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Elektra (conform NEN1010):

Drinkwateraansluiting (conform NEN1006):
(voorbeeld rechts)

• 15 mm leiding
• Muurplaat 1/2” inwendig, max.

1 meter afstand tot de machine (1)
• Controleerbare keerklep (2)
• Stopkraan (3)
• Dynamische druk min. 1 bar bij 10 liter/min

Statische druk max. 8 bar non-shock
• Waterhardheid : ≤ 6º DH

Overige
• Minimaal 30 cm afstand tussen 

wateraansluitpunt en wandcontactdoos
• De wandcontactdoos mag niet onder het 

wateraansluitpunt geplaatst zijn.
• Afvoer / tuyau d'évacuation Ø 50 mm 

• 230V 50/60Hz, 16A uitvoering *
• 400V 3N~/50Hz, 16A uitvoering (Bareca)

max.1 meter afstand tot de machine 
(voorbeeld rechts)

• Plaats de apparatuur op een aparte electra groep

New Schaerer Soul
Om de automaat in bedrijf te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de aansluitpunten voor plaatsing op de juiste manier aanwezig zijn. De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte
als de apparatuur aanwezig te zijn en eenvoudig bereikbaar te zijn. Onze installatietechnicus draagt zorg voor de installatie van de automaat vanaf de wandcontactdoos en de stopkraan. Voor
eventuele doorvoeropeningen in werkbladen dient u zelf zorg te dragen.De automaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
technische helpdesk op telefoonnummer +32(2)2600358. Voor gedetailleerde informatie over de automaat verwijzen we graag naar de brochure. of  naar website:  
www.jacobsdouweegbertsprofessional.be/shop/koffiemachines

Wijzigingen voorbehouden. Alle maten in mm.
Sous réserve de changements. Toutes les mesures en mm.

Technische gegevens / Données techniques:
• Afmetingen machine: / Dimensions de la machine:
• 764 x 330 x 576 (hxbxd)
• Benodigde ruimte / Espace nécessaire :

• 964 x 530 x 676 (hxbxd)
• Gewicht (leeg) : Poids (vide) : ca  55 kg (Frigo 25kg)
• opgenomen vermogen  / Puissance admise:
 3.6kW (230V) (Soul Premium / Self Service / Instant)
 10.3 kW (400V) Soul Bareca

200
Extra ruimte voor bijvullen van de 
bonencontainers & ingredienten

764

330 252

+100
Voor service en onderhoud

+100

Ruimte voor een optionele koelkast
aan de rechterzijde. (kan ook links of 
in onderzetmeubel geplaatst worden)
Koelkast: 230V 50/60Hz, 16 A 
stopcontact met randaarde (184W)

65
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80

400V voor Bareca uitvoering

230V voor Premium, Self 
Service of Instant uitvoering

<200

Afvoer / tuyau d'évacuation

Ø 50 mm 

http://www.jacobsdouweegbertsprofessional.be/shop/koffiemachines


Voorzijde machine Zij-aanzicht machine Zij-aanzicht koelkast

Alle maten zijn
inclusief
ophoogpoten.
Deze zijn niet van 
toepassing op de 
Self-Service en
Instant versies. (32 
mm lager)

Doorvoeropeningen

Slangen en aansluitingen

Doorvoer (tbv droesbak)

Voorzijde machine

Plaatsing en aansluitingen

Op dit blad vindt U 
aanvullende informatie 
over afmetingen en 
eventuele 
doorvoeropeningen. 



Als er geen droesbak is 
geplaatst kan de koelkast
onder of linksonder de 
machine worden geplaatst

Droesbak
(optie)

Aan de rechterzijde kan een koelkast of een cup ‘n’ cool worden geplaatst.
Breedte koelkast= 252 mm / Cup ‘n’ Cool Wide = 368 mm / Cup ‘n’ Cool Small = 286 mm

Plaatsing en aansluitingen

In een zelfbediening situatie (met 
koppen-plateau) wordt de 
optionele betaalmodule altijd aan 
de linkerzijde van de machine 
geplaatst. 

Op dit blad vindt U aanvullende 
informatie over de optimale 
configuratie van de machine voor 
zelfbediening en eventuele opties.



Hier is de koppenwarmer afgebeeld.
De totale breedte van deze opstelling = 1030 mm 
(+100 mm voor service en onderhoud aan weerszijden = 1230 mm)

Droesbak
(optie)

Droesbak
(optie)

Koelkast (optie)

NB Voor deze opstelling zijn 2 dubbele wandcontactdozen
noodzakelijk. (Per machine is het max. opgenomen vermogen
3,6kW. Dit vereist 2 electra-groepen)

Plaatsing en aansluitingen

De Schaerer Soul kan als tandem 
worden geplaatst met centraal 
een koelkast , cup ‘n’ cool 
module (”centre milk”) of 
koppenwarmer.

Op dit blad vindt U aanvullende 
informatie over de aansluitingen 
en afmetingen voor plaatsing 
van een centrale koppenwarmer 
i.c.m. ‘under the counter’-
koelkast.

Met een afzonderlijke 
wateraansluiting per machine 
wordt in het onverhoopte geval 
van een storing de 
koffievoorziening niet 
onderbroken. 



Overzicht van opties (1)

De Schaerer Soul kan 
met diverse opties 
worden uitgerust:
Op dit blad vindt U 
aanvullende informatie 
over de afmetingen en 
plaatsing van de diverse 
opties.

Voorzijde Zij-aanzicht Voorzijde Zij-aanzicht

Cup ‘n’ cool (Brede versie: links, rechts)
Vereist: extra wandcontactdoos Vermogen = tot 160W 
/ Gewicht = 39Kg

Cup ‘n’ cool (Smalle versie: links, rechts)
Vereist: extra wandcontactdoos Vermogen = tot 170 W 
/ Gewicht = 35Kg

Betaalsysteem
(links

Koelkast (links, rechts, in onderzet meubel)
Vereist: extra wandcontactdoos Vermogen =184W / 
Gewicht =  25Kg)

Koppenwarmer (links, rechts)
Vereist: extra wandcontactdoos Smalle uitvoering : Vermogen = 
tot 160 W / Gewicht = 30Kg Brede uitvoering : Vermogen = tot 
170 W / Gewicht = 34Kg

Voorzijde 
(breedte smalle versie tussen haakjes)

Zij-aanzicht

Zij-aanzichtVoorzijde



Overzicht van opties (2)

Flavour Point Dispenser

De Schaerer Soul kan 
met diverse opties 
worden uitgerust:
Op dit blad vindt U 
aanvullende informatie 
over de afmetingen en 
plaatsing van de diverse 
opties in een 
onderzetmeubel.

Flavour-point siroop dispenser
Vereist: extra wandcontactdoos 
Vermogen = tot 20W / Gewicht = 
10,4Kg

Droesbak
(optie)



Accessoires

B/L

H

WATERONTHARDER 
ADOUCISSEUR D’EAU

Hoogte
Hauteur

Breedte
Largeur

Purity C500 81006064 553 149

Flojet 18L 
(230V pump)

Hoogte
Hauteur

Breedte
Largeur

81003244 600 300



Cabinets Basic *

H(1)

H(2)

B/L

D/P

67 cm 90 cm

Optional Backdrops
- Black
- Linen

ONDERZETKASTEN
ARMOIRES Hoogte(1)  Hauteur(1) Hoogte(2) Hauteur(2) Breedte Largeur Diepte Profondeur
Cabinet Basic 67 Wood  1900 850 670 660

Cabinet Basic 90 Wood 1900 850 900 660
Backdrop 67 Black 670 18
Backdrop 90 Black 900 18
Backdrop 67 Linen 670 18
Backdrop 90 Linen 900 18

Backdrop Backdrop
H(1)

H(2)

18mm

D/P

B/L

* Suitable for Flojet

Standaard voorzien van droesdoorvoer / Standard fourni avec transit rouille de café



Cabinets Standard *

ONDERZETKASTEN
ARMOIRES

Hoogte(1)
Hauteur(1) Hoogte(2) Hauteur(2) Breedte Largeur Diepte Profondeur

Cabinet Standard 67 Wood 3 Dispensers 1 Drawer 1900 850 670 660
Cabinet Standard 90 Wood 3 Dispensers 1 Drawer 1900 850 900 660

Backdrop 67 Black
Backdrop 90 Black
Backdrop 67 Linen
Backdrop 90 Linen

Optional Backdrops:
Black        Linen

90 cm67 cm

* Not suitable for Flojet

Backdrop Backdrop

Standaard voorzien van droesdoorvoer / Standard fourni avec transit rouille de café

H(2)H(2)

H(1) H(1)

B/L B/L

D/P D/P
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