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. MAGAS FORDULATSZÁMÚ 
MOSÓ-CSAVARÓ GÉP

IMESA: ÉLET A TE OLDALADON
IMESA a mosodai berendezések egyik vezető gyártója. Ennek a célnak az elérését, a teljes elkötelezettség, a folyamatos
kihívások kielégítése, a növekvő technikai elvárások és életmódbeli változások területén megélt, több mint 40 éves
tapasztalatuknak köszönhetjük.

Innováció, minőség, biztonság, sokoldalúság, szerviz és megbízhatóság: IMESA sikere 6 koncepción alapszik. Innováció a
technológiában. Garantált minőség az UNI EN ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerrel. Minősített biztonságos termékek a világ
különböző részein. Sokoldalúság és rugalmasság, mely számos személyre szabási lehetőséget biztosít. A termékek visszafogott
kialakítása.

A vevői elégedettség az IMESA legfőbb teljesítménye. A disztribútorok nemzetközi és szakmai hálózatának köszönhetően, az 
IMESA globális szerviz hálózatot biztosít Olaszországban, Európában és mindenhol a világon.

Az ajánlat kidolgozása alatt az IMESA disztribútorai teljes támogatást nyújtanak a megfelelő berendezés kiválasztásához és 
pénzügyi elemzést készítenek a beruházásról vagy projektről.

Az IMESA termékek szállítási ideje nagyon rövid, köszönhetően a nagy raktárkészletnek számos országban: Olaszországban, 
Spanylországban, Franciaországban, Portugáliában, Algeriában, Magyarországon…

A széleskörű szerviz hálózat gyors technikai támogást nyújt minden esetben és könnyen beszerzheti a tartalék alkatrészeket
az IMESA hivatalos honlapján.

FORGALMAZÓ

Inducon Bt.
H-1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. 

tel/fax: +36-1-403-5691 
e-mail: info@inducon.hu

web: www.inducon.hu
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1700x1832x2146 (h)
1900

LM 100
100
1000
710
347

1700x1636x2146 (h)
1700

LM 100 - 125 MODELLEK
NAGY KAPACITÁS

IMESA nagy kapacitású magas fordulatszámú mosó-
csavaró gépei:  LM 100 és LM 125. 

A két erőteljes  gép modern vezérléssel  és forradalmian új 
lengécsillapító rendszerrel rendelkezik, mely biztosítja a 
maximális stabilitást a centrifuálás alatt és jelentősen 
csökkenti a javítási és karbantartási költségeket.

A mechanikus rezgégesek mélyreható kutatása 
EREDMÉNYEKÉPPEN, melyet az IMESA a Pordenonei 
Technológiai Központtal végzett, az új  LM 100 és LM 125 
modellek tökéletes megoldást nyújtanak nagy hotelek, 
kempingek és ipari mosodák részére.

Páratlan teljesítmény
Célunk a maximálisan elégedett ügyfél! 

RUGALMAS:  az IM8 vezérlésnek köszönhetően, az IMESA 
LM sorozata bármilyen mosodai igényt kielégít. Számos 
elérhető prorgrammal rendelkezik, melyek módosíthatóak és 
személyre szabhatóak : ezért az IMESA megfelelő választás 
még a legnehezebben megvalósítható igények esetére is.

AUTOMATIKUS: IM 8 vezérlés lehetővé teszi a töltetsúlynak 
megfelelő vízszint és a vegyszer adagolást,  ha a mosó-
csavaró gép  fel van szerelve vegyszeradagoló pumpával és 
töltetsúly mérő rendszerrel.

GAZDASÁGOS: automata vegyszeradagoló rendszert és a 
hideg-meleg víz keverését egyszerre vezérli a töltetsúly 
függvényében a vezérlés, csökkentve a fogyasztást ... így  
jelentős megtakarítást tesz lehetővé.

MEGBÍZHATÓ: az új vezetékes lengéscsillapító rendszer a 
kiegyensúlyozatlanságot korrigálja, mely 15%-kal nagyobb 
lenne ebben a kategóriában használt olajos kivitelű 
lengéscsillapító rendszer esetében.

ALAP FELSZERELTSÉG:

Rozsdamentes AISI 304 acél burkolatok
Dob és az üst rozsdamentes AISI 304 acél
Nagyméretű ajtónyílás a be- és kiakodás megkönnyítésért
IM 8 mikroprocesszor által vezérelt ajtózár rendszer
Magasszintű stabilitás centrifugálás közben, köszönhetően az 
IMESA egyedülálló vezetékes lengéscsillapító rendszerének
Alacsony zajszint 
Érintőképernyős IM8 vezérlés, szabadon programozható, 
memóriája csaknem végtelen
Könnyű kirakodás rendszer: a textilia könnyű eltávolításáért
A mechanikus és elektromos alkatrészek könnyű elérhetősége a 
könnyebb karbantartásért
Távoli diagnosztika és asszisztencia GSM hálózaton keresztül: 
kommunikáció a mosó-csavaró gép és a szerviz központ között a 
gyorsabb és olcsóbb javításért.

MESA mosó-csavaró gépei megfelelnek az 
európai normáknak. orosz GOSTANDARD  
szabványoknak

MŰSZAKI ADATOK 

JÓ VÁLASZTÁS 
EGY PÁRATLAN 
MOSODÁHOZ!

MODEL
Kapacitás
Dob térfogat
Betöltő ajtónyíás
G-Faktor
Gép méret
Nettó súly

Rendelhető fűtés: 
elektromos -gőzös - elektromos + gőzös - meleg vizes

IM8: Tökéletes 
megoldás érintéssel!

AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐS VEZÉRLÉS 
RUGALMASSÁGA!
A modern és innovatív vezérlési rendszer 
bármilyen mosodai igényt kielégít.
Az IM8 vezérlés felhasználó-barát felülete 
lehetővé teszi a programok gyors és 
könnyű kiválasztását és indítását az 
érintőképernyő ikonjainak érintésével.

USB STICK ILYEN EGYSZERŰEN!  

Az IM8 mikroprocesszor  USB 
csatlakozással van felszerelve, mely 
lehetővé teszi egy USB stick 
használatával a  programok frissítését 
vagy képek le és feltöltését.

2 PROGRAMOZÁSI SZINT: 
IM8 nagyon rugalmas software-el 
rendelkezik, melyben minden paraméter 
módosítható az összes mosodai igény 
kielégítése érdekében. Amennyiben az 
ügyfélnek szüksége van saját maga 
által létrehozott  programra , 
az  IMESA kifejlesztette az 
EASY PROG alkalmazást. A 
vevő saját programot tud 
létrehozni egyszerű kérdések 
megválaszolásának 
formájában. A művelet végén 
elindíthatja vagy elmentheti az 
elérhető programok listájába.
EXPERT PROG Azoknak a mosodáknak 
akiknek nagyon speciális programra van 
szüksége, melynél minden paraméter 
személyre szabható az IMESA létrehozta 
az EXPERT PROG alkalmazást: egy 
korlátlan felület, ahol a szakemer 
részletekbe menően 
személyre szabhajta a
 programokat.

IMESA:
ÉRTÉKET AD 

A MUNKÁDHOZ!

ÖNDIAGNOSZTIKA ÉS HIBALISTA
Meghibásodás esetén jelez és a kijelzőn 
részletezi a problémát.  IM 8 memóriája 
elmenti a  meghibásodásokat és így a 
technikus szakember a karbantartáskor 
könnyen felhasználhatja azt. 
Köszönhetően a GSM távoli 
asszisztenciának a technikus távolról is 
ellenőrizni tudja a hibalistát.

KÖZVETLEN KOMMUNIKÁCIÓ AZ 
INVERTERREL Köszönhetően a 
modbus csatlakozásnak, a technikus 
nehézség nélkül megjelenítheti és 
módosíthatja a paramétereket az 
érintőképernyőn. Könyű és intuitive 
rendszer, mely könnyebbé teszi a 
technikus munkáját.

SZABADALMAZTATOTT STABILITÁS

CSÖKENTETT 
KIEGYENSÚLYOZATLANSÁG
Az új vezetékes lengéscsillapító rendszernek 
köszönhetően az IMESA mosó-csavaró gép 
kezelni tudja a kiegyensúlyozatlanságot, 
mely 15%-kal magasabb egy hagyományos 

CSÖKKENTETT KARBANTARTÁSI 
KÖLTSÉGEK
A mosási ciklus alatt a külső dob teljesen 
mozdulatlan, így a mechanikai szerkezetnek 
kisebb igénybevételt és kopást kell 
elviselnie.

HOSSZABB ÉLETŰ LENGÉSCSILLAPÍTÓK
A vezetékes lengéscsillapító rendszer 
élettartama korlátlan A lengécsillapító csere a 
karbantartási műveletek közül az egyik 
legnehezebben kivitelezhető és 
legköltségesebb feladat.

ERGONÓMIA
DUPLÁN MOTORIZÁLT 
AJTÓZÁR: A BIZTONSÁGOT NÖVELI! 
A motorizált ajtózárásnak köszönhetően 
jelentősen lecsökken az ajtó zárásához 
szükséges erő. Az IM 8 vezérlés felelős 
az ajtó automatikus zárásáért és nyitásáért.

lengéscsillapító rendszer használata esetén. 

KÖNNYEBB TEXTIL KIRAKODÁS A 
mosó-csavaró gép alapfelszereltsége a 
"Light Unloading" rendszer: a nedves 
ruha könnyen kivehető a mosási program 
végén, az IM 8 vezérli a dob döntését. 
Igény esetén a berendezést betöltést 
segítő rendszerrel is felszereljük.

GAZDASÁGOS
AUTOMATA RENDSZER A 
VEGYSZER ADAGOLÁSHOZ
A vegyszer veszteség elkerülése 
érdekben a gép automatikus vegyszer 
adagoló pumpával rendelkezik, melyet az 
IM8 mikroprocesszor  vezérel.

VÍZKEVERÉSES TÖLTÉS
A gép dupla víz csatlakozással van 
felszerelve, a hideg és meleg víz 
betöltését felváltva vezérli amíg  a 
vízszint el nem éri a beállított értéket 
paramétert. hőmérsékletet, csökkenti a 
program hosszát és a fogyasztási 
költségeket. 

TÖLTETSÚLY MÉRŐ RENDSZER
A mosó-csavaró gép méri az aktuális 
töltetet súlyát és és a program 
indításánál ennek megfelelően 
szabályozza  az adagolt  vegyszer 
mennyiségét és a vízszintet.

JELENTŐS HASZON 

Megbízható szerkezetű és magas minőségű alkatrészek! Büszkék vagyunk az 
alkatrészeink megbízhatóságára, és megbízunk bennük annyira, hogy a
legjobb garancia feltételeket biztosítsuk: 24 HÓNAP GARANCIA!

CE TANUSÍTVÁNY
IMESA mosó-csavaró gépei 
megfelelnek az európai normáknak.

OPCIÓK:

Csatlakozás 8 vegyszeradagoló pumpához, melyeket az IM8 
mikroprocesszor vezérel 
Harmadik vízbemenet (kemény víz)
Vízvisszanyerő rendszer: az utolsó ciklusban használt víz egy tartályban 
összegyűlik és a következő program első ciklusában felhasználható
Ph-mérő 
Mintavevő csap
Töltetsúly mérő rendszer




