
DV 80.2 / DV 120.2  
Zuiver spoelplezier 
met de MEIKO Premium Serie 

The clean solutionThe clean solution

Geheel volgende de hygiënevoorschriften DIN 10511-H voor professionele glazenspoelmachines, 
DIN 10512 voor professionele vaatwerkspoelmachines.

140.031.00.12.11/NL/FD/2000 Wijzigingen ontstaan door nieuwe ontwikkelingen 

voorbehouden.

DV 80.2 / DV 120.2 Dampbehandeling

AirBox AktivAir *
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GiO MODULE
afzonderlĳ k

Programmaverloop DV 80.2:
Kort programma =    60 seconden

Normaal programma =    90 seconden

Intensief programma =  210 seconden

Programmaverloop DV 120.2:
Normaal programma =    60 seconden (niveau I)

Intensief programma =    90 seconden (niveau II)

“Power” programma =  210 seconden (niveau III)

Bĳ  aansluiting op koud water en/of een hoge capaciteit korven is de kans aanwezig dat de pro-

grammatĳ den automatisch verlengen. Dit om een hygiënisch wasresultaat te garanderen. 

Bĳ  gebruikmaking van het water-vers-programma wĳ zigen de programmatĳ den.

* De optionele kapautomaat en de AirBox AktivAir kunnen niet gecombineerd worden.

Voor het ventilatiesysteem in de spoelkeuken dient rekening gehouden te worden met de richtlĳ n 

VDI 2052.

Elektrische aansluiting
Draaistroom ① 3 NPE 400 V, 50 Hz. 
De optie AktivClean verhoogt de aansluitwaarde met 0,25 kW.
De optie AirBox AktivAir verhoogt de aansluitwaarde met 0,4 kW.
De schakeling voldoet aan de voorschriften van de VDE.

Wateraansluiting:
De gebruikelĳ ke installatievoorschriften dienen bĳ  aansluiting in acht te 
worden genomen ②. De gewenste constante waterdruk dient min. 
0,6 bar tot max. 5 bar bedragen. De installatievoorschriften EN 1717 
worden in acht genomen. Afl oop ¾˝. Bouwkundige afvoer max. 700 mm 
hoog ③. De lengte van aansluitslangen set en elektra kabel 1,4 meter. 

GiO MODULE:
Koud water aansluiting (max. 35°C). Waterdruk minimaal 1 bar, 
maximaal 5 bar. Geleiding aanvoerwater <1000 μS/cm. 
Totale hardheid van water max. 28° dH. Incl. aansluitslangenset, afsluiter 
reduceerventiel, fi lter 10 μm met actieve koolstof. Beveiliging “HD” (terug-
slagventiel en ontluchter) volgens EN 1717. Aanvoerslang ca. 3 meter.
Aansluitslangenset van de machine voorzien van een gepantserde slang 
(zonder Aqua-Stop). Afvoer afvalwater ½˝ ④, lengte ca. 2 meter. 
Permeaat- en elektrakabel tussen spoelmachine en separaat opge-
stelde GiO MODULE ca. 3 meter. ⑤.

(1 bar = 100 kPa) (1 °dH ca. 0,18 mmol/l CaCO
3 
)

The clean solution

Diverse opstellings- en beladingsmogelĳ kheden

Afruimen en doorschuiven 
Met MEIKO spoeltechniek gaat dit alles in één wasbeurt.

Succesvol doorschuiven: klassiek en ongecompliceerd. Ruimtebesparende hoekopstelling

DIN EN ISO 9001
Zertifikat Nr. 71 100 7 001

In een lĳ n- of hoekopstelling. Met de MEIKO doorschuif-
vaatwerkspoelmachines zĳ n onbegrensde opstellingsvari-
anten mogelĳ k. Voor een effectieve inrichting van uw 
spoelkeuken bieden wĳ  talrĳ ke mogelĳ kheden uit ons 
programma aan- en afvoertafels. Van een vlakke aan-

voertafel tot een speciaal sorteerstation met geïntegreer-
de glazenspoelmachine.
Comfortabel en economisch. Speciaal op verzoek 
ontwerpen wĳ  de inrichting van uw spoelkeuken.

Professionele spoeltechnologie

DV 80.2 DV 120.2

Korfafmeting in mm 500 x 500

Korven  per uur (theoretisch)* 60/40/17

Borden per uur 1.080

Pompmotor in kW 0,75 1,5

Tankinhoud in ltr. 22

Naspoeling  in ltr./korf 2,6

Tankverwarming in kW 1,3

Boiler bĳ  water van:

45 °C aanvoertemperatuur in kW

10 °C aanvoertemperatuur in kW

7,5

9,0

Totale aansluitwaarde bĳ  water van:

45 °C aanvoertemperatuur in kW

10 °C aanvoertemperatuur in kW

  9,7

11,2

10,4

11,9

Perfecte inrichting dankzĳ  MEIKO Technische gegevens

www.meiko.deMEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg · Germany · Tel. (+49) 781/203-0 · Fax (+49) 781/203-1121 · E-Mail: info@meiko.de · www.meiko.de

DV 80.2 en DV 120.2 – MEIKO vaatwerkspoelmachines 
voor grootse prestaties. Ergonomie en automatisering 
garanderen een zuiver spoelplezier.

MEIKOLON
MEIKO adviseert het gebruik van professionele 
zeep- en naglansmiddelen. 
Een uitstekende keuze hiervoor zĳ n de 
MEIKOLON zeep- en naglansmiddelen.



DV 80.2  
Zo wordt vaatwerkspoelen echt plezierig

DV 120.2 
Vaatwerkspoelen met Power

De MEIKO DV 80.2  is een unieke doorschuifvaatwerkspoelmachine, ontwikkelt voor 

een perfecte reiniging van serviesgoed of keukengerei, of als kwaliteit spoelmachine 

voor uw glaswerk. Onderhoudsvriendelĳ k, gladde roestvrĳ stalen oppervlakken en een 

overzichtelĳ k, duidelĳ k bedieningspaneel nodigen uit tot gebruik. Door zĳ n innerlĳ ke 

waarde wordt men volledig overtuigd van de nieuwe was- en naspoelsystemen, de 

nieuw ontwikkelde wastank en het unieke fi ltersysteem. Zĳ n ergonomie en de automati-

sche kap zorgen met deze MEIKO techniek voor zuiver spoelplezier.

De MEIKO DV 120.2 is in vergelĳ k met de DV 80.2 ontwikkelt voor een snelle en hygië-

nische reiniging van gereedschappen, pannen en bakken. De 3 beschikbare spoelpro-

gramma’s met elk afzonderlĳ k een verschillend elektronisch geregelde waskracht garan-

deren een perfecte reinigingskwaliteit in combinatie met een economisch laag verbruik.

Zo heeft MEIKO 3 verschillende spoelmachines samengevoegd in één machine.

The clean solution

Doorvoerhoogte (in mm) 
H 440
Korfmaat (in mm) 
500 x 500 
Capaciteit 
Tot 60 korven per uur
MEIKO technologie 

DV 120.2 
Voordelen:
•  Een optimale aansturing van uw 

waskracht in 3 niveaus:
  -  normaal programma voor glas-

werk en koffi e- of theeservies
 -  intensief programma voor zwaar 

vervuilde vaatwerkdelen
  -  “power”- programma voor keu-

kengerei en Gastronoombakken 
enz.

•  Een optimale afstemming tussen 
pompcapaciteit en vaatwerk, daar-
door een lager energieverbruik

•  Elektrisch gestuurd programma met 
een wasproces dat in kracht wordt 
opgevoerd. Door de oplopende druk 
van de waspomp wordt voorkomen 
dat licht vaatwerk uit zĳ n positie in de 
vaatwerkkorf gespoten wordt.

DV 80.2 
Ons top model:
betrouwbaar, bedieningsvriendelĳ k, 
perfect wasresultaat.
De doorschuifvaatwerkspoelmachine 
uit de Premium klasse.

Doorvoerhoogte (in mm) 
H 440

Korfmaat (in mm)  
500 x 500

Capaciteit 
Tot 60 korven per uur

MEIKO technologie



Eenvoudige bediening 
door de duw/hefbeugel
Het indrukken van de 
beugel activeert het 
gekozen wasprogramma. 

The clean solution
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MIKE 2. MEIKO techniek voor een 
optimaal bedieningsgemak

Standaard worden de MEIKO doorschuifvaatwerkspoel-
machines DV 80.2 en DV 120.2 geleverd met het moder-
ne MIKE 2 besturingssysteem. De drie spoelprogramma’s 
worden door het licht indrukken van de folieschakelaar 
geactiveerd. Het gehele verloop van het gekozen pro-
gramma wordt op het display digitaal weergegeven. 
Overzichtelĳ ke symbolen en temperatuuraanduiding van 
het was- en naspoelprogramma maken het spoelproces 
en eventuele controle kinderlĳ k eenvoudig.

MIKE 2 – de gloednieuwe elektronica met infrarood 
sensor voor de Punt 2 generatie 
Makkelĳ ker kan het niet. Op dit moment is MIKE 2 de 
meest innovatieve besturingstechnologie voor vaat-
werkspoelmachines. In combinatie met het intelligente 
 M-Commander W systeem is het mogelĳ k data te lezen, 
te wĳ zigen en in combinatie met een PC op te slaan of te 
verzenden. U kunt zelfs on-line onze servicedienst infor-
meren bĳ  eventuele calamiteiten. Dit geeft voordelen door 
een snellere storingsanalyse en een snellere service met 
uiteindelĳ k lagere kosten.

Functionele details van de DV 80.2 / DV 120.2 onder de aandacht

Schoon – het AktivPlus fi ltersysteem
Zorgt in combinatie met de tankzeven voor een meervou-
dige fi ltering van het waswater. Dit garandeert schoner 
waswater en daarmee het hoogst haalbaar hygiënische 
wasresultaat. 

Een veilige installatie:
De ingebouwde aansluitset 
voor water (aan- en afvoer) 
en elektra zorgt voor een 
snelle en directe aansluiting 
op alle locaties met een 
afvoerhoogte tot 700 mm.

Praktisch: 440 mm nuttige doorvoerhoogte.
Een probleemloze invoer van hoge vaatwerkdelen en 
dienbladen.

Overzichtelĳ k: de wastank
Een overzicht van de totale wastank, twee functionele, 
eenvoudig uitneembare diepgetrokken tankzeven dekken 
de gehele wastank af.

• Naglansmiddel doseersysteem.
•  150 mm bodemvrĳ heid.
•  De open achterzĳ de van de kap voorkomt hinderlĳ ke 

dampuittreding aan de bedienzĳ de.
•  Temperatuur afhankelĳ k naspoelproces garandeert een 

hygiënisch wasresultaat.
•  Tankinhoud van slechts 22 liter, hierdoor sneller be-

drĳ fsklaar, lagere energiekosten en een snellere tankre-
generatie.

•  Effectief naspoelsysteem met slechts 2,6 liter per was-
beurt.

• Roestvrĳ stalen schakelkast.
•  Klantvriendelĳ ke service:
 - optimaal toegankelĳ k
 - overzichtelĳ ke installatie
 - hoge mate van betrouwbaarheid (IPX 5)
 - snelle en betrouwbare MEIKO servicedienst.
•  Hoge kwaliteitsstandaard.

Op verzoek leverbaar met een geïntegreerde water-
ontharder.

De MEIKO kapautomaat, Nieuw in de 
Premium-klasse (Optie)

Een volautomatisch programmaverloop met slechts 
één druk op de knop: comfort op sterrenniveau.
Het openen en sluiten van de kap geschiedt volledig 
automatisch en garandeert daarmee een optimale bedie-
ning en een hoge mate van ergonomie. Hier kan men niet 
op bezuinigen.

•  Aparte knop voor het openen en sluiten van de kap
• Hogere capaciteit
•  Handmatige bediening overbodig
• Continue belading
• Uitstekende ergonomie

DV 80.2 / DV 120.2 
Hygiëne tot in het kleinste hoekjeZo wordt het spoelen bĳ zonder makkelĳ k



Het MEIKO “AktivPlus” 
fi ltersysteem 

Perfect wasresultaat door een meervoudige fi ltering van 
het waswater.

EWS, zo bespaart U met MEIKO nog 
meer water en energie

EWS – voor een perfect, economisch en milieuvrien-
delĳ k wasresultaat.
EWS – zorgt in combinatie met het MEIKO AktivPlus 
fi ltersysteem voor een uitermate hygiënisch en milieu-
vriendelĳ k spoelgemak. Het creëert een ongeëvenaarde 
“schoonheid” van het waswater. Het glanzende resultaat: 
uitstekende hygiëne met extreme besparingen (slechts 
2,6 liter schoon water per wasbeurt).

• Gesloten bodem met 
Aqua-Stop-Systeem

Drukopvoerpomp 
voor een onafhankelĳ ke 
waterdruk en een constante 
naspoeltemperatuur

AktivPlus fi ltersysteem 
perfect wasresultaat door een 
meervoudige fi ltering van het 
waswater

Roestvrĳ stalen wassyste-
men voor optimale reiniging 
aan de boven- en onder-
zĳ de van het vaatwerk

Optimaal reinigbaar, 
diepgetrokken wastank, 

met een tankinhoud 
van slechts 22 liter

Gladde en vlakke 
binnenzĳ de, optimaal 

reinigbaar

Dubbelwandig geïsoleerde 
kap

Afl opende bovenzĳ de
van de kap met opvang-

goot. Hiermee wordt 
nadruppelen van con-

denswater op gereinigd 
vaatwerk voorkomen

Volledig elektronisch ge-
stuurd programmaverloop 
met overzichtelĳ k display en 
infrarood sensor

Het water-wisselprogramma (optioneel)

Met één druk op de knop ververst u het water in de 
wastank. Automatisch legen en vullen, om daarna direct 
verder te spoelen met schoon water. Volautomatisch en 
ongecompliceerd. Voor een hygiënisch en optimaal resul-
taat.

Schoon en perfect, MEIKO GiO MODULE - 
Het omgekeerde osmose systeem voor eersteklas 
waterzuivering.
Het revolutionaire GiO MODULE zorgt door zĳ n 
omgekeerde osmose techniek voor gedeminerali-
seerd water en heeft een rendement van 98%. Zorgt, 
economisch en milieuvriendelĳ k, voor een optimaal, 
glanzend, hygiënisch en zuiver wasresultaat.

•  Compacte afmeting
•  Kompleet met aansluitset
•  Volledig geïntegreerd in de besturing van de vaat-

werkspoelmachine
• Incl. bevestigingsconsoles aan de machine

ADT – goed gedoseerd spoelen
(DV 80.2)

•  Geen slĳ tage onderdelen
•  Langdurige betrouwbaarheid
 - Zeker wasresultaat
 -  Gegarandeerde werking van machine en zeepdose-

ring
•   Automatische ontluchting, bĳ v. bĳ  het verwisselen van 

de voorraadtank
• Optische functiecontrole
•  Zelfaanzuigend (tot 0.6 m hoogteverschil)
•  Geen verhitting van het reinigingsmiddel
•  Automatische melding van leegstand, hierdoor is een 

extra sensor in de voorraadtank overbodig.

Alle voordelen van de MEIKO spoeltechniek in één oogopslag

 
GiO MODULE (optioneel) kan 
nabĳ  de vaatwerkspoelmachine, 
maar ook in een andere ruimte 
geplaatst worden.

Voor meer comfort in de spoelkeuken:
• Centrale dampbehandeling
• Duidelĳ k minder warmtebelasting
•  Geen hinderlĳ ke condensvorming voor het bedie-

nend personeel
• Ingebouwde condensafvoer
•  Geprogrammeerde start van de afzuiging
• Tĳ dgestuurd proces 
• Zonder fi lters en geheel onderhoudsvrĳ 
• Te plaatsen op bestaande installaties
• Optioneel

AirBox
AktivAir 

Gesloten bodem met 
Aqua-Stop-Systeem

Een hoge mate van bedrĳ fszekerheid door de automatische 
lekkage controle. Een extra beveiliging van alle ingebouwde 
componenten. 

Safety fi rst

Alleen een robuuste techniek en de beste materialen ga-
randeren de hoogste reinigingskwaliteit. Roestvrĳ stalen 
was- en naspoelarmen waren voor ons een vanzelfspre-
kendheid bĳ  de ontwikkeling van dit systeem.

Nieuw
GiO-MODULE

optioneel voor

DV 80.2 en 

DV 120.2

The clean solution

DV 80.2 / DV 120.2 
Voorzien van alle gemakken

Highlights van de 
MEIKO spoeltechniek



The clean solution

Geheel volgende de hygiënevoorschriften DIN 10511-H voor professionele glazenspoelmachines, 
DIN 10512 voor professionele vaatwerkspoelmachines.

140.031.00.12.11/NL/FD/2000 Wijzigingen ontstaan door nieuwe ontwikkelingen 

voorbehouden.

DV 80.2 / DV 120.2 Dampbehandeling

AirBox AktivAir *
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GiO MODULE
afzonderlĳ k

Programmaverloop DV 80.2:
Kort programma =    60 seconden

Normaal programma =    90 seconden

Intensief programma =  210 seconden

Programmaverloop DV 120.2:
Normaal programma =    60 seconden (niveau I)

Intensief programma =    90 seconden (niveau II)

“Power” programma =  210 seconden (niveau III)

Bĳ  aansluiting op koud water en/of een hoge capaciteit korven is de kans aanwezig dat de pro-

grammatĳ den automatisch verlengen. Dit om een hygiënisch wasresultaat te garanderen. 

Bĳ  gebruikmaking van het water-vers-programma wĳ zigen de programmatĳ den.

* De optionele kapautomaat en de AirBox AktivAir kunnen niet gecombineerd worden.

Voor het ventilatiesysteem in de spoelkeuken dient rekening gehouden te worden met de richtlĳ n 

VDI 2052.

Elektrische aansluiting
Draaistroom ① 3 NPE 400 V, 50 Hz. 
De optie AktivClean verhoogt de aansluitwaarde met 0,25 kW.
De optie AirBox AktivAir verhoogt de aansluitwaarde met 0,4 kW.
De schakeling voldoet aan de voorschriften van de VDE.

Wateraansluiting:
De gebruikelĳ ke installatievoorschriften dienen bĳ  aansluiting in acht te 
worden genomen ②. De gewenste constante waterdruk dient min. 
0,6 bar tot max. 5 bar bedragen. De installatievoorschriften EN 1717 
worden in acht genomen. Afl oop ¾˝. Bouwkundige afvoer max. 700 mm 
hoog ③. De lengte van aansluitslangen set en elektra kabel 1,4 meter. 

GiO MODULE:
Koud water aansluiting (max. 35°C). Waterdruk minimaal 1 bar, 
maximaal 5 bar. Geleiding aanvoerwater <1000 μS/cm. 
Totale hardheid van water max. 28° dH. Incl. aansluitslangenset, afsluiter 
reduceerventiel, fi lter 10 μm met actieve koolstof. Beveiliging “HD” (terug-
slagventiel en ontluchter) volgens EN 1717. Aanvoerslang ca. 3 meter.
Aansluitslangenset van de machine voorzien van een gepantserde slang 
(zonder Aqua-Stop). Afvoer afvalwater ½˝ ④, lengte ca. 2 meter. 
Permeaat- en elektrakabel tussen spoelmachine en separaat opge-
stelde GiO MODULE ca. 3 meter. ⑤.

(1 bar = 100 kPa) (1 °dH ca. 0,18 mmol/l CaCO
3 
)

The clean solution

Diverse opstellings- en beladingsmogelĳ kheden

Afruimen en doorschuiven 
Met MEIKO spoeltechniek gaat dit alles in één wasbeurt.

Succesvol doorschuiven: klassiek en ongecompliceerd. Ruimtebesparende hoekopstelling

DIN EN ISO 9001
Zertifikat Nr. 71 100 7 001

In een lĳ n- of hoekopstelling. Met de MEIKO doorschuif-
vaatwerkspoelmachines zĳ n onbegrensde opstellingsvari-
anten mogelĳ k. Voor een effectieve inrichting van uw 
spoelkeuken bieden wĳ  talrĳ ke mogelĳ kheden uit ons 
programma aan- en afvoertafels. Van een vlakke aan-

voertafel tot een speciaal sorteerstation met geïntegreer-
de glazenspoelmachine.
Comfortabel en economisch. Speciaal op verzoek 
ontwerpen wĳ  de inrichting van uw spoelkeuken.

DV 80.2 DV 120.2

Korfafmeting in mm 500 x 500

Korven  per uur (theoretisch)* 60/40/17

Borden per uur 1.080

Pompmotor in kW 0,75 1,5

Tankinhoud in ltr. 22

Naspoeling  in ltr./korf 2,6

Tankverwarming in kW 1,3

Boiler bĳ  water van:

45 °C aanvoertemperatuur in kW

10 °C aanvoertemperatuur in kW

7,5

9,0

Totale aansluitwaarde bĳ  water van:

45 °C aanvoertemperatuur in kW

10 °C aanvoertemperatuur in kW

  9,7

11,2

10,4

11,9

Perfecte inrichting dankzĳ  MEIKO Technische gegevens

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg · Germany · Tel. (+49) 781/203-0 · Fax (+49) 781/203-1121 · E-Mail: info@meiko.de · www.meiko.de

MEIKOLON
MEIKO adviseert het gebruik van professionele 
zeep- en naglansmiddelen. 
Een uitstekende keuze hiervoor zĳ n de 
MEIKOLON zeep- en naglansmiddelen.


