Installatiedocument
Wateraansluiting/afvoer
Wateraansluiting

Een beluchte wasmachinekraan, afgemonteerd op een
muurplaat. Deze moet minimaal 30cm boven de vloer worden
aangebracht. De waterleiding moet voorzien zijn van een
terugslagklep.

Afvoer

40 mm PVC, afgemonteerd met een chiffon. Deze moet +/- 30
cm van de vloer worden aangebracht.

Elektra
Stekkerdozen

- 1 x dubbel randaarde stopcontact 230v voor de
koffiemolen(s).
- 1 x 3-fase 400v 16 ampère CEE form stopcontact. Dit is voor
de espressomachine. Het vermogen van de machine ligt tussen
de 3750 en 5000 watt, afhankelijk van het machine type.

Opstelling/kastruimte
Waterfilter

Bij de machine wordt een waterfilter geleverd. Deze wordt
onder het werkblad op de vloer geplaatst. Afmetingen zijn +/50 cm hoog, met een doorsnee van 30cm. Indien u een
proguard waterfiltratie gebruikt moet u rekening houden met
onderstaande afmetingen.
Lengte:
550mm
Breedte:
550mm
Hoogte:
650mm

Pomp

Alle La Marzocco machines werken met een externe pomp,
houdt er rekening mee dat dit naast het waterfilter nog extra
ruimte inneemt onder je machine. (zie voorbeeld-foto)

Doorvoer

In het werkblad moet een gat komen van minimaal 70mm. Dit
bedoeld voor de doorvoer van toe- en afvoerslangen en overige
stroomdraden.

Waterkwaliteit

Voor een optimale werking van uw espressomachine is
waterbehandeling belangrijk. Op basis van de
watersamenstelling in uw regio geven wij advies over de juiste
filtratie voor uw apparatuur. Voor plaatsing nemen we een
watermonster en bespreken wij de mogelijkheden.

Kabelstraat 17 | 1322 AD Almere | Tel. 036 30 30 980 | E-mail: info@alleborgh.nl | www.alleborgh.nl

Alle voorzieningen zoals aangegeven, moeten aanwezig zijn binnen een straal van
1 meter gemeten vanaf de espressomachine. Zorg ervoor dat de externe pomp en
waterfilter makkelijk bereikbaar zijn voor onderhoud. Indien bovenstaande voor plaatsing
niet aanwezig is kunnen we plaatsing niet garanderen.

Voorbeeld

Externe Pomp “La Marzocco” 
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