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Αναλόγως τη χρήση, τα μηχανήματα UC μπορούν να προσαρμοστούν σε 4 διαφορετικές βασικές εκδόσεις: 
πλυντήριο ποτηριών, πλυντήριο πιάτων, μπιστρό και μαχαιροπήρουνων. Η λειτουργία του είναι εξαιρετικά 
εύκολή με ένα μόνο κουμπί και χρωματικό κώδικα. Η ένδειξη προόδου πλύσης είναι ενσωματωμένη επίσης 
στην οθόνη. Η έξυπνη οθόνη αφής προσφέρει 3 προγράμματα πλύσης τα οποία συνοδεύονται από 
επεξηγηματικά εικονογράμματα με σύμβολα κοινά σε όλες τις γλώσσες. Αυτό εγγυάται μία λειτουργία 
διαισθητική, χωρίς λάθη και επιτρέπει προσαρμοσμένο προγραμματισμό σε κάθε πελάτη. Επιπλέον, 
υπάρχουν διαθέσιμα πολλά ειδικά προγράμματα, όπως εντατικό, μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας, 
χαμηλού θορύβου ή σύντομο σε όλα τα μοντέλα. Ένας μεγάλος αριθμός τεχνολογικών καινοτομιών έχουν 
επιτρέψει στην Winterhalter να επιτύχει αποτελέσματα πλύσης με τέτοια ποιότητα που δεν έχει επιτευχθεί 
ποτέ πριν.  
Επιπρόσθετα, το μηχάνημα λειτουργεί με τον πιο οικονομικό και οικολογικό χαρακτήρα. 

  
Χαρακτηριστικά 
▪ Καινοτόμα, πλήρως έγχρωμη οθόνη αφής με ανθεκτική επιφάνεια γυαλιού 
▪ Ενσωματωμένη λειτουργία LAN και WLAN 
▪ Σύστημα πλύσης VarioPower: Βραχίονας πλύσης σε σχήμα S με πλήρη κάλυψη επιφάνειας και 

βέλτιστη γεωμετρία μπεκ για υψηλότερη ισχύ πλύσης και προσαρμοζόμενη πίεση νερού 
▪ Αφαιρούμενο βραχίονα πλύσης  
▪ Ένδειξη θερμοκρασίας (κάδου και boiler) 
▪ Ένδειξη δεδομένων λειτουργίας 
▪ Λεπτομερή ένδειξη σφαλμάτων με κωδικούς σφαλμάτων  
▪ Ημερολόγιο υγιεινής με μνήμη δεδομένων HACCP 
▪ Καταγραφές δεδομένων 
▪ Πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού με οδηγίες  
▪ Θύρα USB για αναβαθμίσεις λειτουργικού συστήματος 
▪ Χρονοδιακόπτη αυτόματης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης 

του πλυντηρίου 
▪ Πρόγραμμα αντικατάστασης νερού του κάδου 
▪ Πρόγραμμα αφαλάτωσης 
▪ Κάδος και αντίσταση κάδου υγειονομικών προδιαγραφών 
▪ Τετραπλό σύστημα φιλτραρίσματος με αισθητήρα θολότητας  
▪ Διπλά τοιχώματα κάδου και πόρτας 
▪ Αντλία αποχέτευσης 
▪ Ενσωματωμένη αντλία στεγνωτικού και απορρυπαντικού  
▪ Ενσωματωμένα δοχεία για στεγνωτικό και απορρυπαντικό 
▪ Διακόπτη ασφαλείας για την πόρτα και τον εξαερισμό 
▪ Δυνατότητα τοποθέτησης είτε κάτω από τον πάγκο είτε πάνω σε 

βάση  
▪ Πρόσβαση επιπέδου Chef και επιπέδου τεχνικού σέρβις 
▪ Θερμοστάτη για την εξασφάλιση της υγιεινής 
▪ Αποθηκευμένα στοιχεία επικοινωνίας για τον τεχνικό σέρβις και τους προμηθευτές χημικών 

 

Τα οφέλη σας είναι: 
▪ Άριστα αποτελέσματα πλύσης 
▪ Χαμηλό λειτουργικό κόστος  
▪ Εύκολη λειτουργία 
▪ Ενεργειακή απόδοση 
▪ Σύντομοι κύκλοι πλύσης  
▪ Απόλυτα φιλικό σέρβις  
 

Επιλογές  
▪ Ανοξείδωτο πίσω κάλυμμα  
▪ Σύστημα Energy ανάκτησης θερμότητας υδρατμών (85mm ψηλότερο, εξοικονομεί μέχρι και 0,1 kWh σε 

κάθε κύκλο πλύσης) *** 
▪ Cool model (κρύο νερό ξεβγάλματος για κρύα ποτήρια) 

▪ Ενσωματωμένος αποσκληρυντής (έως και 31gTH)  

▪ Ενσωματωμένη αντίστροφη ώσμωση εξοπλισμένη με ενσωματωμένο αποσκληρυντή (έως και 31gTH) 
▪ Αντλία αποχέτευσης με έλεγχο στάθμης 
▪ Ποικιλία μπασκετών και βάσεων 
 
***Μόνο με παροχή κρύου νερού 
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1 Μόνο στην έκδοση Energy 
*2 Μόνο στην έκδοση Excellence-i / iPlus 
*³ Κάτω από ιδανικές συνθήκες. Η κατανάλωση φρέσκου νερού εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες.  
 *4 Το πραγματικό συνδεδεμένο φορτίο ποικίλλει ανάλογα με την κεντρική παροχή ρεύματος. 
*5 + 0.2 kW με Excellence-i and Excellence-iPlus 
 

UC-M 

 
UC-M Excellence-i / iPlus                                                      UC-M Energy                                                 

 

Μέγιστη θεωρητική χωρητικότητα 
Πλυντήριο πιάτων                       77 / 48 / 32 / 22 (μπασκέτες /ώρα) 
Πλυντήριο ποτηριών                  66 / 40 / 28 / 24 (μπασκέτες /ώρα) 
Πλυντήριο μπιστρό                     66 / 40 / 32 / 28 (μπασκέτες /ώρα) 
Πλυντήριο μαχαιροπήρουνων    21 / 11 (μπασκέτες /ώρα) 
 

Κατανάλωση νερού ξεβγάλματος*3  (εξαρτάται από το πρόγραμμα) 
Πλυντήριο ποτηριών, πιάτων, 
μπιστρό                                                 από 2.0 l/ μπασκέτα 
Πλυντήριο μαχαιροπήρουνων:              από 3.1 l/ μπασκέτα 
 

 

Διαστάσεις 
Πλάτος x βάθος:                                        600 x 603 mm 
Ύψος:                                                       725 – 760 mm 
Ύψος με ανάκτηση θερμότητας               810 – 845 mm*1 

Ύψος με Excellence-i / -iPlus:                  820 – 855 mm*2 
 Βάθος με ανοιχτή πόρτα:                          940 mm 
 Διαστάσεις μπασκέτας:                             500 x 500 mm 
 Καθαρό ύψος εισόδου                               309 mm 
 Σύνδεση νερού                          G ¾ 
 Σωλήνας αποχέτευσης νερού 
 (εξωτερική διάμετρος)                   ø 24/28/46 mm 

 
Γενικές πληροφορίες 
Bάρος (καθαρό/μικτό)                  64 / 74 kg 
Βάρος Energy (καθαρό/μικτό):                  70 / 80 kg*1 
Βάρος Excellence-I / iPlus                           
(καθαρό/μικτό):                                          85 / 95 kg*2 
Χωρητικότητα κάδου:                                 15.3 l 
Αντλία πλύσης 
(Ανάλογα το πρόγραμμα πλύσης):            150 - 200 l/min 
Εκπομπή θορύβου 
(Ανάλογα το πρόγραμμα πλύσης):          max. 55 dB(A) 
Αντοχή οθόνης σε χτυπήματα:                    IK07 
Πάνελ προστασίας:              IPX3 (πλαστικό πίσω κάλυμμα) 

                                             IPX5 (ανοξείδωτο πίσω κάλυμμα)  
 

Διάρκεια κύκλου πλύσης 
Πλυντήριο ποτηριών:                                 47 – 163 sec. 
Πλυντήριο πιάτων:                                 54 – 150 sec. 
Πλυντήριο bistro:                                  54 – 128 sec. 
Πλυντήριο μαχ/νων:   171 – 327 sec. 
 

Σύνδεση νερού 
Πίεση ροής:                                          1.0 – 6.0 bar 
Πίεση ροής Energy:                                           1.5 – 6.0 bar*1 

Πίεση ροής 
Excellence-i / -iPlus:                                          1.4 – 6.0 bar*2 

Ρυθμός ροής:                                          ελαχ. 4 l/min. 
Ρυθμός ροής Energy:                                         ελαχ. 3 l/min.*1 

Θερμοκρασία νερού εισόδου.:                            max. 60 °C 
Θερμοκρασία νερού εισόδου.Energy & Cool:     max. 20 °C*1 

Θερμοκρασία νερού εισόδου.  
Excellence-i / -iPlus:                                            max. 35 °C*2 

 
Πιστοποιητικά 
CB, SVGW, WRAS  
 

Πίεση βάρους ανά πόδι 
Standard / Energy:                         max. 24.5 / max. 26.5 kg*1 

Excellence-i / -iPlus:                         max. 29.5 kg*2 
  

   *4 / *5    *4 


