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Mira 3 grupps—Volymetrisk & doserande espressomaskin
Designad för prestanda och
kvalitet
Vår klassiska, populära espressomaskin i nytt
utförande och med den senaste tekniken, för
den kvalitetsmedvetna kunden. Bäst i sin
klass, producerar Mira kaﬀe av högsta kvali‐
tet. Med många tekniska finesser som t.ex. en
infusionskammare, garanterar Miran perfekta
bryggningar kopp efter kopp.

Om Mira


Driftsäker och användbar espressomaskin
med maximal prestanda.



Systemet för extraktion av kaﬀe bygger på
beprövad teknik och ger alltid ett fulländat
resultat



Utrustad med:
‐ Självdiagnostiskt system
‐ Koppdoseringarna programeras nume‐
riskt via en display på varderar grupper
‐ Mikroprocessorstyrd doserings automatik
(för varje grupp)
‐ Kronometertidtagning integrerad som
standard
‐ Nivåkontroll med larm och säkerhetsav‐
stängning

Steam Glide

Tidsprogrammering för ånga

Horisontell manövrering av ånga
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ALRp Agentur AB
Perfekt, fast skum gör dina specialkaffen exceptionella.

‐ Högkapacitets värmepanna reglerad av en
mekanisk pressostat och med säkerhets‐ och
expansionsventil
‐ Överhettningsskydd
‐ Stor invändig rotationspump
‐ Termomekaniskt grupphuvud
‐ Säkerhetsventil på ångpannan
‐ Anti‐vakuumventil
‐ Dubbel tryckmätare
‐ SteamGlide, en högprecisions keramisk
ångspak, steglös justering horisontellt.

Steam Air
injektor
skummare



Ingår:
‐ Rejält koppvärmeri
‐ 1st tevattenuttag, 1st SteamGlide och 1st
programmerbar ånguttag/ventil (tidsprogram)
‐ Kalkfilter ‐ Bypass Jonbytarfilter 8L

Cappuccinatore LC
med sugslang

Tillval
‐ DCA system. För pods
‐ 3 kopps filterhandtag.
För 6st olika bryggningar
‐ Justerbar hastighet, på
tevattenuttag och ånguttag/
ventil
‐ Cappuccinatore LC sy‐
stem. För enklare mjölkskumning till latte och
cappucino
‐ SteamAir. Temperatur styrd mjölkskummning i
kanna
‐ Integrerat servicesystem för datorinkoppling
‐ Justerbara ben med olika höjder

Teknisk information
Värmepanna i koppar

15,6 liter

Vattenanslutning

3/8” Ballofix Quickventil

Vattenpump

Roterande högtryckspump 9BAR
bypasskontrollerad

Bryggvatten

Direktvatten uppvärmt
i värmeväxlare

Brygggrupp

Kromad mässing med
infusionskammare

Dimensioner BxDxH mm 860 x 570 x 510
El

4700W 400V 50Hz 3Fas

Vikt

76 kg

Utförande

Rostfritt stål och svart
ABS

Stomme

Emaljerad stålplåt
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