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Profesyonel bulaşık yıkama teknolojisi



Dört dörtlük yenilikçi 

bulaşık yıkama teknolojisi

M-iClean – Temizlikten gelen güzellik



Tüm MEIKO bulaşık makineleri maksimum verimlilik sağlamak üzere tasarlanır ve üretilir.
Müşterilerimizin beklediği ve tam olarak da aldığı budur. Ama M-iClean çıtayı daha da 
yükseltiyor. Yenilikçi bulaşık yıkama teknolojisinin tüm yelpazesiyle donatılmış sezgisel 
çalıştırma konsepti maksimum verimlilik ve güvenilirlik sağlar.



M-iClean operasyonu:

sezgisel, ergonomik, 

mantıksal

M-iClean – Mavi verimlilik



Keşke her şey bu kadar kolay olsa

Anlaşılırlık bir numaralı önceliğimizdir. M-iClean son derece 

güvenli ve çalıştırması kolaydır. Tüm bunlar renklerden 

kaynaklanır. Mavi renkteki veya mavi ışık veren her M-iClean 

parçası dokunulabilir, çalıştırılabilir veya temizlenebilir. Bu

renk kodu operatör hatalarını ve yıkama işleminin yanlışlıkla

kesintiye uğramasını önler.

Mavi ışıklı dokunmatik ekran sadece o sırada kullanılabilir 

olan fonksiyonları gösterir. Ve dinamik mavi ilerleme çubuğu 

programın ne kadarının tamamlanmış olduğunu bildirir. 

Makinenin içindeki, M-iClean filtresi filtresi gibi mavi parçalar,i
makine operatörü tarafından kolaylıkla kontrol edilebilen ve 

temizlenebilen parçalardır.

M-iClean dokunmatik ekran tüm temel bilgileri bir bakışta gösterir. Tek tuşla 

kullanım, makine operatörleri için, program seçenekleri arasında dolaşmayı 

kolaylaştırır.

M-iClean'in tüm mavi parçaları kullanıcılar tarafından müdahale edilebilir 

olarak tasarlanmıştır – M-iClean filtresi buna bir örnektir. i



M-iClean – Mavi verimlilik



Teknoloji ve güzellik el ele

M-iClean paslanmaz çelikten özel olarak tasarlanmış kom-

bine yıkama ve durulama koluna sahiptir. Bu kol makinenin

Yıkama ve Durulama fonksiyonlarını uyumlu bir şekilde bir

araya getirir.

Kombine sistemin faydaları: 

• Kolların birbirini engelleme riski yoktur

• Uzun ömürlü ve sağlam malzemeden yapılmıştır

• Temizlemesi çok kolaydır 

Kombine yıkama sistemi daha etkili olmasının yanı sıra este-

tik açıdan da daha çekici ve göz alıcıdır. Tipik M-iClean!

Kolay temizlik, sıfır sorun

M-iClean filtresini çıkarmak ve temizlemek çok kolaydır. Kirin 

güvenilir bir şekilde uzaklaştırılması ve kullanıcı dostu temizlik 

için sadece hafifçe çekmeniz yeterlidir. Mavi renkte bir parça 

olması şunu ifade eder: "Ben MEIKO'nun mavi operasyon

konseptinin bir parçasıyım. Beni çıkarabilir, temizleyebilir ve 

tekrar yerime takabilirsiniz." İçinizi rahatlatacak bir başka 

özellik de M-iClean'in herşeyi doğru yere yerleştirdiğinizi 

otomatik olarak kontrol etmesidir.

İkisi bir arada: Kombine yıkama ve durulama kolu. Çıkarılması rahat, temizlemesi kolay: M-iClean filtresi.

Temiz bir çözüm:  

Pratik M-iClean filtresi.



MM--iiCClleeaann  –– BBuullaaşşııkk yyııkkaammaa tteekknnoolloojjiissiinniinn  yyeeşşiill  kkaallbbii



Günümüzün tüm modern makineleri "yeşil" bir yaklaşıma sahip olmalıdır. Kaynakları 
minimum seviyede kullanarak temiz bir operasyon yapmak günümüzün gereklerinden-
dir. Mühendislerimiz bu önemli gerçeği dikkate alır. M-iClean çok daha az su, enerji ve 
deterjan kullanır, uzun ömürlü malzemelerden oluşan sürdürülebilir tasarımıyla da öne 
çıkar. Bunun anlamı daha çok paslanmaz çelik, daha az plastik kullanımıdır.
M-iClean. "Yeşil temizlik" için tasarlandı.



M-iClean – Bulaşık yıkama teknolojisinin yeşil kalbi



Kaynakları korumanın akıllı yolları

Hayat sadece siyah veya beyaz değildir; arada sayısız

tonlar vardır. Bu M-iClean teknolojisinin de arkasında yatan

ilkedir. M-iClean, çalışmadığı zamanlarda fonksiyonlarını 

kademeli olarak bekleme moduna geçiren akıllı bir enerji

yönetim sistemine sahiptir. Bu bekleme modu skalası daha

az elektrik kullanımı anlamına gelir. Tek bir bekleme modu 

yerine kademeli bir enerji tasarrufu skalası, M-iClean'in akıllı 

mühendislikte geldiği noktayı gösterir.

Su ve enerjinin optimum kullanımı

M-iClean filtresi kirleri uzaklaştırmak için mükemmel bir

sistemdir ve makinenin kullandığı deterjan ve su miktarını da 

ciddi ölçüde azaltır. M-iClean yıkama programları, kullanıcılar

dikkate alınarak tasarlanmış, temizlik ve maliyet verimliliğinin 

en iyi birleşimi sunulmuştur. Bu yeşil temizliktir ve sonuçları 

da mükemmeldir.

M-iClean maksimum güvenilirlik sağlamak için mümkün olduğu kadar çok 

paslanmaz çelik kullanmıştır - dozaj boruları bunun örneklerinden sadece 

biridir.

Kaynakların optimum kullanımıyla en ince ayrıntısına kadar maksimum temizlik.

Sürekli ve mükemmel temizlik: M-iClean filtresi.



M-iClean – Bulaşık yıkama teknolojisinin yeşil kalbi



%15
Opsiyonel M-iClean  
AirConcept sistemi  

değerli (ve pahalı) olan 

enerjinin tüketimini %15'e 

varan oranlarda düşürür – 

Bu ciddi bir tasarruftur!

Enerji ve su ışıldayan sonuçlar elde etmek için gereken en

temel maddelerdir. MEIKO'nun akıllı teknolojisi M-iClean
AirConcept sistemi değerli ısı enerjisini geri kazandırır. Sıcak t
buhar, bulaşıkhaneye bırakılmak yerine, ısı geri kazanım

işleminin bir parçası olarak makine içine geri gönderilir.

Bu işlem yıkama alanındaki havayı önemli ölçüde iyileştirir ve 

makineyi boşaltma işi daha rahat yapılır. Sıcak havanın, bir 

enerji kaynağı olarak, su girişine geri aktarılması sayesinde 

M-iClean önemli miktarda enerji ve maliyet tasarrufu yapar. 

Aynı zamanda tabak ve bardaklarınızın daha hızlı kurumasını

sağlar.

M-iClean AirConcept: Sıcak havadan enerjinin geri kazanımı.

Yenilikçi ısı geri kazanım sistemi sayesinde hiçbir şey boşa gitmez!

lean 
emi

alı) olan 

mini %15'e

a düşürür – 

arruftur!



M-iClean: Karanlık günlere veda edin

Bulaşık yıkamak artık çok daha renkli! Renk kodlu 

M-iClean LED göstergesi çalışanlara keyifli bir ortam 

sunduğu gibi, kullanıcılara önemli bilgiler de verir.

M-iClean çalışmaya hazır

M-iClean verimli bir şekilde yıkıyor

M-iClean önemli bir mesaj veriyor

İç görünüş - M-iClean'in aydınlık iç bölümünde herşey rahatlıkla görünür.

Çarpıcı bir tasarım, mükemmel sonuçlar

İlk bakışta fark edilebileceği gibi M-iClean teknolojide ve

tasarımda yepyeni bir sayfa açıyor.

Göz alıcı LED göstergeli kulpundan ipeksi mat paslanmaz 

çelik gövdesine ve iyi düzenlenmiş aydınlık iç kısmına 

kadar M-iClean kendi kulvarında tektir. Yenilikçi teknolojisi 

ve tertemiz hatlarıyla, en ince ayrıntısına kadar kendinden

söz ettirir.

M-iClean, bulaşık yıkama sürecine mavi, yeşil veya kırmızı

yanan LED göstergeli kulpuyla renkli bir boyut katar. Bu

renkler makinenin bulunduğu evre hakkında kullanıcıya

bilgi verir: "Ready" (Hazır) için mavi, "Washing efficiently"
(Yıkamada) için yanıp sönen yeşil, "Important message"
(Önemli mesaj) için kırmızı. 

Devrimsel nitelikteki bu özellik, güzelliği, yalınlığı ve zekayı 

stil sahibi bir paket içinde bir araya getiren erişilebilir ve

verimli bir bulaşık yıkama deneyimi sunar.

LED göstergeli kulp:

M-iClean'in imza özelliği

M-iClean çarpıcı LED göstergeli kulpuyla hemen dikkat 

çeker. Kulp zarif bir tasarıma sahiptir ve makinenin durumu 

hakkında bilgi verir. Her zaman soğuk kalan ve kullanımı 

keyif veren bu kulp M-iClean'e tamamen eşsiz bir görünüş 

verir. LED göstergeli kulpun hemen üstünde, M-iClean'in

kontrol paneli olarak görev yapan ergonomik ve dokunma-

tik ekran bulunur. 

Tüm mevcut fonksiyonlar kolay anlaşılır simgeler halinde 

ekranda görünür ve dinamik ilerleme çubuğu yıkama

sürecinin ne kadarının tamamlandığını gösterir. M-iClean'in

kapağını açınca ışıldayan bir ortamla karşılaşırsınız: LED

aydınlatma paslanmaz çelik yüzeylerin parlaklığını yansıta-

rak makinenin iç kısmına harika bir görünüm verir.

M-iClean. Yeni nesil bulaşık makinelerinin renkli yüzü.

– Rakamlarla güzellik

Teknik özellikler

US 

bardak yıkama  

makinesi

UM 

bardak yıkama  

makinesi

UM+ 

bulaşık makinesi

UL 

kazan yıkama  

makinesi

380 V 220 V 380 V 220 V 380 V 220 V 380 V 220 V

Sigorta koruması 16 A 16 A 16 A 16 A

Tank ısıtma kW 2,0 2,0 2,0 2,0

Kazan ısıtma kW 6,0 2,0 6,0 2,0 6,0 2,0 6,0 2,0

Pompa kapasitesi kW 0,5 0,5 0,5 0,5

Toplam bağlantı gücü kW 6,7 2,7 6,7 2,7 6,7 2,7 6,7 2,7

Su tüketimi l /sepet 1,9 2,4 2,4 2,8

Tank kapasitesi l 7,5 11,0 11,0 11,0

Giriş yüksekliği mm 315 315 435 435

Sepet ebadı mm 400 x 400 500 x 500 500 x 500 500 x 600 (500)

Program süresi sn 90/120/180 90/120/180 90/120/240 90/120/240

Teorik sepet kapasitesi sepet/sa 40/30/20 40/30/20 40/30/15 40/30/15

Program süresi (soğuk su) sn 90/120/180 180/180/240 90/120/180 180/180/240 90/120/240 180/180/240 90/120/240 180/180/240

Teorik sepet kapasitesi sepet/sa 40/30/20 20/20/15 40/30/20 20/20/15 40/30/15 20/20/15 40/30/15 20/20/15
 

Makine soğuk su şebekesine bağlıysa ve/veya sepetler arka arkaya hızlı konulduysa, hijyenik son durulama sıcaklıklarına ulaşmak için yıkama aşamalarının süresi artabilir. 

Su değiştirme programının etkinleştirilmesiyle yıkama aşamalarının süresinin uzayacağını unutmayın.



Bulaşık yıkamak bugüne kadar sıcak buhar, ıslak yüzeyler ve yüksek nemli ortam 
nedeniyle zorlu ve sevilmeyen bir iş oldu.  Artık buhar dağıldı ve yenilikçi MEIKO 
teknolojisinin keyif ve güzelliği ortaya çıktı: keyifli çalışma ortamı, şık tasarlanmış 
ekipman, sezgisel operasyon ve elbette tertemiz ve pırıl pırıl sonuçlar. M-iClean'in 
dünyasına hoş geldiniz. M-iClean teknolojiyi, verimliliği, çevre duyarlılığını güzel 
bir tasarım içinde buluşturarak tüm duyulara hitap eden yeni nesil bir ekipmanın 
tartışılmaz adıdır. Bulaşık yıkama hiç bu kadar ekonomik, çevre dostu ve çekici 
olmamıştı.

MM--iiCClleeaann  ––  MMaavvii  vveerriimmlliilliikk

M-iClean Elektrik ve su bağlantıları
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Elektrik bağlantısı:

3-fazlı NPE, 380 V, 50 Hz; montaj yerinde alternatif akıma çev-

rilebilir (1 NPE, 220 V, 50 Hz).

16 amper sigorta.

Su bağlantısı:

Makineler su şebekesine ara emniyet valfi kullanmadan  

doğrudan bağlanabilir.

Minimum akış basıncı 0,6 bar, maksimum 5 bar.  

Su bağlantısı, ülkede geçerli olan yönetmeliklere göre yapılma-

lıdır (örn. Almanya DIN 1988/ EN 1717). Drenaj hortumu DN 22. 

Duvardaki gider noktasının maks. yüksekliği: 700 mm. Makine-

den gelen bağlantı kablolarının uzunluğu yaklaşık 1,6 m.

M-iClean UL 

GiO MODULE (tüm modeller):

Soğuk su bağlantısı (maks. 35 °C), minimum akış basıncı  

1 bar, maksimum 5 bar. Ham su iletkenliği <1000 μS/cm.  

Toplam su sertliği maks. 28 °dH.

Bağlantı kiti:

Güçlendirilmiş hortum (1 m), durdurma valfi, basınç düşürü-

cü, aktif karbonlu 10 μm filtre, makineye giden güçlendirilmiş 

hortum (2 m).

Drenaj kiti:

Konsantre gider hortumu yakl. 2 m, elektrik izolasyon dahil 

gider boruları. EN 1717'ye göre 'AA' tipi hava boşluğu.

Makine ile ayrı GiO MODULE arasında permeat ve elektrik  

hatları yaklaşık 3 m.

GiO MODULE kullanılırken şebeke suyu EN 1717'e göre  

elektrik  şebekesinden izole edilmelidir (opsiyonel).

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



GiO MODULE uygun olan her şekilde entegre edilebilir.E
Makinenin altına veya arkasına, ya da yanına yerleştirilebilir.

M-iClean – Bulaşık yıkama teknolojisinin yeşil kalbi
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s
u

 b
ile

ş
e
n

le
ri

 
yo

ğ
u

n
la

ş
ıy

o
r

MEIKO'nun GiO teknolojisi nasıl çalışıyor
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Sadece GiO suyu gerçekten temiz hale  

getirir

MEIKO yıkama öncesinde suyu arıtmanın daha etkili bir yolu 

olarak GiO teknolojisini geliştirdi. Sistem entegre ters ozmoz

prensibine göre çalışır, buna göre proses sadece saf su mo-

leküllerinin mikro incelikteki filtre membranından geçmesine

izin verir. GiO sistemiyle M-iClean'in mümkün olan en temiz 

suyla durulama yaptığından emin olursunuz – MEIKO'dan 

temiz bir çözüm. 

Opsiyonel GiO MODULE makinenin altına, arkasına ya da E
yanına yerleştirilebilir. Böylece yer kazanır ve kurulumunuzu 

bulaşıkhanenin yerleşim planına en uygun olacak şekilde 

yapabilirsiniz. Elde edeceğiniz sonuçlar görülmeye değerdir: 

tertemiz bulaşıklar, az yer ihtiyacı, daha az kırılma – ve elbet-

te kusursuz hijyen güvencesi.

Yıkama kalitesi ve verimlilikte en iyisi

Uzun yıllara dayanan tecrübemiz temizlikte ve maliyetlerde en

iyi sonuçların en yeni ters ozmoz teknolojisi kullanılarak elde

edildiğini gösterir:

• mükemmel temizlik sonuçları

• bulaşıklar üzerinde kireç birikimi oluşmaz

• makinede kireç kalıntısına bağlı arıza ve hata riski olmaz

• daha düşük deterjan ve durulama ürünü tüketimi

• kanalizasyon sistemine gönderilen yükün azalması 

sayesinde daha çevre dostu

• yıkama sonrasında bardak ve çatal bıçakların elle parlatıl-

masına gerek kalmadığı ve daha az kırılmalar yaşandığı için 

maliyet verimliliğinde artış

• kompakt ebatlar

• komple montaj seti dahil

• makine kontrol sistemine tam entegre



MMM-iiiCCClleeaann –– HHHeerr şşeeeyy kkkkoonnttrrooll aallltttııınnndddaa!!



M-iClean üzerindeki LED göstergesi kırmızıysa, yıkama sürecinde ters giden bir şey 
var demektir. Bunun pek çok nedeni olabilir. Dokunmatik ekran sorunu saptamak için 
ihtiyacınız olan tam bilgiyi size verir. Akıllı sensör teknolojisi, otomatik filtre ve program 
durumu takibi ve anlaşılır servis talimatlarıyla M-iClean tüm koşullar hakkında bilgi sahi-
bidir ve herşeyin kontrol altında olduğu hissini vererek sizi rahatlatır.



Sürekli izleme

ve kolay bakım

Akıllı fonksiyon kontrolü

M-iClean servis ve bakım hakkında önemli mesajlar ve bilgiler

vermek için kırmızı gösterge rengini kullanır. M-iClean özellikle

bakımı kolay yapılacak şekilde tasarlanmıştır, böylece hatalar

ve arızalar çoğunlukla operatör tarafından düzeltilebilir. Örne-

ğin yabancı cisimleri kolayca çıkarmak için drenaj pompasına

makinenin içinden rahatça erişilebilir. Sızıntı algılama sistemi, 

oluşabilecek her türlü kaçağı güvenilir bir şekilde algılar, ve

yıkama kolu ve filtre takip sistemi kullanıcıya herhangi bir so-

run olduğu takdirde dokunmatik ekran üzerinden  açık ve net

bilgiler verir. Kimse mükemmel değildir, ama M-iClean işler

yolunda gitmediğinde mutlaka bir çare bulur.

M-iClean – Her şey kontrol altında!



Akıllı özellikler: Yıkama sistemi ve filtre M-iClean'in iki temel bileşenidir. Sensörlerle yapılan akıllı izleme sayesinde makine bu hayati unsurlara her an göz kulak 

olur. Yerlerine düzgün bir şekilde yerleştirilmişler mi? Yıkama kolu gerektiği gibi dönüyor mu? M-iClean her şeyin doğru çalıştığını sürekli kontrol eder.

işi:Basit veri alışver  M-iClean'in Bluetooth

erilerini aktarmayı kolayarayüzü servis ve -

de maksimum kullanılabilaştırır. Bu sayed -

M-iClean asıl görevi olanlirlik sağlanır ve M

aklanır.yıkama işine oda

Bağlantılar: Tüm besleme hatlarında paslanmaz çelik kullanılması aşınmayı en 

aza indirir ve M-iClean'i daha sağlam ve uzun ömürlü yapar.

Pompa OK: M-iClean'in drenaj pompasına makinenin içinden erişebilirsiniz. 

Böylece orada olmaması gereken bir şeyi kolayca çıkarıp alabilirsiniz ve yıka-

ma işlemi mümkün olduğunca hızlı devam eder.

İşinizi kolaylaştırmaya kararlıyız

MEIKO'nun profesyonel ve kapsamlı satış sonrası hizmetiyle

sorunsuz bulaşık yıkama keyfi yaşarsınız. Geniş servis ağış y y y ş ş ğ -

mız, hangi yedek veya yeni parçaya ihtiyacınız olursa olsun, mız, hangi yedek veya yeni parçaya ihtiyacınız olursa olsun

hhızla yardımınıza koşmaya hazırdır.



Çok yönlülükte rakipsiz

Bardaklarınız ışıl ışıl –

Ayrıca parlatmaya gerek yok!Ayrıca parlatmaya gerek yok!

Fırınların tercihi. Çünkü büyük 

tepsilere de uygun.tepsilere de uygun

Mükemmel temizlikte tabaklar

Kasaplar için doğru seçim

M-iClean – Tüm sektörlerde uzman



M-iClean yenilikçi bulaşık yıkama teknolojisinin tüm yelpa-

zesini sunar, sezgisel operasyon ve en az seviyede kaynak 

tüketen verimli 'yeşil temizlikten' akıllı, otomatik fonksiyon iz-

leme sistemlerine kadar. M-iClean ayrıca çok yönlü ve esnek 

nitelikleriyle her ortam için en üst düzeyde yıkama deneyimi

sunar. Oteller, catering firmaları ve restoranlardan kasaplara

ve fırınlara kadar M-iClean her türlü uygulama alanında mü-

kemmel sonuçlar verir. M-iClean. Temizlikten gelen güzellik.

Kafelere çok uygun: Her şey tek

sepette ve tertemizsepette ve tertemiz

Işıl ışıl tertemiz çatal bıçaklar M-iClean makineniz hazır, 

sizi bekliyor!sizi bekliyor!

Her yönüyle çok işlevli –

Büyük malzemeler için mükemmelBüyük malzemeler için mükemmel



M-iClean – Rakamlarla güzellik

İdeal boyut, mükemmel performans

M-iClean US  

M-iClean UM+

M-iClean UM
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Meiko Clean Solutions Turkey Temizlik 

Çözümleri Tic. Ltd. Şti.

Göztepe Merdivenköy mah. Bora sok. Nidakule İş 

Merkezi No: 1 Kat: 7  34732 Kadıköy – İstanbul  

Tel: +90 216 468 88 16   Faks: +90 216 468 88 01   

www.meiko.com.tr

DIN 10511-H endüstriyel bardak yıkama, DIN 10512 endüstriyel bulaşık yıkama, DIN 

10522 tekrar kullanılan kutu ve konteynerlerin endüstriyel temizliği kapsamındaki hijyen 

standartlarına uygundur.

130.020.00.09.16/TR/ Ürün iyileştirme süreçlerimizin bir parçası olarak  

özelliklerde değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız.


