PT

HITRO POMIVANJE
Je vsestranski, hiter, učinkovit pomivalni stroj. Idealen za velike obremenitve.

Pomivalni stroj za odlično čistočo in
higieno. Natančno prilagojena dodatna
oprema. Posebej razvita pomivalna
sredstva, svetovanje, šolanje, servis.
Vse to in še več.

HITRO POMIVANJE

POPOLN REZULTAT POMIVANJA

ENOSTAVNO UPRAVLJANJE

S pomivalnim strojem PT prihranite na času
pomivanja - odprete havbo, vzamete ven košaro,
vstavite novo košaro, zaprete havbo. Medtem, ko
stroj opravlja svoje delo, lahko pospravite pomito
posodo in pribor ter napolnite naslednjo košaro.

Serija PT vsebuje številne tehnične novosti.
Pomivalni stroj ima zaradi teh novosti izjemno
zmogljiv sistem pomivanja, kateri poskrbi za
brezhibno čistočo in higieno.

Zaslon na dotik z razumljivim piktogramom,
upravljanje z eno tipko in voden samočistilni
program. Tudi to naredi serijo PT preprosto in
intuitivno.
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USKLAJENO DELOVANJE
Pomivanje v konicah s pomivalnim strojem serije PT: vhodna miza se polni z umazano posodo, ciklus
pomivanja teče, na drugi strani pa se pospravlja pomita posoda in pribor. Brez nepotrebnega čakanja, je
vse optimalno usklajeno med seboj in poteka skladno. Popoln proces pomivanja. Serija PT to omogoča inovativna tehnika je zasnovana za najvišje zahteve in maksimalno učinkovitost. Vsestranski pomivalni
stroj za pomivanje različne posode in pribora. Hiter, varčen in učinkovit.
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REŠITEV PO MERI

VARČNO IN EKONOMIČNO

Popolna prilagoditev vašim potrebam pomivanja
ter posodi in priboru. PT stroj je na voljo v velikostih M, L in XL. Izberete lahko med različicami:
pomivalnim strojem za pomivanje posode, kozarcev, kozarcev in posode ali strojem za pomivanje
jedilnega pribora. Z največ tremi standardnimi
programi in dodatnimi možnostmi individualnih
nastavitev.

Inteligenten izkoristek energije, minimalna
poraba vode, brezhiben rezultat pomivanja.
Sistem pomivanja v stroju PT je dokaz, kako
je mogoče kombinirati rezultat pomivanja po
najvišjih zahtevah in maksimalni gospodarnosti.

Seznam z vsemi lastnostmi izdelka serije PT
najdete na našem spletnem naslovu:
>> www.winterhalter.si/pt
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PRILAGODITEV TLAKA POMIVANJA VARIOPOWER

TOPLOTNA ČRPALKA CLIMATE PLUS

Vsak PT stroj je serijsko opremljen z samodejno regulacijo
vodnega tlaka »VarioPower«, ki natančno prilagodi vodni tlak
posodi in priboru ter stopnji umazanije. Krhki kozarci in drobljive
skodelice bodo pomiti pod nižjim tlakom, trpežna posoda pa
pod višjim. Tako bo umazanija zanesljivo odstranjena, obenem
pa bo stroj nežno pomil posodo in pribor.

Poleg sistemov za povratno zajemanje toplote odpadne vode
in zraka je za PT stroj v velikostih M in L po izbiri na voljo tudi
toplotna črpalka »ClimatePlus«*: Za segrevanje vode v rezervoarju in izpiralne vode ne uporablja samo toplotne energije
iz notranjosti stroja, temveč tudi energijo iz zraka v prostoru.
To zmanjša obratovalne stroške za do 50 %, zniža vsebnost
vlage v zraku in zaradi učinka klimatiziranja poskrbi za občutno
prijetnejše ozračje v pomivalnici posode.

FILTRACIJA POMIVALNE VODE
Čistejša kot je pomivalna voda, boljši bo rezultat pomivanja.
Zato je PT stroj opremljen s filtri za pomivalno vodo. Na 1.
stopnji pokrov rezervoarja vodi vso vodo v valjasto sito. Tam se
na 2. stopnji najprej odstranijo grobi, nato pa še drobnejši delci
umazanije. Na 3. stopnji se nahaja Mediamat, ki filtrira še
najdrobnejše delce, kot je kavna usedlina. Na 4. stopnji deluje
sito na sesalni odprtini črpalke in varuje črpalko pred mehanskimi poškodbami. Tako pomivalna voda ves čas ostaja čista.

MAGNETNO GNAN SISTEM IZPIRANJA
Izkoristek vseh potencialov za prihranek - PT stroj je opcijsko
opremljen z magnetno gnanim sistemom izpiranja. V primerjavi
z običajnimi sistemi za pogon skrbi majhen elektromotor.
Količina izpiralne vode se s tem zmanjša za do 17 %. V skladu
s tem se znižajo tudi vaši obratovalni stroški.

POVRATNO ZAJEMANJE TOPLOTE ODPADNE VODE
K standardni opremi serije PT spada povratno zajemanje
toplote odpadne vode »EnergyLight«: Toplotni izmenjevalnik
uporabi energijo odpadne vode za segrevanje hladne dovodne
vode. Prednost: to prihrani vire in privarčuje do 10 % energije
na ciklus pomivanja.

POVRATNO ZAJEMANJE TOPLOTE ODPADNEGA
ZRAKA
Ta opcija se amortizira že v kratkem času: za razliko od
serijsko vgrajenega povratnega zajemanja toplote odpadne
vode »EnergyLight« se pri »EnergyPlus« poleg zmogljivejšega
izmenjevalnika toplote odpadne vode dodatno uporabi tudi
izmenjevalnik toplote odpadnega zraka. Energijo vodne pare
izkoristi za predhodno ogrevanje dovodne vode. Prednost: na
ciklus pomivanja privarčuje do 20 % obratovalnih stroškov.
Pri odpiranju stroja pa uide samo še majhna količina vlažne
tople vodne pare.

* Fluorirani toplogredni plini so v hermetično zaprtem prostoru; hladilna sredstva R134a, 0,75 kg, 1,07 t CO2 -ekvivalentno; potencial toplogrednih plinov 1430.
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»Pomiva hitro in brezhibno čisto. Je popolnoma zanesljiv ter
varuje posodo. S tem PT opravi to, kar si želi vsak šef kuhinje:
za pomivanje ni potrebno skrbeti! Lahko se osredotočim na
bistvo: pripravo mojih jedi.«
Ollie Dabbous, ŠEF KUHINJE IN EDEN OD USTANOVITELJV RESTAVRACIJE HIDE | PICCADILLY, LONDON
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Čistoča in higiena - vsak posamezen izdelek prispeva svoj del.
Skupaj ustvarjajo popoln rezultat pomivanja. Dobrodošli v
celotnem sistemu Winterhalter!

POMIVALNE KOŠARE
Košare so izdelane po meri kozarcev, posode ali jedilnega pribora. Zaradi funkcionalne
oblike se točno prilegajo posamezni posodi in priboru ter jo varujejo in preprečujejo
poškodbe. Skrbijo za popolno kroženje vode in zraka ter hitro sušenje in seveda
poenostavijo uporabo ter prenos posode in pribora.
Pomivalne košare imajo pomemben vpliv na kakovost rezultata pomivanja in višino
obratovalnih stroškov. Svetovali vam bomo, katera košara je najprimernejša za vaše
zahteve, da na koncu prejmete najboljšo rešitev.

POMIVALNA SREDSTVA
Pogosto jih stroj zasenči, so podcenjena, vendar pa odločilno vplivajo na rezultat pomivanja. Zaradi tega so izredno pomemben mejnik v celostnem sistemu podjetja Winterhalter.
B 100 N
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F 8400

Na našem glavnem sedežu v mestu Meckenbeuren smo zato ustanovili raziskovalni oddelek
z lastnim laboratorijem. Tukaj razvijamo in preizkušamo recepte za visoko učinkovito
ponudbo pomivalnih in higienskih izdelkov. So točno prilagojeni najrazličnejšim posodam
in priboru ter vrstam umazanije, so varčni pri porabi in odlično usklajeni med seboj. Tako
se med seboj dopolnjujejo in s skupnim učinkovanjem dajejo sijajne rezultate pomivanja.

PRIPRAVA VODE
Obloge vodnega kamna, lise, madeži so »drobcen pozdrav iz pomivalnice posode« in naravni sovražniki vsakega gostinca, ker so sinonim za slabo kakovost
pomivanja. Vodni kamen ovira učinkovitost pomivalnega in izpiralnega sredstva
ter trajno poškoduje stroj. Težava je kakovost vode – rešitev pa je profesionalna
priprava vode.
Poleg naprav za mehčanje vode, delnega in popolnega razsoljevanja je za
najvišje zahteve na voljo premium rešitev AT Excellence-M. Zunanja naprava za
reverzno osmozo je zasnovana posebej za velike količine posode in pribora serije
PT ter odstrani 98 % vseh vodotopnih sestavin. Osmozna voda brez apnenca in
soli varuje pomivalni stroj ter preprečuje nastajanje oblog na kozarcih, posodi
in priboru. Rezultat - bleščeč rezultat pomivanja neposredno iz stroja – povsem
brez ročnega poliranja.

SVETOVANJE IN NAČRTOVANJE
Podjetje Winterhalter je strokovnjak za profesionalne pomivalne stroje in sisteme. Poznamo najrazličnejše kuhinje po vsem svetu in vemo,
kaj je pomembno pri pomivanju ter kaj je potrebno pri tem upoštevati. Veseli nas, da to znanje in izkušnje posredujemo svojim strankam.
Cilj - popoln proces pomivanja. Velika prednost serije PT je njena prilagodljivost. Stroj se popolnoma prilagodi vašim prostorskim
razmeram in vašim delovnim procesom. Katera različica postavitve vam omogoča najboljšo logistiko? Ali imate vhodne in izhodne mize
postavljene v liniji ali imate kotno postavitev? Na kateri strani boste odstranjevali pomito posodo? Katero smer pomivanja boste imeli?
Ali je smiselno namestiti TwinSet - dva povezana stroja? Ali pa sistem za povratno zajemanje toplote? Pomagali vam bomo odgovoriti
na vsako posamezno vprašanje, da se boste vi lahko pri tej investiciji pravilno odločili.
Vaš partner - Winterhalter. Naša skupina svetovalcev in načrtovalcev analizira vašo situacijo na kraju samem: tloris, razdelitev prostora,
postopke. Načrtujemo vaše predvidene zahteve in predlagamo za to potrebno opremo. Pomagamo vam pri organizaciji vašega pomivanja,
optimiziramo logistiko pomivanja ter izvajamo uvajanja in šolanja za vaše zaposlene. Skratka: v zvezi z vprašanji o pomivanju smo vam
vedno na razpolago - od samega začetka. Pomagamo vam profesionalno ter učinkovito oblikovati proces pomivanja.
Kaj lahko storimo za vas? Več informacij: Tel. +386 (0)1 7863 445 ali www.winterhalter.si/ kontakt
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»Mi smo
družinsko podjetje!«

Karl Winterhalter

Jürgen Winterhalter

Kultura in vrednote naše družine so podjetje Winterhalter zaznamovale skozi tri
generacije. Bližina do zaposlenih, strank in partnerjev. Dolgoročno razmišljanje
z mislijo na naslednje generacije. Prevzemanje osebne odgovornosti – vse to je
značilno za Winterhalter. Ponosni smo na naše družinsko podjetje. In vsak dan
se veselimo, da ga razvijamo naprej.

Ralph Winterhalter

PRVI WINTERHALTER
Vse se je začelo leta 1947: Karl Winterhalter je v Friedrichshafnu ustanovil svoje podjetje. Najprej je zbiral
vojne ostanke in iz njih razvijal gospodinjske predmete:
na primer lonce in peči. Kmalu zatem se je strokovno
izpopolnil in leta 1957 predstavil model GS 60: prvi
profesionalni pomivalni stroj podjetja Winterhalter.
To je bil zagon za začetek. Od takrat je podjetje vedno
sledilo samo enemu cilju: odlični rezultati pomivanja
v okviru učinkovitega procesa pomivanja. S celostno
vizijo je podjetju Winterhalter uspelo, da se je iz
dobavitelja strojev razvilo v današnjega ponudnika.

OD POMIVALNEGA STROJA DO REŠITEV POMIVANJA
Prej je zadostovalo, da smo stranki nov pomivalni stroj dostavili in
postavili v kuhinjo. Danes gre za razvoj individualne rešitve pomivanja,
ki je odlično prilagojena razmeram na kraju samem ter posebnim
zahtevam in željam stranke. Taka rešitev temelji na čisti analizi in
načrtovanju. V ta namen vizualiziramo prostorsko načrtovanje z
najsodobnejšo programsko opremo CAD v 2D in 3D.

»Izdelki, svetovanje in servis –
tri veličine podjetja Winterhalter,
ki se med seboj popolnoma
dopolnjujejo. Našim kupcem
zagotavljajo, da jim bo ob strani
stal dober partner za vsako
vprašanje v zvezi s procesom
pomivanja.«

1.700
ZAPOSLENIH PO VSEM SVETU

Visoko kakovostni standardi, marljivost, radovednost in prizadevnost - to
so tipični atributi, ki so značilni za zaposlenega v podjetju Winterhalter.
In s tem smo se iz majhnega nemškega družinskega podjetja razvili v
svetovnega proizvajalca, z več kot 40 podružnicami po vsem svetu in
prodajnimi partnerji v več kot 70 državah. Ponosni smo na to, kar smo
ustvarili. In ponosni smo na vsakega od naših zaposlenih, ki je prispeval
svoj del. In zato bi radi izkoristili to priložnost in jim še tukaj uradno
izrekamo »Hvala!«
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NAŠA AKADEMIJA
POMIVALNE ZNANOSTI

LASTEN LABORATORIJ ZA BOLJŠA POMIVALNA SREDSTVA
Ali si želimo mi kot strokovnjaki za pomivanje zanesti na izdelke drugih proizvajalcev? Odgovor
na to vprašanje se glasi »Ne!«. To je bil začetek našega lastnega raziskovalnega laboratorija.
Že vrsto let tukaj razvijamo posebne recepte za izvirna pomivalna sredstva podjetja Winterhalter:
od pomivalnih sredstev in izpiralnih sredstev do higienskih izdelkov.

Skoraj 1000 udeležencev na leto in 250
izobraževalnih dni po vsem svetu. V okviru naših
izobraževalnih programov znanje in izkušnje
posredujemo pri učnem predmetu »Pomivanje«.
Našim lastnim zaposlenim ter našim tehnikom v
specializiranih trgovinah in servisnim partnerjem.
Naš cilj: vsaki stranki proizvajalca Winterhalter
je treba odgovorno svetovati in jo profesionalno
oskrbeti. Pri prvem informativnem pogovoru, pri
namestitvi pomivalnega stroja ali pri terminu za
vzdrževanje in servis.

Dobro je vedeti
Kot strokovnjaki za pomivanje si v podjetju Winterhalter
zastavljamo visoke zahteve. Naših strank ne želimo
zadovoljiti samo trenutno, ampak jih želimo dejavno
spremljati in pridobiti za dolgoročno sodelovanje. Pri
tem je zelo pomembna servisna služba - naša mreža
s polno pokritostjo zagotavlja hitro in profesionalno
pomoč na kraju samem - po vsem svetu.
Mi in naši servisni partnerji smo tukaj, ko nas potrebujete. Na to se lahko pri Winterhalterju kadar koli
zanesete!

Katere možnosti nam ponujajo nove tehnologije? Kako se spreminjata naša družba in
trg dela? Kateri trendi in razvoji bodo zaznamovali industrijsko pomivanje v prihodnosti?
Vsa ta vprašanja se nam zdijo izredno zanimiva. In zato se že danes ukvarjamo s tem, kaj
nas in naše kupce čaka jutri in pojutrišnjem. Rešitve v zvezi s tem vam bomo pokazali z
našimi NEXT LEVEL SOLUTIONS. Aktualna primera za to sta funkciji CONNECTED WASH
in PAY PER WASH.
>> www.connected-wash.com >> www.pay-per-wash.com

»Na svidenje!«
Pomivalni stroj Winterhalter lastnika pogosto spremlja 15 ali
20 let. Naše stranke se zato le redko srečajo z vprašanjem o
odpadnih napravah. Mi pa se s tem ukvarjamo zelo intenzivno.
Stroje izdelujemo modularno, da jih je mogoče nekoč preprosto razstaviti. Zmanjšujemo raznolikost materialov, stavimo
na standardizirane materiale in označujemo plastične dele za
enostavno recikliranje. Pomivalni stroji Winterhalter s temi in
številnimi dodatnimi ukrepi dosegajo posebej visoko stopnjo
recikliranja.
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IZDELANO V NEMČIJI IN ŠVICI
To ni samo podatek o poreklu, ampak tudi oznaka za kakovost. Izdelki,
proizvedeni v Nemčiji in Švici, so po vsem svetu sinonim za najboljšo
kakovost in neomejeno zanesljivost. Za inženirsko umetnost, izumiteljski duh in natančnost. Winterhalter je najboljši dokaz za to - v mestih
Meckenbeuren, Endingen in Rüthi razvijamo in proizvajamo rešitve
za prvovrstno čistočo in higieno. Z vsakim posameznim pomivalnim
strojem, ki zapusti naše podjetje, izpolnimo to obljubo.

1130

940

445

850*

1515

140-185

635

140-185
585
635

>150

750
668

2189

PT-M ClimatePlus

1995
850*

1515

820

750

825

440

2195

PT-M / PT-M EnergyPlus

750
668
610

585
635

631
750

>625

>625

95
obarvano sivo = samo pri PT EnergyPlus

ELEKTRIČNE VREDNOSTI
Napetost

Varovalka

Skupna priključna moč
Grelec rezervoarja 2,5 kW** (Cool: 2 x 2,5 kW**)
Grelec bojlerja 6,4 kW**

Skupna priključna moč
Grelec rezervoarja 2,5 kW**
Grelec bojlerja 10,8 kW**

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

16 A

7,1 kW

8,3 kW

16 A

7,9 kW (Cool: 8,1 kW)

9,1 kW

25 A

10,2 kW

13,2 kW

32 A

Cool: 11,5 kW

14,7 kW

15 A

6,9 kW

9,5 kW

16 A / 20 A

8,4 kW (Cool: 8,6 kW)

9,7 kW

25 A

10,9 kW

14,2 kW

32 A

Cool: 12,4 kW

15,7 kW

32 A

6,9 kW

–

25 A

5,1 kW

–

32 A

6,8 kW

–

40 A

8,4 kW

–

50 A

10,9 kW

–

25 A

7,8 kW

_

32 A

10,1 kW

–

50 A

–

14,5 KW

25 A

6,6 kW

7,1 kW

32 A

8,0 kW

8,1 kW

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

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

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

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

230 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz

200 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz

ELEKTRIČNE VREDNOSTI ClimatePlus (PT-M / PT-L)
Napetost

Varovalka

Skupna priključna moč

380 V, 3N~, 50 Hz

16 A

7,1 kW

16 A

7,9 kW

25 A / 32 A

10,2 kW

15 A

6,9 kW

16 A / 20 A

8,4 kW

25 A

10,9 kW

25 A

7,8 kW

32 A

10,1 kW

400 V, 3N~, 50 Hz

415 V, 3N~, 50 Hz

230 V, 3~, 50 Hz

Države

po vsem svetu

Belgija

* Delovna višina izbirno tudi 900 mm namesto 850 mm. Navpične mere se s tem povečajo za 50 mm. ** Dejanska moč je odvisna od omrežne napetosti.
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Države

po vsem svetu

Belgija

Japonska

1180

2189

850*4
140-185

820

850*

735

140-185
685
735
850
768
710

940

445

1515

PT-L ClimatePlus

850
768

4

1515

750

1995

440

2195

825

631
750

>625

685
735

95

>625

825

750

2235

560

2435

obarvano sivo = samo pri PT EnergyPlus

735

850*

140-185

820

4

1635

PT-XL / PT-XL EnergyPlus

PT-L / PT-L EnergyPlus

850
768
710

685
735

>625

631
750
95

Splošni podatki

PT-M

PT-L

PT-XL

Prostornina rezervoarja

l

35

35

35

Notranje mere košare

mm

500 x 500

500 x 500 / 500 x 600

500 x 500 / 500 x 600

Svetla vstavna višina

mm

440

440

560

Delovna višina

mm

850

850

850

Pomivalna črpalka

kW

1,0

1,5

1,5

Hrupa

dB(A)

max. 62

max. 62

max. 62

IPX5

IPX5

IPX5

Zaščita pred brizganjem
Teža (neto / bruto)
– EnergyPlus
– ClimatePlus

kg

134 / 159

137 / 165

140 / 171

kg

157 / 185

165 / 196

173 / 207

kg

214 / 256

218 / 263

–

Maks. temperatura dovodne vode

°C

Potrebni pretočni tlak vode

bar / kPa

1,0 – 6,0 / 100 – 600

bar / kPa

1,5 – 6,0 / 150 – 600

– EnergyPlus + ClimatePlus
Posebni podatki

60 (EnergyPlus, ClimatePlus: 20)

Očala

Posodo

Bistro

Jedilni pribor

Teoretična zmogljivost Standard*1

Košare / h

22 / 32 / 48

22 / 32 / 44
HighTemp:
15 / 20 / 25

28 / 32 / 40

11

Teoretična zmogljivost Kratki program*1

Košare / h

38 / 55 / 77

38 / 55 / 72

49 / 55 / 72

21

Poraba izpiralne vode na ciklus pomivanja*2

l

2,4
Cool: 4,0

2,4
HighTemp: 3,8

2,4

4,0

Poraba izpiralne vode na ciklus pomivanja
magnetno gnan sistem izpiranja

l

2,0
Cool: 3,6

2,0
HighTemp: 3,8

2,0

3,6

Temperatura pomivanja

°C

62
Cool: 55

62
HighTemp: 66

62

69

Temperatura izpiranja

°C

65
Cool:*3

85

85

86

*1 Odvisno od pogojev na mestu postavitve (temperatura dovodne vode / električni priključek) se lahko navedene vrednosti znižajo. *2 Nezavezujoč podatek. Dejanska poraba vode za izpiranje je
lahko različna glede na pogoje na mestu postavitve. *3 Odvisno od temperature dovodne vode, preklopi na 65 °C. *4 Delovna višina izbirno tudi 900 mm namesto 850 mm. Navpične mere se s tem
povečajo za 50 mm.
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01/19 30002258 Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

»V tem prospektu smo vam predstavili serijo PT:
lastnosti izdelkov, možnosti uporabe in vse, kar jo
odlikuje. Vendar pa tukaj nismo mogli posredovati
najmočnejšega argumenta: pozitivne izkušnje naših
zadovoljnih kupcev. Stopite v stik z nami, če želite
izvedeti več o tem. Boljšega orodja za sprejemanje
odločitev ni.«
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