
DV 125.2 gereedschapspoelmachine uit de Premium serie

DV 125.2
Nog hoger, nog breder

Professionele spoeltechniek

www.meiko.de



Zo presenteert zich de nieuwe Premium gereedschapspoelmachine DV 125.2

Universele gereedschapspoelmachine DV 125.2: 
Krachtige spoelmachine in super formaat

Doorvoerhoogte 555 mm
Doorvoerbreedte 660 mm

Doorvoerhoogte  (in mm) 
H 555
Doorvoerbreedte (in mm) 
B 660
Korf afmeting (in mm) 
500 x 500 / 650 x 500
Capaciteit:
Tot 60 korven per uur 
MEIKO technologie:



•  Elektrisch geregelde waspomp voor, 
– Normaal programma
– Intensief programma
– Power programma

•  MIKE 2 besturingssysteem met infrarood technologie
•  Afvoerfi ltersysteem AktivPlus
•  Ingebouwde waterontharder AktivClean (optioneel)
•  Waterwisselprogramma (optioneel)
•  Energie- en waterspaarsysteem EWS voor minder waterver-

bruik en lagere exploitatiekosten
•  Afl opende bovenzij de van de kap met geïntegreerd afvoersys-

teem
•  Doorvoerhoogte van 555 mm
•  Drukopvoerpomp

•  Afvoerpomp
•  Zelfreinigingsprogramma
•  Aqua-Stop-Systeem met bodemplaat en lekkage detectie
•  Aansluitslangenset  (water, afvoer en elektra)

De soevereine MEIKO technologie brengt kwaliteit, ook in detail.

De nieuwe universele spoelmachine spoelt vaatwerk, trans-
portkorven, GN-containers, pannen, keukengerei, platen en 
zelfs glaswerk en bestek. 
Door zij n grote ruimte - doorvoerhoogte 555 mm – kan zelfs 

vaatwerk met de afmeting 650 x 530 mm (2/1 Gastronorm) 
hygiënisch gereinigd worden. 
Daardoor is hij  eveneens een ideale spoelpartner voor slage-
rij en en bakkerij en.

Bij  opstelling in de hoek en haakse uitvoer, extra brede 
aan- en afvoertafel:  
•  geen overhangende vaatwerkdelen
•  geen druppels op de vloer



DV 125.2 met Punt2 AirConcept – Voor een 
schone lucht en een zuivere energiebalans

Het innovatieve luchtmanagementsysteem van het MEIKO Punt2 AirConcept biedt u 

energieterugwinning op het hoogste niveau: de warme vrij komende dampen verdwij nen 

niet ongecontroleerd in de ruimte, maar worden afzonderlij k in de energieterugwinning 

geleid. Zo reduceert de emissie in de ruimte zich aantoonbaar en zo aangenaam was 

Verbeterde ruimtetemperatuur 
Lagere emissie

Hoogste energie-effi ciëntie 
Geïntegreerde energieterugwinning

Geïntegreerde zelfreiniging
Compromisloze zekerheid aan hygiëne

Optimaliseert het droogproces

Geheel volgens DIN
Uitgaande van temperatuur en tij den



1  2  3  4  5  6  7  8  9   Jaar  (Bij  330 werkdagen per jaar)

150 korven / dag

125 korven / dag

100 korven / dag

  75 korven / dag

Euro

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

Besparing exploitatiekosten van een DV 125.2 met MEIKO Punt2 AirConcept

Technische gegevens  DV 125.2
Zelfreiniging (zonder extra waterverbruik) Geïntegreerd reinigingssysteem

Condensafzuiging (programmaverlenging) s 30

Reducering van de warmte aan de ruimte kW 1,1

Afzuigtemperatuur (bij  aansluiting op koud water 12 °C) °C ca. 25

Reducering condens in de ruimte 80 %

Reducering totale aansluitwaarde kW 1,5

het in de spoelkeuken nog nooit! De warme lucht wordt hiermee als energieleveran-

cier voor het water gebruikt. De aansluitwaarde van de machine wordt tot ca. 12  % 

gereduceerd en bespaard daarmee aantoonbaar aan energie en kosten.



Infrarood technologie garandeert  
service in Premium formaat
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Op de toekomst gerichte bediening 

Standaard wordt de MEIKO universele spoelmachine  
DV 125.2 uitgevoerd met het moderne elektronische  
besturingssysteem MIKE 2.  
3 Spoelprogramma’s worden door het licht indrukken van 
de folieschakelaar geactiveerd. Het gehele verloop van het 
gekozen programma wordt digitaal weergegeven. Over-
zichtelijke symbolen en weergave van de temperaturen van 
was- en naspoelprogramma maken het spoelproces en 
een eventuele controle kinderlijk eenvoudig.

Op dit moment is de MIKE 2 de meest innovatieve bestu-
ringstechnologie voor vaatwerkspoelmachines. In combi-
natie met het intelligente   M - Commander W systeem is het 
mogelijk data te lezen, te wijzigen en in combinatie met 
een PC op te slaan of te verzenden. U kunt zelfs online  
onze servicedienst informeren bij eventuele calamiteiten. 
Dit geeft voordelen door een snellere storingsanalyse en 
een snellere service met uiteindelijk lagere kosten.

MIKE 2: De gloednieuwe elektronica 
met infrarood sensor voor de Punt2 
generatie

Het revolutionaire GiO MODULE bereikt een niveau van 
ongeveer 98% zuiver water.  
Het zorgt voor een economisch en milieuvriendelijke reiniging 
van glaswerk met een hoge hygiënegraad.
•  Compacte afmeting
•  Compleet met aansluitslangenset
•  Volledig geïntegreerd in het besturingssysteem van de 

machine
•  Incl. console

 

GiO MODULE (optioneel) 
Naast de machine of in  
een andere ruimte.

Zuiver en perfect. Het MEIKO GiO MODULE 
Omgekeerde-Osmose-Systeem voor de juiste 
kwaliteit water



Nog meer gemak 
in de spoelkeuken

Nieuw in de Premium serie voor de 
DV 125.2: 
Automatische kap (optioneel)

Condensunit
 AirBox  AktivAir (optioneel)

•  Centrale verwerking van condens
•  Duidelij k minder warmtebelasting
•  Verbeterde werkomgeving voor het bedienend personeel
•  Afvoer van condens geïntegreerd in de machine
•  Geprogrammeerde start van de afzuigunit via het was-

programma
•  Tij d gestuurd proces
•  Geen fi lters en daarmee onderhoudsvrij 
•  Te leveren op bestaande apparatuur

•  Volledig automatisch programma met slechts 
één druk op de knop:
–  Automatisch sluiten van de kap
–  Start van het was programma
–  Automatisch openen van de kap

•  Aparte knop voor openen en sluiten van 
de kap

•  Hogere capaciteit 
•  Handmatige bediening overbodig
•  Continue belading van de machine
•  Uitstekende ergonomie



Functionele details, voor professionals 
ontwikkeld door professionals

Eenvoudige reiniging 
door het gladde interieur

Aqua-Stop-Systeem 
met opvangbak. Hoge mate 
van veiligheid door de auto-
matische lekkage controle. 

Algehele beveiliging van duur-
zame componenten

Dubbelwandig geïsoleerde kap

AktivPlus, fi ltersysteem voor het 
fi lteren van waswater. Perfect was-
resultaat door een meervoudige 
fi ltering van het waswater

Drukopvoerpomp voor een water-
leidingdruk onafhankelij k naspoel-
proces, garandeert een perfect 
resultaat. Constante temperatuur 
en waterverbruik

Alle voordelen van de MEIKO spoeltechniek in één overzicht

Boven en onder geplaatst 
roestvrij stalen was- en 
naspoelsysteem

De afl opende bovenzij de van 
de kap met geïntegreerde afvoer 

voorkomt onnodig nadruppelen 
op gereinigd vaatwerk

 Extra 8 wassproeiers in 
alle vier de hoeken – boven 

en onder. 
Belangrij k voor een uitstekend 

wasresultaat bij  groot vaatwerk

Opklapbare korfdrager. 
Uitstekende toegang tot de 

wastank en eenvoudig 
uitneembare zeef.

Volledig elektronisch waspro-
gramma met een overzichtelij k 
display met infrarood technologie

Diepgetrokken wastank, 
geplaatst aan de voorzij de van de 
machine. Eenvoudig bereikbaar 
voor dagelij kse reiniging



Nauwelijks te overtreffen:
Prestatie en veelzijdigheid

De universele en opklapbare korfdrager is geschikt voor zowel  
de standaardkorf 500 x 500 mm, korfmaat 600 x 500 mm als 
ook voor transportkorven met de afmeting 600 x 400 mm.
Een omvangrijke serie van speciale korven onderstreept de 
universele inzetbaarheid van de DV 125.2

Hierbij rekenen wij de korven voor plateaus, bakplaten, dek-
schalen en bakblikken, zelfs een korf waar transportbakken 
van 600 x 400 mm schuin in geplaatst kunnen worden, of een 
korf voor 2/1 GN containers.

De universele en opklapbare korfdrager



140.047.00.04.13/NL/FD/2000 Technische wijzigingen door nieuwe ontwikkelingen voorbehouden.

Technische gegevens

Geheel volgens de hygiënevoorschriften DIN 10511-H voor professionele glazenspoelmachines 
en DIN 10512 voor professionele vaatwerkspoelmachines en DIN 10522 voor professioneel 
spoelen van herbruikbare containers.

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

Elektrische uitvoering: Elektrische aansluiting  Draaistroom 3 NPE, 
400 V, 50 Hz. De optionele AktivClean verhoogt de aansluitwaarde met 
0,25 kW. De optionele AirBox AktivAir met 0,44 kW.  
Het circuit voldoet aan de voorschriften van de VDE.

Wateraansluiting: De machines kunnen zonder gebruik van veilig-
heidskleppen op de waterleiding worden aangesloten . De gewenste 
constante waterdruk moet min. 0,6 bar tot max. 5 bar bedragen.  
De installatievoorschriften EN 1717 worden in acht genomen. Afloop ¾˝. 
Bouwkundige afvoer max. 700 mm hoog . De lengte van aansluitslan-
genset en elektrakabel 1,4 meter .

GiO MODULE: Koud water aansluiting (max. 35 °C). Waterdruk minimaal 
1 bar, maximaal 5 bar. Water geleidbaarheid < 1000 µS/cm. De totale 
hardheid van het water mag niet hoger zijn dan 28 °dH. Inclusief Aansluit-
slangenset: afsluitventiel, drukregelaar, Filter 10 μm met actief koolfilter, 
beveiliging “HD” (terugstroombeveiliging met stroomonderbreker) volgens 
EN 1717. Afvoerslang met een lengte ca 3 m. Aansluitset van de machine 
met slangreservoir (zonder water-stop). Concentraatafvoer ½˝ , lengte 
ca. 2 meter. Permeaat- en elektrakabel tussen spoelmachine en separaat 
opgestelde GiO MODULE ca. 3 meter . 
(1 bar = 100 kPa) (1 °dH ca. 0,18 mmol/l CaCO3 )

DV 125.2 

Korfafmeting mm 500 x 500 – 650 x 500

Invoerhoogte mm 555

Produktie per uur (theoretisch)
Korven tot korven/uur
Borden tot borden/uur
Glazen tot glazen/uur

60/40/17 
1.320 
2.940

Pompmotor kW 1,5

Tankinhoud liter 26

Naspoeling liter/korf 3,2

Tankverwarming kW 2,0

Boiler bij water van: 
45 °C aanvoertemperatuur kW
10 °C aanvoertemperatuur kW

7,5
9,0

Totale aansluitwaarde bij water van:
45 °C aanvoertemperatuur kW
10 °C aanvoertemperatuur kW
10 °C aanvoertemperatuur met  kW 
Punt2 AirConcept

11,1
12,6
11,1

* bij aansluiting op koud water en/of een hoge korvendoorvoer bestaat de kans dat de program-
matijden, gelet op een hygiënisch wasresultaat automatisch verlengen.

Bij gebruikmaking van het waterwisselprogramma wijzigen de programmatijden. 
Voor het ventilatiesysteem in de spoelkeuken dient rekening gehouden te worden met de richtlijn 
VDI 2052.
De optioneel Punt2 AirConcept en de AirBox AktivAir kunnen niet met de kapautomaat gecombi-
neerd worden.

Programmaverloop* :
Kort programma = 60 seconden (niveau I)
Normaal programma = 90 seconden (niveau II)
Intensief programma = 210 seconden (niveau III)

GiO MODULE

Apart

DV 125.2 met 

dampbehandeling 

AirBox AktivAir

DV 125.2
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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
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DV 125.2 met  

Punt2 AirConcept


