اإللكتروني: ________________________

أمام

سعة حبيبات 
الخرطوشة

 ُعْسر الماء
(حبيبة لكل جالون) 

سعة الخرطوشة 
بالجالون

كمية المياه المستخدمة 
يومًيا بالجالون

فترة صالحية استخدام 
الخرطوشة باأليام 


