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INTERFACE DO UTILIZADOR

.  Painel de seleção direto com 11 botões de seleção dos quais 2 são  
 Pre-seleções.
.  dosagem do açucar Personalizável.
.  sinal acústico de aviso de fim de seleção (serviço).
.  disPlay alfanumérico de 32 digitos.
.  design moderno com lexan suPerior iluminado oferecendo uma  
 excelente divulgação da marca e oPerador.
.  em observância com os Padrões de acesso Para Pessoas   
 deficientes.

UMA TABLE TOp AUTOMáTICA COMpLETA
IDEAL pARA LOCAIS pEqUENOS.
BVM 921, máquina de venda automática para bebidas quentes e com uma capacidade para 270 copos, 
tem até 18 seleções programáveis e com um painel de seleção direta com 11 botões de seleção.

BVM 921 + VISTA S

TECNOLOGIA

gcs, sistema de moagem 
controlada Patenteada 
(oPcional)

modo de economia
de energia (oPcional)

sensor de deteção
do coPo (oPcional)

led, iluminação
de baixa voltagem

gruPo de café
Patenteado



BVM 921
ESpECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ALIMENTAÇÃO ELECTRICA DE REDE

230 Vac – 50 Hz / 110 Vac – 60 Hz
ALIMENTAÇÃO ELECTRICA INTERNA

Todos os componentes electricos são fornecidos a 24 Vdc, 
com a exceção das resistências da caldeira, bomba de agua 
e ventilador que são a 230 Vac - 50 Hz ou 110 Vac - 60 Hz
FORNECIMENTO DE ENERGIA

1.80 kW versão de espresso mono caldeira
2.25 kW versão solúvel
FORNECIMENTO DE ÁGUA

Ligação = 3/4’’
pressão de água = 0.5 – 6.5 bar

SISTEMA DE pAGAMENTO
.  Compatível com todos os sistemas de pagamento disponíveis no  
 mercado.
.  pode trabalhar em master/slave com um distribuidor automático  
 refrigerado de espirais para venda de snacks, latas e garrafas, com
 sistema de pagamento único instalado no distríbuidor de   
 bebidas quentes, aumentando as oportunidades de venda e a  
 qualidade do serviço prestado aos clientes.

ACESSÓRIOS E KIT’S
.  Móvel equipado.
.  Kit constituído por uma mochila (armario) totalmente fechado  
 e com chave para permitir a colocação de um jerrican e filtro de  
 água, para ser utilizado com o modelo sem móvel inferior.
.  Sensor de copos.
.  Kit chip relógio (para economizar energia e ações de promoções).
.  Modulo RS232.
.  Visual Smart programmer Speed que permite o upload do   
 firmware e dos parametros de programação e o download dos  
 dados de auditoria sem ser necessario pC.
.  Sistema para a regulação automática da moagem que garante  
 a melhor qualidade do produto mesmo havendo variações da  
 humidade e temperatura.

AMBIENTE
.  Iluminação do lexan feita por leds para um consumo reduzido de  
 energia e uma durabilidade superior à lampada normal de neon.
.  Compatível com copos de papel e paletinas de madeira.
.  OTIONAL: sensor de copo para permitir a redução do desperdício do mesmo  
 e para permitir a entrega da bebida num copo de maiores dimensões. 
.  OTIONAL: opção de poupança de energia que permite um consumo  
 de energia menor quando a máquina esta em stand by.
.  Respeita ROHS e REEE.

CARACTERISTICAS
.  Fechadura com canhão programável.
.  Os depósitos dos solúveis e a caldeira são fácilmente retirados  
 permitindo que as operações de limpeza e manutenção se  
 tornam mais fáceis.
.  Kit da serpentina do chá standarizada em todos os modelos.
.  Dispensador dos copos ajustável para vários diametros (de 70 a  
 74 mm) e o paletineiro ajustável para paletinas de 90 e 105 mm.
.  Tabuleiro de resíduos líquidos: 2.2 litros com sistema de   
 segurança (sensor) eletronico.
.  Balde para borras de café (200).
.  Fonte de alimentação comutável (“switching power supply”)  
 que garante a estabilidade da dosagem do produto bem como a  
 proteção completa das normas de segurança electrica.
.  Electronica multi-protocolo standarizada.

CApACIDADE DO pRODUTO
  Espresso  Solúvel
Café em grão 1.86 kg  -
Café solúvel 0.45 kg  1.00 kg
Cevada   0.85 kg  0.85 kg
Leite em pó 0.55 kg d*  1.20 kg
Creamer  1.20 kg d*  2.70 kg
Chocolate 3.00 kg d*  2.50 kg
Chá de limão 2.00 kg  3.30 kg
Chá  1.00 kg  2.00 kg
Sopa  1.25 kg  3.00 kg
Açucar  1.70 kg  3.40 kg
paletinas  330 pz.  330 pz.
Copos  270 pz.  270 pz.
*d = contentor duplo

VERSÕES 
BVM 921

E4S ESpRESSO
MONO CALDEIRA

MASTER/SLAVE

I6S SOLÚVEL
MASTER/SLAVE

CAFÉ EM GRãO 1 -

CONTENTOR AÇÚCAR 1 -

CONTENTORES SOLÚVEIS 4 6 

DIMENSÕES A 800 mm x L 565 mm x p 580 mm pESO 75 kg

MÓVEL A 830 mm x L 565 mm x p 580 mm

bvm 921
esPresso

1.  açúcar
2.  cHá
3.  descafeinado
4.  café

5.  cHocolate
6.  leite

bvm 921
solúvel

1.  açúcar
2.  café
3.  cHá
4.  cHocolate

5.  leite
6.  descafeinado / soPa

1 2 3 64 5 1 2 3 4 5 6

As especificações e informação técnica dadas nesta brochura são indicativas e sujeitas a alterações sem aviso prévio. ZD-BV921-ED12/2012/pT
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