PT

Nowe zmywarki kapturowe serii PT

TYTAN PRACY

Maszyna, która zapewnia idealną czystość
i higienę. Dokładnie dopasowane do niej
akcesoria. Specjalnie opracowane środki
chemiczne. Doradztwo i wsparcie osobiste.
Kompetencje w zakresie planowania i oferty
szkoleniowe. Monitorowanie, raportowanie
i serwis. To wszystko oferuje Winterhalter.

PERFEKCYJNE REZULTATY ZMYWANIA

ABSOLUTNIE NIEZAWODNA

Bez względu na uporczywe zabrudzenia: seria PT
to gwarancja certyfikowanej czystości i higieny.
Dzięki wydajnemu systemowi zmywania i skutecz
nej poczwórnej filtracji jest idealnie przygotowany
na każdą sytuację.

PT ma dokładnie to, czego zmywarka potrzebuje
w trudnych warunkach codziennego zmywania:
innowacyjną technologię, wysoką jakość wyko
nania i niską podatność na błędy. Maszyna, na
której można ślepo polegać.
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CIĘŻKA PRACA.
Godzina szczytu w zmywalni. W samym środku PT od Winterhalter. Kosze są ładowane brud
nymi naczyniami na stole załadowczym. Rozpoczyna się proces zmywania. Po drugiej stronie
wyjmuje się czyste naczynia. Wszystko przebiega optymalnie i jest ze sobą skoordynowane.
Bez kompromisów. Seria PT to umożliwia: Została opracowana z myślą o najwyższych wyma
ganiach i dostosowana w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Wszechstronny produkt
do zmywania różnych naczyń. Nieskomplikowana, skuteczna, szybka. I zawsze absolutnie
niezawodna. Maszyna dostępna w trzech rozmiarach. Prawdziwy tytan pracy.

»Seria PT to nasz wszechstronny produkt. Prawdziwy
tytan pracy. Można ją używać na wiele sposobów
do zmieniających się zmywanych naczyń, doskonale
zmywa i jest wydajna. Dzięki temu jest niezawodnym
zakulisowym pomocnikiem!«
Leonie Hengeler, MIĘDZYNARODOWY MENEDŻER DS. PRODUKTU
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WYSOKA EKONOMICZNOŚĆ

PROSTA OBSŁUGA

Zmywanie za pomocą PT to wydajne zmywanie:
dzięki niskiemu zużyciu wody, optymalnie wy
korzystanej energii, ekonomicznym dozowanym
środkom chemicznym do zmywania i usługom
cyfrowym. Oznacza to, że dzięki PT zredukujesz
koszty operacyjne do minimum.

PT sprawia, że zmywanie jest nieco łatwiejsze:
dzięki intuicyjnej, prostej i ergonomicznej obsłu
dze, a także praktycznym funkcjom. Twój personel
zmywający będzie chętnie korzystał z PT.

CIĘŻKA PRACA, ZERO WYSIŁKU.
Różne naczynia zmywane, niektóre nawet mocno zabrudzone. Doskonały czas i wysoka wydajność
zmywania naczyń. Ciągła praca przez wiele godzin. W Winterhalter wiemy, że praca w kuchni przy
zmywaniu jest ciężka. Dla ludzi, którzy tam pracują. I dla maszyn.
Dlatego nie zadowalamy się faktem dostarczania klientom nowoczesnej i innowacyjnej techniki zmy
wania. Przekazujemy do Waszych rąk maszynę, która ułatwia maksymalnie zmywanie nawet w najtrud
niejszych warunkach. Dzięki niej będziecie doskonale wyposażeni na każdą okazję. Ponieważ maszyna
działa perfekcyjnie. Ponieważ ułatwia i przyspiesza cały proces zmywania. Ponieważ można się na nią
zdać w 100 % i w każdej sytuacji. Niezależnie od warunków. Przez wiele lat.
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INTELIGENTNY WYŚWIETLACZ DOTYKOWY
Gotowy na przyszłość: W kokpicie zmywarki PT pracuje inte
ligentny wyświetlacz dotykowy. Obsługa za pomocą jednego
przycisku, neutralny językowo interfejs użytkownika i zrozu
miałe piktogramy. Kolorowy wyświetlacz jest czuły i można
go niezawodnie obsługiwać w rękawiczkach – szczególnie
wytrzymała jest powierzchnia wykonana ze szkła. Wszystkie
funkcje można wywołać z trzech prostych poziomów obsługi:
jeden dla użytkownika i jeden chroniony kodem PIN dla szefa
kuchni i serwisanta.

SYSTEM FILTRACJI
Zmywanie to brudna i ciężka praca. Na to właśnie jest opty
malnie przygotowana PT: z doskonale działającym systemem
czterokrotnej filtracji. Na etapie 1 woda ze zbiornika przepływa
przez sito powierzchniowe, a brud jest skutecznie odprowadza
ny do sita cylindrycznego. Tam, na etapie 2, cząsteczki brudu
są skutecznie odfiltrowywane z wody. Następnie, w kroku 3,
dolna część sita zapewnia, że najmniejsze przedmioty, takie jak
wykałaczki, nie będą mogły zablokować pompy. Na poziomie
4 Mediamat filtruje z wody najdrobniejsze cząsteczki brudu,
takie jak fusy z kawy. Dodatkowe sito powierzchniowe pompy
zapobiega mechanicznemu jej uszkodzeniu. Rezultat: stale
czysta woda w zbiorniku. A im czystsza woda w zbiorniku, tym
lepszy rezultat zmywania.

SYSTEM ZMYWANIA

Lista pozostałych cech serii PT znajduje się na
naszej stronie internetowej pod adresem:
>> www.winterhalter.pl/pt

8 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Serce serii PT: Wewnątrz maszyny pracują dwa pola myjące
w kształcie litery S. Dzięki konsekwentnej optymalizacji prze
pływu i specjalnej geometrii dysz zapewniają kompleksową
dystrybucję wody, a tym samym najlepsze rezultaty zmywania
– przy poziomie wody do płukania od 2,2 litra na cykl zmywa
nia. Zwrócono przy tym uwagę na jakość w każdym szczególe:
Solidne osie ze stali nierdzewnej gwarantują najlepsze właści
wości toczenia i przyczyniają się do wysokiej niezawodności PT.

ODZYSK CIEPŁA Z POWIETRZA WYLOTOWEGO
Odzysk ciepła z powietrza wylotowego EnergyPlus jest dostępny
jako opcja wyposażenia dla PT. W przeciwieństwie do standar
dowo zintegrowanego odzysku ciepła z wody ściekowej wyko
rzystuje się dodatkowo wymiennik ciepła z powietrza wyloto
wego. Wykorzystuje on energię ciepłej pary wodnej we wnętrzu
maszyny do wstępnego nagrzania zimnej wody dopływowej.
Podczas otwarcia maszyny wilgoć ciepłej pary wodnej prawie
nie ucieka. Każdy proces zmywania pozwala zaoszczędzić do
15 % kosztów energii.

KONCEPCJA HIGIENY
Za zmywarkami kapturowymi serii PT kryje się koncepcja do
skonałej higieny i łatwego czyszczenia. Wnętrze maszyny jest
gładkie i jednolite. Głębokotłoczony zbiornik jest wyposażony
w higieniczną grzałkę. Oznacza to, że we wnętrzu nie ma żadnych
zakamarków ani ukrytych krawędzi, w których mogłyby się gro
madzić brud i tworzyć osady. Czujnik środka myjącego, dziennik
higieny, funkcja termostatu i CONNECTED WASH zapewniają
dodatkowe bezpieczeństwo. To znaczy: PT zapewnia wyjątkowo
wysoki standard higieny. Potwierdzony atestem higienicznym
zgodnie z DIN SPEC 10534.

AUTOMATYCZNY KAPTUR
Nie tylko wygodny, ale także praktyczny: PT jest dostępna z
automatycznym kapturem. Oznacza to, że maszynę można ob
sługiwać bez żadnego wysiłku – prawdziwa ulga dla personelu
zmywającego. Kaptur zamyka się po prostu za naciśnięciem
guzika: za pomocą wyświetlacza lub ergonomicznie umieszczo
nego przycisku. Cykl płukania rozpoczyna się wtedy automa
tycznie. Po zakończeniu programu kaptur podnosi się automa
tycznie, sygnalizując zakończenie procesu zmywania.

SYSTEM PŁUKANIA Z NAPĘDEM
ZMIENNA REGULACJA CIŚNIENIA ZMYWANIA
Każde urządzenie PT ma standardową zmienną regulację ciśnie
nia wody. »VarioPower« dostosowuje ciśnienie mycia dokładnie
do konkretnych naczyń i stopnia zabrudzenia. Kruche naczynia
szklane i delikatne miski są myte przy niższym, a bardziej wy
trzymałe naczynia przy wyższym ciśnieniu wody. Uporczywe za
brudzenia są niezawodnie usuwane, lekkie i delikatne naczynia
zmywane są delikatnie i utrzymywane w bezpiecznym płożeniu.

Wykorzystaj cały potencjał oszczędności: seria PT jest dostępna
na życzenie z zasilanym polem mycia – opatentowaną inno
wacją firmy Winterhalter. Mały silnik elektryczny sprawia, że do
napędu nie trzeba używać wody podczas płukania, a cała jej
ilość jest dostępna do płukania. W porównaniu ze standardo
wym napędem ilość wody płuczącej zmniejsza się o 0,4 litra na
cykl zmywania. A to oznacza znacznie niższe koszty eksploatacji.

CONNECTED WASH *
ODZYSK CIEPŁA Z WODY ŚCIEKOWEJ
Wyraźny plus dla serii PT: odzysk ciepła z wody ściekowej
EnergyLight jest zintegrowany w standardzie. Wymiennik ciepła
wykorzystuje energię zanieczyszczonej wody do podgrzania
zimnej wody dopływowej. Zalety: Maszyna nagrzewa się szyb
ciej między cyklami zmywania, zasoby są oszczędzane, a koszty
energii nawet o 10 % niższe.

Większe bezpieczeństwo i skuteczność CONNECTED WASH
umożliwia integrację maszyn serii PT w sieć oraz ocenę wszyst
kich ważnych danych operacyjnych. Na tej podstawie można
sformułować konkretne zalecenia dotyczące działań mających
na celu optymalizację procesu zmywania. Ponadto stan maszyny
można monitorować przez całą dobę z dowolnego miejsca na
świecie.

* O krajach, w których obecnie oferowana jest wersja CONNECTED WASH oraz o jej funkcjach i możliwościach dowiesz się więcej z naszej strony internetowej www.connected-wash.com
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KONFIGURACJA I MOŻLIWOŚCI:

TWOJA ZMYWARKA KAPTUROWA NA WYMIAR
Nieskazitelna czystość i higiena to rezultat możliwie najdoskonalszego dopasowania: Wymiary maszyny oraz jej ustawienia muszą być
dopasowane do ilości, rodzaju i stopnia zabrudzenia zmywanych naczyń. Z tego względu seria PT została tak opracowana, aby perfekcyjnie
przystosowała się do indywidualnych wymagań klienta.

PT-M

PT-L

PT-XL

Najmniejsza do zwykłych naczyń zmywanych:
PT w rozmiarze M. Idealnie nadaje się do naczyń,
naczyń szklanych, sztućców oraz kubków.

Więcej miejsca na szerokie naczynia zmywane:
PT w rozmiarze L. Także na duże talerze i tace.

Wyższa komora do zmywania nieporęcznych
naczyń: PT w rozmiarze XL. Także dla skrzynek
Euro i blach GN 2/1 oraz mniejszych garnków
i naczyń kuchennych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA
Złota reguła zmywania brzmi: Najlepsze rezultaty zmywania są osiagane, jeśli kosz jest wypełniony
tym samym rodzajem naczyń. Oczywiście szkło musi być zmywane inaczej niż na przykład tace.
Winterhalter znalazł na to doskonałe rozwiązanie: Dzięki ustawieniom oprogramowania seria
PT może być wstępnie skonfigurowana dla różnych zakresów zastosowania – jako maszyna do
zmywania szkła, naczyń, sztućców, wyposażenia bistro czy kubków. Przy tym wszystkie ważne
parametry jak ciśnienie wody, temperatura, czas zmywania i dozowanie środków chemicznych
do zmywania są optymalnie ustawiane dla danego zakresu zastosowania. I w razie konieczności
można je w każdym momencie dopasować.
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TALERZE

FILIŻANKI

TACE

SZTUĆCE

SZKŁO

KUBKI

INSTALACJA NAROŻNA
Dzięki niej zmywarka staje się właściwym rozwiązaniem przy zmywaniu
naczyń: seria PT elastycznie dostosowuje się do przestrzeni dostępnej
na miejscu i oferuje różne warianty montażu. Maszynę i jej stoły można
ustawić w linii prostej lub opcjonalnie w rogu. Istnieje również możliwość
zmiany kierunku pracy: lewo-prawo lub prawo-lewo.

TWINSET
podwójna moc: W PT istnieje możliwość połączenia dwóch maszyn. TwinSet ma kilka zalet:
w godzinach szczytu podwaja wydajność zmywania, co umożliwia operowanie nawet dużymi
ilościami zmywanych naczyń. Poza tym, aby poprawić efekt zmywania, można zmywać naczynia
osobno w zależności od asortymentu. A ponadto: Jeśli ilość zmywanych naczyń ponownie maleje,
można zaoszczędzić na kosztach, obsługując tylko jedną maszynę.
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Czystość i higiena. Każdy z naszych produktów przyczynia się do
tego. A gdy współpracują ze sobą, rezultat zmywania jest znakomity.
Witamy w kompletnym systemie Winterhalter!

KOSZE DO ZMYWANIA
Taśmy i kosze są idealnie dopasowane do szkła, naczyń i sztućców. Dzięki swojej
funkcjonalnej konstrukcji dokładnie dopasują się do zmywanych naczyń, chronią je
i zapobiegają uszkodzeniom. Zapewniają idealną cyrkulację wody i powietrza oraz
szybkie suszenie. I oczywiście ułatwiają obsługę i transport zmywanych naczyń.
Kosze do zmywania to podstawowy element w kompletnym systemie Winterhalter.
Doradzimy, który kosz będzie optymalny dla wymagań klienta. Aby ostatecznie
uzyskać jak najlepsze rozwiązanie.

ŚRODKI CHEMICZNE DO ZMYWANIA
Zazwyczaj znajdują się na dalszym planie. Często są niedoceniane. Mają jednak decydują
cy wpływ na rezultat zmywania: środki chemiczne do zmywania. Z tego względu stanowią
istotny element całego systemu Winterhalter.
F 8400
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B 100 N

Dlatego już wiele lat temu w naszej siedzibie głównej w Meckenbeuren stworzyliśmy dział
badań z własnym laboratorium. Tutaj opracowujemy i testujemy receptury w celu stwo
rzenia asortymentu wysoce skutecznych i higienicznych produktów czyszczących. Są one
precyzyjnie dopasowane do różnych rodzajów naczyń zmywanych i rodzajów zabrudzeń,
są ekonomiczne w użyciu i idealnie do siebie dopasowane w ramach asortymentu. Dzięki
temu wzajemnie się uzupełniają i razem zapewniają doskonały rezultat zmywania.

UZDATNIANIE WODY
Osady. Smugi. Plamy. Stanowią one zmorę w zmywalni i są naturalnym wrogiem
każdego pracownika gastronomii, ponieważ oznaczają złe rezultaty zmywania.
Wapień pogarsza działanie środków myjących i nabłyszczaczy i powoduje trwałe
uszkodzenia maszyny. Problemem jest jakość wody – rozwiązaniem profesjonalne
uzdatnianie wody.
Oprócz urządzeń do zmiękczania, częściowego i całkowitego odsalania, w celu
spełnienia najwyższych wymagań dostępne jest najwyższej jakości rozwiązanie
AT Excellence-M: Zewnętrzne urządzenie do odwróconej osmozy jest specjal
nie zaprojektowane do dużych ilości zmywanych naczyń serii PT i usuwa 98 %
wszystkich rozpuszczonych w wodzie składników. Pozbawiona wapnia i soli woda
osmotyczna chroni zmywarkę i zapobiega powstawaniu osadu na naczyniach,
naczyniach szklanych i sztućcach. Rezultat: doskonałe rezultaty zmywania bezpo
średnio z maszyny – całkowicie bez ręcznego polerowania.

DORADZTWO I PLANOWANIE
Winterhalter jest specjalistą w zakresie przemysłowych systemów zmywania. Znamy najróżniejsze warunki panujące w kuchniach
całego świata. Wiemy o co chodzi w zmywaniu i na co należy zwracać uwagę. A ponadto: Chętnie podzielimy się naszą wiedzą
i doświadczeniem z naszymi klientami.
Cel: idealny proces zmywania. Dużą zaletą serii PT jest jej elastyczność. Maszyna idealnie dopasowuje się do warunków prze
strzennych na miejscu i procesów roboczych. Który wariant montażowy oferuje Państwu najlepszą logistykę? Czy stoły podawcze
i odbiorcze mają znajdować się w jednej linii czy w ułożeniu narożnym? Po której stronie powinny być wyjmowane czyste naczy
nia, czyli jaki jest kierunek przepływu? Czy TwinSet z dwoma sprzężonymi maszynami będzie sensownym rozwiązaniem? A może
system do odzysku ciepła? Pomożemy odpowiedzieć na każde z tych pytań, abyście mogli w przypadku inwestycji podjąć odpo
wiednią decyzję.
Wasz partner Winterhalter. Nasz zespół doradców i planistów przeanalizuje indywidualną sytuację u klienta na miejscu: rozkład
pomieszczeń, podział pomieszczeń i procesy. Zaplanujemy jego przewidywalne zapotrzebowanie i dokonamy kalkulacji wymagane
go w tym celu wyposażenia. Pomożemy przy organizacji procesu zmywania, zoptymalizujemy logistykę zmywania i przeprowadzimy
instruktaże i szkolenia pracowników klienta. W skrócie: W kwestii mycia jesteśmy do dyspozycji klienta. Od samego początku.
Wspieramy klienta, by proces zmywania był możliwie najbardziej profesjonalny i wydajny.
Co możemy dla Państwa zrobić? Porozmawiajmy o tym: tel. + 48 22 773 25 52 lub biuro@winterhalter.pl
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»Wyjątkowo cenimy
wartości rodzinne!«

Karl Winterhalter

Jürgen Winterhalter

Lokalnie. Przyszłościowo. Rodzinnie. Kultura i wartość naszej rodziny przez trzy
pokolenia kształtowały przedsiębiorstwo Winterhalter. Bliski kontakt z pracownikami,
klientami i partnerami. Perspektywiczne myślenie z uwzględnieniem przyszłych poko
leń. Osobiste przejęcie odpowiedzialności – wszystko to są cechy charakterystyczne
firmy Winterhalter. Jesteśmy dumni z naszego rodzinnego przedsiębiorstwa i cieszymy
się mogąc rozwijać je bardziej każdego dnia.

Ralph Winterhalter

PIERWSZA ZMYWARKA WINTERHALTER
Wszystko rozpoczęło się w roku 1947: Karl Winterhalter
założył w Friedrichshafen swoją własną firmę. Najpierw
zajmował się projektowaniem wyposażenia domowego.
W krótkim czasie wyspecjalizował się i w 1957 roku
zaprezentował pierwszy model zmywarki przemysłowej
Winterhalter pod nazwą GS 60. To zapoczątkowało
jego obecną działalność. Od tamtego czasu przed
siębiorstwo dąży zawsze do jednego celu: uzyskania
idealnych rezultatów zmywania w ramach efektywnych
procesów zmywania. Dzięki temu holistycznemu po
dejściu Winterhalter rozwinął się od dostawcy maszyn
do przedsiębiorstwa oferującego kompletne techniki
zmywania, jakim jest dzisiaj.

OD ZMYWARKI DO TECHNIKI ZMYWANIA
Wcześniej wystarczyło wstawić klientowi nową zmywarkę do kuchni,
przywożąc ją na wózku. Dzisiaj chodzi o opracowanie indywidualnej
techniki zmywania – która jest idealnie dostosowana do sytuacji na
miejscu oraz do specjalnych wymagań i życzeń klienta. Takie rozwią
zanie bazuje na czystej analizie i planowaniu. W tym celu wykonujemy
wizualizacje planowania przestrzennego za pomocą nowoczesnego
oprogramowania CAD w 2D i 3D. Aby zagwarantować dopasowany
do indywidualnych potrzeb i efektywny proces zmywania.
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PONAD

»Produkty, doradztwo, serwis –
w firmie Winterhalter to trzy
zmienne, które idealnie ze sobą
współpracują i zapewniają
naszym klientom gwarancję
posiadania odpowiedniego
partnera w przypadku wszelkich
pytań związanych z procesem
zmywania.«

2.000

PRACOWNIKÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

Wysokie wymagania jakościowe. Pracowitość. Ciekawość i ambicja.
To cechy typowe dla pracownika firmy Winterhalter. I dzięki którym
rozwinęliśmy się z małego przedsiębiorstwa rodzinnego w Szwabii do
globalnego gracza: posiadamy ponad 40 oddziałów na całym świecie
i przedstawicielstwa handlowe w ponad 70 krajach. Jesteśmy dumni
z tego, czego dokonaliśmy. Jesteśmy dumni z każdego naszego pra
cownika, który się do tego przyczynił. Korzystając z okazji pragniemy
oficjalnie podziękować!

NASZA AKADEMIA WIEDZY
O ZMYWANIU

WŁASNE LABORATORIUM OPRACOWUJĄCE LEPSZE ŚRODKI CHEMICZNE DO
ZMYWANIA
Czy jako specjalista w dziedzinie zmywania chcemy polegać na produktach innych producentów?
Odpowiedź na to pytanie jest szybka i brzmi »Nie!«. Wraz z nią narodził się pomysł stworzenia
własnego laboratorium badawczego: od wielu lat opracowujemy w nim specjalne receptury
oryginalnych środków chemicznych Winterhalter: od środków myjących przez nabłyszczacze aż
po produkty higieniczne.

Prawie 1000 uczestników rocznie i 250 dni szko
leniowych na całym świecie: w ramach naszego
programu szkoleniowego przekazujemy naszą
wiedzę i nasze doświadczenie w zakresie mycia.
Naszym własnym pracownikom i naszym wyspe
cjalizowanym partnerom handlowym i serwiso
wym. Nasz cel: każdy klient firmy Winterhalter
powinien w każdej sytuacji uzyskać kompetentne
doradztwo i fachową obsługę. Czy to przy pierw
szej rozmowie informacyjnej, podczas instalacji
zmywarki czy też podczas przeprowa-dzania prac
konserwacyjnych i serwisowych.

Dobrze wiedzieć
Jako specjaliści w dziedzinie zmywania w Winterhalter
stawiamy sobie wysoko poprzeczkę: chcemy nie tylko
zadowolić klientów w ich obecnej sytuacji. Chcemy ich
aktywnie wspierać i przez to zyskać w dłuższej perspek
tywie. Serwis odgrywa przy tym ważną rolę: nasza sieć
o szerokim zasięgu gwarantuje szybkie i profesjonalne
wsparcie na miejscu. Na całym świecie.
My i nasi serwisanci jesteśmy do dyspozycji, gdy nas
potrzebujesz. W Winterhalter możesz zawsze na nas
polegać!

Jakie możliwości oferują nam nowe technologie? Jak zmienia się nasze społeczeństwo
i świat pracy? Jakie trendy i nowe rozwiązania wpłyną na przemysłowe zmywanie
w przyszłości? Wszystkie te pytania są dla nas bardzo interesujące i dlatego już dziś
pracujemy nad tym, co przyniesie przyszłość zarówno nam jak i naszym klientom. Wraz
z naszym NEXT LEVEL SOLUTIONS pokazujemy rozwiązania tych problemów. Aktualnym
tego przykładem jest system CONNECTED WASH.
>> www.connected-wash.com

»Do zobaczenia!«
Zmywarka Winterhalter towarzyszy swojemu właścicielowi
często przez 15 lub 20 lat. Dlatego nasi klienci rzadko myślą
o starzejących się urządzeniach. My robimy to częściej. Nasze
maszyny mają konstrukcję modułową, dzięki czemu będą
łatwe w demontażu, gdy przyjdzie na to czas. Redukujemy
ilość materiałów, stawiamy na standaryzowane materiały
i znakujemy części z tworzyw sztucznych w celu łatwiejszego
recyklingu. Dzięki tym i wielu innym działaniom zmywarki
Winterhalter osiągają wyjątkowo wysoki poziom zdolności
do recyklingu.
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MADE IN GERMANY AND SWITZERLAND
Nie oznacza to tylko informacji o pochodzeniu, lecz od zawsze stanowi
znak jakości: produkty produkowane w Niemczech i Szwajcarii są na
całym świecie uważane za artykuły o najwyższej jakości i absolutnej
niezawodności. Słyną one z myśli inżynierskiej, pomysłowości i precyzji.
Winterhalter stanowi tego najlepszy dowód: w Meckenbeuren, Endin
gen i Rüthi opracowujemy i produkujemy rozwiązania zapewniające
najwyższy poziom czystości i higieny. To zapewnienie towarzyszy każdej
zmywarce, która opuszcza nasz zakład.

DANE TECHNICZNE PT
PT-M / PT-M EnergyPlus

PT-M ClimatePlus

PT-L / PT-L EnergyPlus

PT-L ClimatePlus

PT-XL / PT-XL EnergyPlus

szare zabarwienie = tylko w PT EnergyPlus
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Dane ogólne

PT-M

PT-L

PT-XL

Pojemność zbiornika

l

35

35

35

Wymiary koszy

mm

500 x 500

500 x 500 / 500 x 600

500 x 500 / 500 x 600

Wewnętrzna wysokość wejścia do komory zmywarki

mm

440

440

560

Wysokość robocza *

mm

850

850

850

Pompa myjąca

kW

0,95

1,5

1,5

Emisja hałasu

dB(A)

maks. 62

maks. 62

maks. 62

Emisja hałasu ClimatePlus

dB(A)

maks. 70

maks. 70

maks. 70

1

IPX5

IPX5

IPX5

Masa netto / brutto

Zabezpieczenie przed rozbryzgiem
kg

137 / 151

142 / 158

148 / 167

– z EnergyPlus

kg

156 / 172

163 / 187

172 / 202

– z ClimatePlus

kg

213 / 287

220 / 296

–

Maks. temperatura wody dopływowej

°C

60 (EnergyPlus, ClimatePlus, Cool: 20)

Wymagane ciśnienie przepływu wody

bar / kPA

1,0 – 6,0 / 100 – 600

Wymagane ciśnienie przepływu wody EnergyPlus / ClimatePlus

bar / kPA

1,5 / 150

Ogrzewanie zbiornika *2

kW

2,5
Cool: 2 x 2,5

2,5
Cool: 2 x 2,5

2,5
Cool: 2 x 2,5

Dane specyficzne w zależności od oprogramowania dla

Naczynia

Naczynia szklane

Bistro

Sztućce

Wydajność teoretyczna Standard P1 / P2 / P3 *3

koszy / h

45 / 32 / 22
HighTemp:
26 / 20 / 15

22 / 32 / 49
Cool: 22 / 33 / 51

40 / 32 / 29

11

Wydajność teoretyczna program krótki *3

koszy / h

72

77

66

21

Ilość wody do płukania na jeden proces zmywania PT-M *4

l

2,2
HighTemp: 3,8

2,2
Cool: 3,6

2,2

3,6

Ilość wody do płukania na jeden proces zmywania PT-L, -XL *4

l

2,4
HighTemp: 3,8

2,4
Cool: 3,8

2,4

3,8

Temperatura zbiornika

°C

62
HighTemp: 66

62
Cool: 55

62

69

Temperatura wody do płukania

°C

85

65
Cool: *5

65

86

*1 Wysokość robocza opcjonalnie także 900 mm zamiast 850 mm. Wymiary pionowe zwiększają się przez to o 50 mm.
*2 Nie występuje w PT ClimatePlus.
*3 W zależności od warunków zamontowania (temperatura wody dopływowej / podłączenia prądu) podane wartości mogą się zmniejszyć.
*4 Informacja niewiążąca. Rzeczywista ilość wody do płukania może się zmieniać w zależności od warunków zamontowania.
*5 Zależne od temperatury wody dopływowej.
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Napięcie sieciowe

Zabezpieczenie

Całkowita moc przyłączeniowa
Podgrzewanie bojlera 6,4 kW *

Całkowita moc przyłączeniowa
Podgrzewanie bojlera 10,8 kW *

380 V / 3N~ / 50 Hz
380 V / 3N~ / 60 Hz

16 A

7,1 kW

8,3 kW

16 A
25 A
32 A

7,9 kW (Cool: 8,1 kW)
10,2 kW
Cool: 11,5 kW

9,1 kW
13,2 kW
14,7 kW

16 A / 20 A
25 A
32 A

8,4 kW
10,9 kW
–

9,7 kW
11,5 kW
15,7 kW

200 V / 3~ / 50 Hz
200 V / 3~ / 60 Hz

25 A
32 A

6,6 kW
8,0 kW

7,1 kW
9,0 kW

230 V / 3~ / 50 Hz
230 V / 3~ / 60 Hz

25 A
32 A

7,8 kW
10,1 kW

–
–

230 V / 1N~ / 50 Hz
230 V / 1N~ / 60 Hz

32 A

6,9 kW

–

240 V / 1N~ / 50 Hz
240 V / 1N~ / 60 Hz

25 A
32 A
40 A
50 A

5,1 kW
7,0 kW
9,0 kW
10,9 kW

–
–
–
–

400 V / 3N~ / 50 Hz
400 V / 3N~ / 60 Hz
415V / 3N~ / 50 Hz
415V / 3N~ / 60 Hz

PARAMETRY ELEKTRYCZNE ClimatePlus (PT-M / PT-L)
Napięcie sieciowe

Zabezpieczenie

Całkowita moc przyłączeniowa
Podgrzewanie bojlera 6,4 kW *

380 V / 3N~ / 50 Hz
380 V / 3N~ / 60 Hz

16 A

7,1 kW

400 V / 3N~ / 50 Hz
400 V / 3N~ / 60 Hz

16 A
25 A / 32 A

7,9 kW
10,2 kW

415 V / 3N~ / 50Hz
415 V / 3N~ / 60Hz

15 A / 16 A / 20 A
25 A

8,4 kW
10,9 kW

230 V / 3~ / 50 Hz
230 V / 3~ / 60 Hz

25 A
32 A

7,8 kW
10,1 kW

* Rzeczywista wydajność zmienia się w zależności od napięcia sieciowego.
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»W niniejszej broszurze przedstawiliśmy Państwu
naszą serię PT: jej cechy, możliwości zastosowania oraz to, co ją wyróżnia. Jednak najsilniejszego
argumentu nie mogliśmy Państwu przedstawić:
pozytywnych doświadczeń naszych zadowolonych
klientów. Wystarczy zapytać o opinię, gdy następnym
razem zobaczą gdzieś Państwo zmywarkę PT. Nie
ma lepszej pomocy w podjęciu decyzji.«

05/21 30002255 Zmiany techniczne zastrzeżone.
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