Doorschuifvaatwasmachines
PT ClimatePlus

EEN FRISSE WIND
IN UW KEUKEN.
De nieuwe PT ClimatePlus met koelende
warmtepomp.

EEN GEWELDIG WERKKLIMAAT,
GECOMBINEERD MET EXTREEM
LAGE EXPLOITATIEKOSTEN.

In uw keuken gaat het er heet aan toe. Daarom streven wij er van
oudsher naar vaatwasmachines te ontwikkelen die meedenken en
uw leven gemakkelijker maken. Bijvoorbeeld met een machine die
uw keuken niet nog heter maakt. De nieuwe PT ClimatePlus is de
eerste doorschuifvaatwasmachine ter wereld met een geïntegreerde warmtepomp die als een airco werkt en koele, droge lucht afgeeft aan de omgeving. Bovendien ontsnapt er bij het openen van
de kap geen hete stoom. Een prettige bijkomstigheid waar veel
meer achter schuilt: een volledig nieuw vaatwasconcept.

DE EERSTE AIRCO DIE KAN AFWASSEN.
De nieuwe PT ClimatePlus wast net zo heet en hygiënisch als andere vaatwasmachines, de geïntegreerde warmtepomp gebruikt
de aanwezige warmte alleen intelligenter: voor de verwarming van
het tank- en naspoelwater. Daarbij maakt hij gebruik van zowel de
hete stoom uit de binnenruimte van de machine als uit de omgevingslucht uit uw keuken.

75%
MINDER WARMTEUITSTOOT
NAAR DE OMGEVING

53%
ENERGIEBESPARING

De PT ClimatePlus in één oogopslag.

Technische gegevens
PT-serie
Breedte

[mm]

PT-M ClimatePlus

PT-L ClimatePlus

635 / 1.130

735 / 1.180

Diepte

[mm]

750

Hoogte met open / gesloten kap

[mm]

2.242

Tankverwarming

[kW]

Max. toevoerwatertemperatuur
Geleidingsvermogen toevoerwater
Vereiste waterdruk

–

[°C]

< 20

[μS / cm]

> 200

[bar / kPA]

1,5 – 6,0 / 150 – 600

Spatbescherming
Gewicht netto / bruto incl. warmtepomp

–

IP X5
[kg]

214 / 256

218 / 263

Combinaties met andere opties slechts beperkt mogelijk.
Alle overige waarden op het web & de App.

Elektrische waarden
Spanning

Afzekering

Totale aansluitwaarde met boilerelement van 6,4 kW

16 A

7,1 kW

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

Het koelende effect van de PT ClimatePlus zorgt voor aangenamere

415 V / 3 N~ / 50 Hz

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

temperaturen en dus voor betere arbeidsomstandigheden. Volgens
een test van TÜV SÜD vermindert de PT ClimatePlus de hoeveelheid
naar de omgeving uitgestoten warmte met maar liefst 75 % ten op-

230 V / 3 N~ / 50 Hz

zichte van traditionele machines.
Dat is ook een verademing voor het milieu: met de PT ClimatePlus
zetten wij namelijk een volgende stap in onze strategie voor milieuvriendelijk afwassen en bepalen we de nieuwe standaard. Per wasbeurt
zorgt de nieuwe Winterhalter voor een besparing van 53 % op energie
ten opzichte van traditionele doorschuifvaatwasmachines. Dat betekent dat de PT ClimatePlus zich al na korte tijd heeft terugverdiend.
Bovendien bespaart u op de investering in een afzuigkap door de tot
een minimum beperkte afgifte van stoom en warmte aan de omgeving.

ONDERSTEUNING AANVRAGEN.
De Overheid heeft veel initiatieven om energie besparende maatregelingen te stimuleren. Vraag naar de actuele regelingen.

Bereken uw individuele besparingsmogelijkheden in de
PT-scout op www.winterhalter.biz/pt-scout
* Werkhoogte optioneel ook 900 mm i.p.v. 850 mm.
De verticale afmetingen vermeerderen daarom met 50 mm.

25 A

7,8 kW

32 A

10,1 kW
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