GAIA STYLE
GAIA TOUCH
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Användargränssnitt
. * GAIA STYLE: valpanel med 8 bakgrundsupplysta knappar (de
kan ställas in antingen som direktval eller förval).
* GAIA TOUCH: 7’’touch skärm med 8 anpassningsbara knappar
som erbjuder ett utmärkt komminikationsutrymme och gör det
möjligt att visa PR video eller bilder.
. Frontpanelen erbjuder utmärkta profilerings/branding 		
möjligheter.
. 32 siffrig alfanumerisk display (gaia style).
. 170 mm högt leveransområde med möjlighet att använda små
espressokoppar, stora koppar, mugg eller kanna.
. 100 mm hög nedfällbar kopphylla för små koppar
. Belysning till koppstationen finns som tillval.

GAIA TOUCH

TEKNOLOGI
LED, LÅGSPÄNNINGS
BELYSNING

PATENTERAD
ESPRESSO BRYGG
GAIA STYLE + Underskåp

En kaffemaskin som kombinerar utseende med teknologi.
GAIA STYLE & GAIA TOUCH, Automatisk varmdrycksmaskin som finns
både som kaffe från bönor och instant version.

GAIA STYLE, GAIA TOUCH
TEKNISKA EGENSKAPER
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STRÖMFÖRSÖRJNING

230 Vac, 50 Hz (I enlighet med CE)
220-230 Vac, 50 Hz (I enlighet med IEC/CB)
INRE STRÖMFÖRSÖRJNING

Alla inre elektriska komponenter förses med 24VDC
förutom värmeslinga och pump dessa får 230Vac-50Hz.
MAX EFFEKT

1.80 kW enkel värmetank version
1.80 kW växlande dubbel värmetank version
2.80 kW dubbel värmetank version

GAIA
ESPRESSO

GAIA
INSTANT

1. KAFFE
2. CHOKLAD
3. MJÖLK

1. KAFFE
2. CHOKLAD
3. MJÖLK

VATTENANSLUTNING

Koppling = 3/4’’
Vattentryck = 0.5 – 6.5 bar

VERSIONER
GAIA style & touch

E2S ESPRESSO
SINGLE BOILER

E2S ESPRESSO
DUBBEL BOILER

I3S INSTANT

I4S INSTANT

KAFFEBÖNOR
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Instant kanistrar
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MÅTT

H 635 mm x B 310 mm x D 475 mm VIKT 25 kg

Underskåp

H 900 mm x B 310 mm x D 475 mm VIKT 19 kg

EGENSKAPER

. Alla versioner finns tillgängliga antingen som vattenanslutna eller
med manuell tank.

. Vattentanksfyllning görs via locket.
. Mixers går att extrahera för att göra servicejobb enklare.
. Autonomous tank:På 3.6L som kan fyllas utan att dörren behöver
.
.
.
.
.

öppnas och som är väldigt enkel att plocka ur maskinen.
Spillbricka: 1 liter, Lätt att plocka bort med tydlig signal för när
max spillvattennivå uppnåtts.
Sumpbehållare: 80 puckar med automatisk blockering av 		
maskinen vid maximal kaffesump nivå.
Kompatibel med Cashless system, Nyckel eller badge.
Kompatibel med telemetry.
7” LCD Touch skärm anpassningsbar med Win Touch 		
programvara. (Gaia Touch).

PRODUKT KAPACITET
			enkel kanister
dubbel kanister
Kaffebönor		1.35 kg		Kaffebönor med extensionkit 2.3 kg		
Instant kaffe		
0.35 kg		
0.70 kg
Mjölk			0.55 kg		1.40 kg
Choklad			1.30 kg		3.00 kg

TILLBEHÖR

. Underskåp.
. Sumplåda och spillhink med tydlig signal för när maxnivå 		
uppnåtts(Underskåp).

. Extern förlängning av kaffebönsbehållare(2.3kg) i transparent ABS
med låsbart lock.

. Fast vatteninkopplingskit.
. Kannsupport kit.
. Kopphållarkit i blank svart färg.
. Separat hetvatten utsläppskit, så ej droppar av kaffe, choklad, mjölk
hamnar i vatten för te.

. RS232 modul.
. Visual Smart Programmer Speed som möjliggör att man kan ladda
.
.
.

upp programvaran och inställningar och ladda ner inställningar och
försäljningsstatistik utan en PC.
Koppstationsbelysningskit.
Dörrlås kit Rielda.
Kit för en andra boiler.

MILJÖ

. Bakgrundsbelyst dörr med led för att minska energiförbrukningen
och med en livslängd som är längre än lysrör.

. I enlighet med ROHS och WEEE.
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