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ALFA-MIX

Dit zijn voorschakelapparaten voor wasmachines en vaatwassers, waardoor 
deze kunnen worden aangesloten op een solarinstallatie of 
houtkachelverwarming.

Door gebruik te maken van het al voorverwarmde water door bespaart u op 
de elektriciteit die normaliter nodig zou zijn geweest om uw machine
op te warmen.

Bij een wasmachine is de besparing ongeveer 50% op het  
elektriciteitsverbruik. Uw CO² uitstoot beperkt u met circa 300 kilogram.
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De Alfa-Mix is er in verschillende types:

Alfa-Mix standaard: instelbare inschakeltijd 3 – 4 uren. 
Compleet met wandconsole, warmwaterslang van 1 meter 
lengte met ¾ “ koppeling, handleiding.

Alfa-Mix autostart: voor wasmachines met inschakelbare 
starttijd. Levering idem standaard versie, maar met een 
sensor voor het magneetventiel, zodat de automaat start bij 
schakelen van de watertoevoer van de machine.

Alfa-Mix GS: levering idem als standaard, maar dan geschikt 
voor vaatwassers. De computer heeft een 
Tijd/Temperatuurprogramma dat zich aanpast aan het 
programma van de machine.

Alfa-Mix GS autostart: levering gelijk aan de Alfa-Mix GS, 
maar dan met een sensor om aan te leggen bij het 
magneetventiel van de machine, zodat de automaat start bij 
het schakelen van de watertoevoer van de machine.

Garantie: 3 jaar
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ALFA-MIX

Bij het wassen van vaat of kleding wordt de meeste stroom verbruikt bij het opwarmen van 
het water. Alfa Mix mengt bij de wasgangen het warme en koude water bij een traploos 
instelbare temperatuur tussen “koud”(ca. 10°C) en “warm” (ca. 60°C). 

Is de buffer gevuld met voldoende heet water, dan zal opwarmen door middel van de 
elektrische verwarmingsstaaf van de wasmachine of vaatwasser dus niet nodig zijn. Is het 
water iets te koud, dan zal de opwarming door de machine maar gering zijn en dus ook erg 
weinig stroom kosten.

Voor de spoelgangen laat de Alfa Mix koud water in de machine lopen. Of u nu met of 
zonder voorwasprogramma wast, de Alfa Mix zorgt in alle gevallen voor een correcte tijd 
èn temperatuur van de watertoevoer. 

In principe is de Alfa Mix geschikt voor alle typen wasmachines en vaatwassers die géén 
eigen warm wateraansluiting hebben. Er zijn verschillende soorten Alfa Mix verkrijgbaar. Er 
is altijd eentje die passend is voor uw machine. U hoeft niets aan uw machine aan te 
passen!

Alfa Mix Autostart is er voor machines die automatisch inschakelen op een vooraf ingesteld 
tijdstip. Een magneetsensor zorgt ervoor dat het apparaat automatisch start als de 
machine om water vraagt.

De bediening is eenvoudig: 
U stelt de gewenste temperatuur op de Alfa Mix in, u stelt vervolgens uw wasprogramma in 
(met of zonder voorwas), u start de machine. Daarna volgen automatische de stappen 
zoals u gewend bent.

De Alfa Mix is voorzien van een robuuste stalen behuizing en is gemaakt volgens dezelfde 
vereisten als uw wasmachine of vaatwasser. De ingebouwde temperatuurbegrenzing is 
ingesteld op maximaal 65°C. De aansluitingen zijn hoog temperatuur en drukbestendig. 
Het apparaat schakelt zichzelf – automatisch – na 3 uren uit, mocht u het eens vergeten 
om de Alfa Mix uit te schakelen.

Technische informatie:

Bedrijfsspanning: 230 V/50 Hz, Apparaatspanning 12V
Energie-opname: max. 10 Watt (Standby: <0,1Watt)
Energie per wasgang: ca. 0,016 kWh
Behuizing: Staal voorzien van een witte poedercoating
Afmetingen: 130 mm x 190 mm x 60 mm (BxHXD)
Slangaansluitingen: 3/4" buitendraads
Lengte slang: 1 m
Werktijd instelbaar: 3-4 uren

ALFA-MIX

1/1

ALFA-MIX

2/2


	Dia 1
	Dia 2

