
Espresso Omni XL / Instant Omni XL

In deze brochure vindt u informatie over
benodigde aansluitpunten en ruimte om
apparatuur succesvol in bedrijf te stellen.

De installatietechnicus draagt zorg voor
de installatie van de apparatuur vanaf de
wandcontactdoos en het wateraansluitpunt.
Voor eventuele doorvoeropeningen in
werkbladen dient u vooraf zelf zorg te dragen.    

Plaatsing en aansluitingen

Voor meer informatie en toelichting kunt u 
contact opnemen met de technische helpdesk 

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur 

verwijzen we graag naar de product brochure.

Open deze link voor
informatie over veiligheid,
en electra- / drinkwater
wetgeving die in uw land
van toepassing zijn.

Plaatsing en aansluitingen

DE BASIS VOOR
 GOEDE KOFFIE

Espresso Omni XL / Instant Omni XL



ELEKTRA

•  Een dubbele 230V / 50/60Hz
wandcontactdoos met randaarde op
max. 1 meter afstand van de machine.
Plaats de apparatuur op een
aparte electra groep (om mogelijke
overbelasting te voorkomen)

 Het stroomverbruik bedraagt 1850W 
voor espresso, en 2350W voor Instant.

DRINKWATERAANSLUITING

•  15 mm leiding voorzien van een 
stopkraan en een controleerbare 
keerklep. 

•  Muurplaat, ½”inwendig op max. 
1 meter afstand van de machine 
(of optionele koudwater unit)

•  De dynamische waterdruk moet 
minimaal 1 bar zijn bij 10L/minuut, 
de statische druk mag max. 8 bar 
(non-shock) bedragen.

AFMETINGEN

•  De apparatuur is alleen geschikt voor 
gebruik binnenshuis. (temperatuur: 
1~32 ºC, luchtvochtigheid: < 80% RH)

 De wandcontactdoos en stopkraan 
dienen in dezelfde ruimte als de 
apparatuur en eenvoudig bereikbaar
te zijn.

Volg de beschreven richtlijnen op voor
een veilige en probleemloze installatie.

Plaatsing en aansluitingen

Voor meer informatie en toelichting kunt u 
contact opnemen met de technische helpdesk 

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur 

verwijzen we graag naar de product brochure.

Open deze link voor
informatie over veiligheid,
en electra- / drinkwater
wetgeving die in uw land
van toepassing zijn.
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Espresso Omni XL / Instant Omni XL

OVERIG

H 1830 mm x  B 600 mm x  D 760 mm 
(+100 achter de achterzijde t.b.v. ventilatie)
Gewicht (leeg):  ca. 135 kg voor espresso, en 
ca.130 kg voor Instant.
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• 

•



Op dit blad vindt u aanvullende 
maatvoering (in mm) m.b.t. de deur en de 
plaatsing van eventuele filters en optionele 
koud water unit
.

Plaatsing en aansluitingen

Voor meer informatie en toelichting kunt u 
contact opnemen met de technische helpdesk 

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur 

verwijzen we graag naar de product brochure.

Open deze link voor
informatie over veiligheid,
en electra- / drinkwater
wetgeving die in uw land
van toepassing zijn.

Espresso Omni XL / Instant Omni XL
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Op dit blad vindt u aanvullende 
maatvoering (in mm) m.b.t. de beker dispenser
.

Plaatsing en aansluitingen

Voor meer informatie en toelichting kunt u 
contact opnemen met de technische helpdesk 

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur 

verwijzen we graag naar de product brochure.

Open deze link voor
informatie over veiligheid,
en electra- / drinkwater
wetgeving die in uw land
van toepassing zijn.
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