
UF

Zmywarka do garnków i przyrz!dów kuchennych o du"ej mocy

ROBI DOBR! ROBOT".UF





Maszyna, która zapewnia idealn!  
czysto#$ i higien%. Idealnie dopasowane 
akcesoria. Specjalnie opracowane #rodki 
chemiczne. Doradztwo. Oferty szkole&. 
Serwis. To wszystko oferuje Winterhalter.



ERGONOMICZNA OBS'UGA 
 
Ekran dotykowy i przycisk szybkiego uruchomie-
nia. Sk!adane drzwi. Wózek z koszem i sk!adany 
kosz. Te i wiele innych szczegó!ów sprawiaj", #e 
obs!uga UF jest prosta i bardzo ergonomiczna.

JAKO() I NIEZAWODNO() 
 
Mycie wyposa#enia kuchennego to zmywanie w 
obszarze ekstremalnym. Seria UF jest specjalnie 
do tego zaprojektowana: wysoka jako$% materia-
!ów i solidne wykonanie sprawiaj", #e maszyna 
jest solidna, absolutnie niezawodna i wyj"tkowo 
trwa!a.

PERFEKCYJNE REZULTATY ZMYWANIA 
 
Niezale#nie czy bia!ko, skrobia czy t!uszcz: UF 
radzi sobie równie# z ekstremalnie trudnymi i 
uporczywymi zabrudzeniami. Dzi&ki wysokowy-
dajnemu systemowi zmywania i programowi 
do namaczania jest on idealnie zaprojektowany 
do profesjonalnego mycia garnków i naczy' 
kuchennych.
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Jest to test wytrzyma!o$ci dla zmywarki. Niezwykle uporczywe zabrudzenia na najró#niejszych  
garnkach i naczyniach kuchennych. Tam, gdzie zmywanie staje si& wyzwaniem, ona jest w swoim 
#ywiole: seria UF od Winterhalter. Solidne wyko'czenie. Du#a moc. Innowacyjne funkcje: doskona!e 
rezultaty zmywania i maksymalny poziom higieny. Jeste$ piekarzem, masarzem lub pracownikiem 
zak!adu gastronomicznego i zmywasz w obszarach ekstremalnych? UF to maszyna dla Ciebie.

PE'NA MOC.

ROZWI*ZANIE DOPASOWANE DO 
POTRZEB  
 
Idealnie dopasowane do zmywanych naczy': 
UF jest dost&pna w trzech ró#nych rozmiarach. 
Kompaktowa UF-M jest idealna w przypadku 
mniejszych i $rednich garnków oraz naczy'  
kuchennych. UF-L ma zwi&kszon" wysoko$% 
komory wej$cia i umo#liwia mycie blach do 
pieczenia o du#ych rozmiarach. A UF-XL  
oferuje wystarczaj"c" pojemno$% dla du#ych i 
niepor&cznych garnków i naczy' kuchennych. 

BEZPIECZE+STWO HIGIENICZNE 
 
Tam, gdzie pracuje si& z #ywno$ci", obowi"zuj" 
standardy higieniczne. UF gwarantuje, #e mo#na 
z !atwo$ci" ich przestrzega%: dzi&ki przemy$lanej 
koncepcji higienicznej we wn&trzu maszyny. 
Bazuje ona na budowie maszyny, która pozwala 
na wyj"tkowo proste czyszczenie. 

5  ZALETY PRODUKTU



Lista pozosta!ych cech serii UF znajduje si& na  
naszej stronie internetowej pod adresem:  
 
>> www.winterhalter.pl/uf 

6  CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU



WYSOKOWYDAJNY SYSTEM ZMYWANIA  
Ka#da UF jest standardowo wyposa#ona w wysokowydajny 
system zmywania wykonany ze stali nierdzewnej: specjalna 
geometria ramienia myj"cego i ci$nienie wody do 1 bara gwa-
rantuj" optymaln" wydajno$% mycia w ca!ym wn&trzu maszyny. 
Zmienna regulacja ci$nienia wody »VarioPower« zapewnia 
dostosowanie ci$nienia wody do odpowiedniego stopnia 
zabrudzenia zmywanych naczy'. Rezultat: perfekcyjnie umyte 
garnki i naczynia kuchenne oraz maksymalny poziom higieny.  
 
SK'ADANE DRZWI  
Dzi&ki zmywarkom do garnków i przyrz"dów kuchennych 
serii UF nie tylko zmywanie jest idealne. Równie# czyszczenie 
wn&trza maszyny: opcjonalnie dost&pne sk!adane drzwi mo#na 
odblokowa% i po prostu z!o#y%. Wtedy nic nie przeszkadza, a 
wn&trze maszyny jest !atwo dost&pne. 
 
WÓZEK Z KOSZEM 
Ergonomiczny. Praktyczny. Nieskomplikowany. Dzi&ki wózkowi 
z koszem dost&pnemu jako akcesorium, nawet niepor&czne i 
ci&#kie naczynia mo#na szybko zebra% i wygodnie wstawi% do 
maszyny. Kosz jest po prostu zestawiany bezpo$rednio z wózka 
do maszyny. Po myciu wszystko mo#na rozdzieli% i uporz"dko-
wa%. Tak wygl"da optymalny proces roboczy w zmywalni.  
 
ODZYSK CIEP'A 
Inteligentne wykorzystanie energii: opcjonalnie UF jest wypo-
sa#ona w zintegrowany odzysk ciep!a z powietrza obiegowego 
»Energy«. Wykorzystuje ona energi& ciep!ej pary wodnej do 
wst&pnego nagrzania zimnej wody dop!ywowej. To znacznie 
zmniejsza zu#ycie energii, obni#a koszty eksploatacyjne i 
gwarantuje, #e podczas otwarcia maszyny nie wydobywa si& 
prawie wcale para wodna. 
 
ZMYWANIE WST,PNE ZIMN* WOD* 
Ka#dy, kto pracuje z bia!kiem i skrobi" wie: powinno si& je 
wst&pnie sp!ukiwa% zimn" wod", aby nie przyklei!y si& na 
zmywanych naczyniach. Dlatego te# wszystkie zmywarki serii 
UF mo#na opcjonalnie wyposa#y% we wst&pne p!ukanie zimn" 
wod". Przed w!a$ciwym procesem zmywania brud zostanie 
usuni&ty. Gwarantuje to higienicznie czyste rezultaty zmywania 
i zmniejsza wysi!ek spowodowany r&cznym myciem wst&pnym. 
 
PIERWSZE NAPE'NIENIE CIEP'* WOD* 
Dzi&ki temu maszyna jest gotowa do pracy w ci"gu kilku 
minut: opcjonalnie, UF mo#e by% skonfigurowana tak, aby 
zbiornik od razu nape!niany by! ciep!" wod". Zmywarka jest 
wtedy szybciej gotowa do pracy i zu#ywa mniej energii.  
Oczywi$cie dotyczy to równie# zmiany wody w zbiorniku  
w trakcie dnia zmywania. 
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SZTUKI KULINARNEJ ASHANTI | (ÓD+, POLSKA 
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KOSZE NA SPRZ,T KUCHENNY I AKCESORIA DO KOSZY  
 
Garnki i miski. Przybory kuchenne. Kosze na sprz&t kuchenny firmy Winterhalter zosta!y 
opracowane specjalnie do mycia niepor&cznych naczy'. S" ekstremalnie wytrzyma!e i 
dzi&ki otwartej konstrukcji ze stali nierdzewnej zapewniaj" maksymaln" przepuszczalno$% 
wody. Specjalne szyny u!atwiaj" wsuwanie i wysuwanie koszy – szczególnie przydatne w 
przypadku ci&#kich naczy'. Bez wzgl&du na to, co jest myte: specjalnie dla Pa'stwa w UF 
jest dost&pny dopasowany do potrzeb kosz.  
 
Winterhalter oferuje nie tylko system koszy odpowiedni do ka#dego zastosowania. Dzi&ki 
specjalnym akcesoriom ka#dy kosz staje si& ca!kowicie indywidualnym rozwi"zaniem.  
Dla piekarni s" dost&pne specjalne wk!adki do pier$cieni do tortów lub torebek do wyci-
skania. Dla sklepów mi&snych wk!adki na deski do krojenia i skrzynki na no#e. A dzi&ki 
dodatkowej pó!ce mo#na w prosty sposób podwoi% pojemno$% maszyny.  
 
Kosze do zmywania i akcesoria do koszy chroni" Pa'stwa zmywane naczynia, zapewniaj" 
najwy#szej klasy rezultat zmywania i szybkie schni&cie. Ch&tnie Pa'stwu doradzimy, który 
kosz b&dzie optymalny dla Pa'stwa wymaga', aby ostatecznie uzyska% jak najlepsze 
rozwi"zanie. 

UZDATNIANIE WODY  
 
Blachy, przybory kuchenne, skrzynki. Niektóre z nich wykonane s" z delikatnych mate-
ria!ów. I prawie wszystkie mocno zabrudzone. Mycie sprz&tu kuchennego to naprawd& 
ci&#ka praca. Obowi"zuje te# prosta zasada: tak skutecznie, jak to konieczne, tak  
delikatnie, jak to tylko mo#liwe. 
 
Takim wymaganiom po mistrzowsku sprostaj" zmywarki Winterhalter w po!"czeniu z 
odpowiednimi urz"dzeniami do uzdatniania wody: zmniejszaj" ilo$% minera!ów rozpusz-
czonych w twardej wodzie i zapewniaj" stale mi&kk" wod&. A to ma jeszcze kilka zalet: 
$rodek myj"cy i nab!yszczacz mog" pokaza% swoj" optymaln" skuteczno$% dzia!ania ju# 
w niskich dawkach. Udoskonalony rezultat zmywania zapewnia maksymalny poziom 
higieny. A maszyna jest trwale chroniona przed szkodliwymi osadami wapiennymi.
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(RODKI CHEMICZNE DO ZMYWANIA 
 
Przewa#nie znajduj" si& w cieniu maszyny. Cz&sto s" niedoceniane. Maj" jednak 
decyduj"cy wp!yw na rezultat zmywania. Z tego wzgl&du $rodki chemiczne 
stanowi" istotny element ca!ego systemu Winterhalter.  
 
Dlatego te# w naszej siedzibie g!ównej w Meckenbeuren stworzyli$my dzia! 
bada' z w!asnym laboratorium. Tutaj opracowujemy i testujemy receptury w 
celu stworzenia asortymentu wysoce skutecznych $rodków myj"cych i higie-
nicznych. S" one dok!adnie dopasowane do ró#nego rodzaju naczy' i rodzajów 
zabrudzenia, oszcz&dne w u#yciu i idealnie dopasowane do siebie w ramach 
danego asortymentu. Dzi&ki temu wzajemnie si& uzupe!niaj" i razem zapewniaj" 
doskona!y rezultat zmywania.

ZMYWARKI DO ZADA+ SPECJALNYCH  
 
Skrobia, bia!ko, t!uszcz. Przypalone i zaschni&te. Mycie takich garnków i naczy' kuchen-
nych jest szczególnie du#ym wyzwaniem dla zmywarki. Seria UF firmy Winterhalter jest do 
tego dobrze przygotowana. Na przyk!ad standardowy program do namaczania zapewnia, 
#e zaschni&te i przypalone zabrudzenia s" rozpuszczane przed w!a$ciwym procesem 
zmywania. 
 
W przypadku sytuacji ekstremalnie trudnych, UF jest równie# opcjonalnie dost&pny ze 
specjaln" metod" namaczania »TurboZyme«. Tutaj naczynia, przed w!a$ciwym procesem 
zmywania s" zwil#ane specjalnym $rodkiem zmi&kczaj"cym osady »Krustenkracher«, by 
skutecznie rozpu$ci% uporczywy brud. Zapewnia to optymalny rezultat zmywania nawet 
w skrajnych przypadkach, a przy tym oszcz&dza czas i prac&: r&czne mycie wst&pne jest 
u!atwione lub nawet ca!kowicie wyeliminowane. 

DORADZTWO I SERWIS  
 
Winterhalter jest specjalist" w zakresie przemys!owych systemów zmywania. Znamy najró#niejsze warunki panuj"ce w kuchniach ca!ego 
$wiata. Wiemy o co chodzi w zmywaniu i na co nale#y zwraca% uwag&. A ponadto: ch&tnie podzielimy si& nasz" wiedz" i do$wiadczeniem 
z naszymi klientami.  
 
Cel: idealny proces zmywania. Za ka#d" zmywark" serii UF kryj" si& wysokie standardy firmy Winterhalter wzgl&dem kompleksowych  
rozwi"za' w procesach zmywania. W jaki sposób mo#na dostosowa% system zmywania dok!adnie do Pa'stwa warunków przestrzennych i 
procesów roboczych? Jakie opcjonalne akcesoria s" przydatne w przypadku Pa'stwa zastosowa'? Jakie s" opcje optymalizacji przep!ywu 
pracy? Pomo#emy Pa'stwu odpowiedzie% na ka#de z tych pyta', aby$cie mogli w przypadku tych inwestycji podj"% odpowiedni" decyzj&.  
 
Twój partner: Winterhalter. Nasz zespó! doradców i planistów przeanalizuje indywidualn" sytuacj& u Pa'stwa na miejscu: rozk!ad 
pomieszcze', podzia! pomieszcze' i procesy. Zaplanujemy Pa'stwa przewidywalne zapotrzebowanie i dokonamy kalkulacji wymaganego 
w tym celu wyposa#enia. Pomo#emy Pa'stwu przy organizacji procesu zmywania, zoptymalizujemy logistyk& zmywania i przeprowadzimy 
instrukta#e i szkolenia Pa'stwa pracowników. Oczywi$cie oferujemy równie# wszelkie prace serwisowe i konserwacyjne – aby Pa'stwa 
maszyny dzia!a!y tak d!ugo, jak to mo#liwe i nie mia!y przestojów. W skrócie: w kwestii zmywania jeste$my do Pa'stwa dyspozycji. Od 
samego pocz"tku. Wspieramy Pa'stwa, by proces zmywania by! mo#liwie najbardziej profesjonalny i wydajny. 
 
Co mo"emy dla Pa&stwa zrobi$? Porozmawiajmy o tym: tel. + 48 22 773 25 52 lub 773 00 13 lub biuro@winterhalter.pl
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B 165 NEF 865 Plus
Spezial-Alureiniger 
Special aluminium detergent  

Spezial-Klarspüler 
Special rinse aid  



PIERWSZA ZMYWARKA WINTERHALTER  
 
Wszystko rozpocz&!o si& w roku 1947: Karl Winterhalter 
za!o#y! w Friedrichshafen swoj" w!asn" firm&. Najpierw 
zajmowa! si& projektowaniem wyposa#enia domowego. 
W krótkim czasie wyspecjalizowa! si& i w 1957 roku 
zaprezentowa! pierwszy model zmywarki przemys!owej 
Winterhalter pod nazw" GS 60. To zapocz"tkowa!o 
jego obecn" dzia!alno$%. Od tamtego czasu przed-
si&biorstwo d"#y zawsze do jednego celu: uzyskania 
idealnych rezultatów zmywania w ramach efektywnych 
procesów zmywania. Dzi&ki temu holistycznemu po-
dej$ciu Winterhalter rozwin"! si& od dostawcy maszyn 
do przedsi&biorstwa oferuj"cego kompletne techniki 
zmywania, jakim jest dzisiaj.

PRACOWNIKÓW NA CA'YM (WIECIE  
 
Wysokie wymagania jako$ciowe. Pracowito$%. Ciekawo$% i ambicja. 
To cechy typowe dla pracownika firmy Winterhalter. I dzi&ki którym 
rozwin&li$my si& z ma!ego przedsi&biorstwa rodzinnego w Szwabii do 
globalnego gracza: posiadamy ponad 40 oddzia!ów na ca!ym $wiecie  
i przedstawicielstwa handlowe w ponad 70 krajach. Jeste$my dumni  
z tego, czego dokonali$my. Jeste$my dumni z ka#dego naszego pra-
cownika, który si& do tego przyczyni!. Korzystaj"c z okazji pragniemy 
oficjalnie podzi&kowa%!

OD ZMYWARKI DO TECHNIKI ZMYWANIA  
 
Wcze$niej wystarczy!o wstawi% klientowi now" zmywark& do kuchni,  
przywo#"c j" na wózku. Dzisiaj chodzi o opracowanie indywidualnej 
techniki zmywania – która jest idealnie dostosowana do sytuacji na 
miejscu oraz do specjalnych wymaga' i #ycze' klienta. Takie rozwi"-
zanie bazuje na czystej analizie i planowaniu. W tym celu wykonujemy 
wizualizacje planowania przestrzennego za pomoc" nowoczesnego 
oprogramowania CAD w 2D i 3D. Aby zagwarantowa% dopasowany  
do indywidualnych potrzeb i efektywny proces zmywania.
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QH��NWyUH�LGHDOQLH�]H�VREą�ZVSyá-
SUDFXMą�L�]DSHZQLDMą�QDV]\P�
NOLHQWRP�JZDUDQFMĊ�SRVLDGDQLD�
RGSRZLHGQLHJR�SDUWQHUD�Z�SU]\-
SDGNX�ZV]HONLFK�S\WDĔ�]ZLą]DQ\FK�
]�SURFHVHP�]P\ZDQLD�©

Lokalnie. Przysz!o$ciowo. Rodzinnie. Kultura i warto$% naszej rodziny przez trzy 
pokolenia kszta!towa!y przedsi&biorstwo Winterhalter. Bliski kontakt z pracow-
nikami, klientami i partnerami. Perspektywiczne my$lenie z uwzgl&dnieniem 
przysz!ych pokole'. Osobiste przej&cie odpowiedzialno$ci – wszystko to s" 
cechy charakterystyczne firmy Winterhalter. Jeste$my dumni z naszego rodzinne-
go przedsi&biorstwa i cieszymy si& mog"c rozwija% je bardziej ka#dego dnia.

ª:\MąWNRZR�FHQLP\� 
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Ralph Winterhalter



W'ASNE LABORATORIUM OPRACOWUJ*CE LEPSZE (RODKI CHEMICZNE DO 
ZMYWANIA  
 
Czy jako specjalista w dziedzinie zmywania chcemy polega% na produktach innych producentów? 
Odpowied, na to pytanie jest szybka i brzmi »Nie!«. Wraz z ni" narodzi! si& pomys! stworzenia 
w!asnego laboratorium badawczego: od wielu lat opracowujemy w nim specjalne receptury  
oryginalnych $rodków chemicznych Winterhalter: od $rodków myj"cych przez nab!yszczacze a#  
po produkty higieniczne. 

NASZA AKADEMIA WIEDZY  
O ZMYWANIU  
 
Prawie 1000 uczestników rocznie i 250 dni 
szkoleniowych na ca!ym $wiecie: w ramach 
naszego programu szkoleniowego przekazujemy 
nasz" wiedz& i nasze do$wiadczenie w zakresie 
mycia. Naszym w!asnym pracownikom i naszym 
wyspecjalizowanym partnerom handlowym  
i serwisowym. Nasz cel: ka#dy klient firmy  
Winterhalter powinien w ka#dej sytuacji uzyska% 
kompetentne doradztwo i fachow" obs!ug&. Czy 
to przy pierwszej rozmowie informacyjnej, podczas 
instalacji zmywarki czy te# podczas przepro-
wa-dzania prac konserwacyjnych i serwisowych. 

'REU]H�ZLHG]LHü� 
 
Jako specjali$ci w dziedzinie zmywania w Winterhalter 
stawiamy sobie wysoko poprzeczk&: chcemy nie tylko 
zadowoli% klientów w ich obecnej sytuacji. Chcemy ich 
aktywnie wspiera% i przez to zyska% w d!u#szej perspek-
tywie. Serwis odgrywa przy tym wa#n" rol&: nasza sie% 
o szerokim zasi&gu gwarantuje szybkie i profesjonalne 
wsparcie na miejscu. Na ca!ym $wiecie.  
 
My i nasi serwisanci jeste$my do dyspozycji, gdy nas 
potrzebujesz. W Winterhalter mo#esz zawsze na nas 
polega%!

Jakie mo#liwo$ci oferuj" nam nowe technologie? Jak zmienia si& nasze spo!ecze'stwo  
i $wiat pracy? Jakie trendy i nowe rozwi"zania wp!yn" na przemys!owe zmywanie  
w przysz!o$ci? Wszystkie te pytania s" dla nas bardzo interesuj"ce i dlatego ju# dzi$ 
pracujemy nad tym, co przyniesie przysz!o$% zarówno nam jak i naszym klientom. Wraz 
z naszym NEXT LEVEL SOLUTIONS pokazujemy rozwi"zania tych problemów. Aktualnym 
tego przyk!adem jest system CONNECTED WASH  
 
>> www.connected-wash.com

MADE IN GERMANY AND SWITZERLAND  
 
Nie oznacza to tylko informacji o pochodzeniu, lecz od zawsze stanowi 
znak jako$ci: produkty produkowane w Niemczech i Szwajcarii s" na 
ca!ym $wiecie uwa#ane za artyku!y o najwy#szej jako$ci i absolutnej 
niezawodno$ci. S!yn" one z my$li in#ynierskiej, pomys!owo$ci i precyzji. 
Winterhalter stanowi tego najlepszy dowód: w Meckenbeuren, Endin-
gen i Rüthi opracowujemy i produkujemy rozwi"zania zapewniaj"ce 
najwy#szy poziom czysto$ci i higieny. To zapewnienie towarzyszy ka#dej 
zmywarce, która opuszcza nasz zak!ad.

ª'R�]REDF]HQLD�©� 
 
Zmywarka Winterhalter towarzyszy swojemu w!a$cicielowi 
cz&sto przez 15 lub 20 lat. Dlatego nasi klienci rzadko my$l" 
o starzej"cych si& urz"dzeniach. My robimy to cz&$ciej. Nasze 
maszyny maj" konstrukcj& modu!ow", dzi&ki czemu b&d"  
!atwe w demonta#u, gdy przyjdzie na to czas. Redukujemy 
ilo$% materia!ów, stawiamy na standaryzowane materia!y i 
znakujemy cz&$ci z tworzyw sztucznych w celu !atwiejszego 
recyklingu. Dzi&ki tym i wielu innym dzia!aniom zmywarki 
Winterhalter osi"gaj" wyj"tkowo wysoki poziom zdolno$ci  
do recyklingu.

13  FILOZOFIA MARKI
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14  DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SERII UF OGÓLNE

Dane ogólne UF-M UF-L UF-XL

Pojemno$% zbiornika l 69 69 138

Wymiary koszy mm 612 x 672 612 x 672 1305 x 672

Wewn&trzna wysoko$% wej$cia do komory zmywarki mm 640 800 800

Pompa myj"ca kW 2,5 2,5 2 x 2,5

Ha!as dB(A) < 70

Zabezpieczenie przed pryskaniem IPX5

Masa netto / brutto kg 190 / 220 200 / 230 305 / 355

Masa netto / brutto w wykonaniu Energy kg 225 / 255 235 / 265 350 / 400

Maks. temperatura wody dop!ywowej °C 60 (Energy: 20)

Wymagane ci$nienie przep!ywu wody bar / kPa 1 – 6 / 100 – 600

Wymagane ci$nienie przep!ywu wody przy opcji Energy *1 bar / kPa 1,5 – 6 / 150 – 600

Dane specyficzne

Wydajno$% teoretyczna Standard *2 koszy / h 12 / 24 / 40

Wydajno$% teoretyczna Program skrócony *2 koszy / h 23 / 42 / 64

Wydajno$% teoretyczna HighTemp *3 koszy / h 10 / 15 / 20

Ilo$% wody do p!ukania na jeden proces zmywania *4 l 4,7 4,7 7,0

Ilo$% wody do p!ukania na jeden proces zmywania HighTemp *4 l 5,5 5,5 9,0

Temperatura zbiornika °C 63

Temperatura zbiornika HighTemp °C 66

Temperatura p!ukania °C 85

95



Ca!kowita moc przy!"czeniowa 
Standard 
Ogrzewanie zbiornika 5 kW *5 
Wzmocnione podgrzewanie bojlera 10,2 kW *5

Ca!kowita moc przy!"czeniowa 
Performance 
Ogrzewanie zbiornika 10 kW *5 
Wzmocnione podgrzewanie bojlera 16,4 kW *5

Napi#cie Zabezpieczenie UF-M / L UF-XL UF-M / L UF-XL Kraje

380 V, 3 N~, 50 Hz / 60 Hz 16 A 8,7 kW 8,4 kW – –

na ca!ym $wiecie

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

16 A 
20 A 
25 A 
32 A 
40 A

9,4 kW 
10,0 kW 
16,3 kW 
17,5 kW 
–

8,8 kW 
10,0 kW 
16,2 kW 
17,4 kW 
–

– 
– 
16,4 kW 
18,8 kW 
25,1 kW

 
– 
16,4 kW 
18,8 kW 
26,2 kW

415 V, 3 N~ 50 Hz /60 Hz

16 A 
20 A 
25 A 
32 A 
40 A

10,0 kW 
10,8 kW 
17,4 kW 
18,7 kW 
–

9,5 kW 
10,8 kW 
17,1 kW 
18,4 kW 
21,1 kW

– 
– 
17,7 kW 
20,3 kW 
25,5 kW

– 
– 
17,7 kW 
20,3 kW 
26,8 kW

230 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz

25 A 
32 A 
40 A 
50 A

9,4 kW 
10,2 kW 
– 
–

8,7 kW 
9,9 kW 
– 
–

– 
– 
15,2 kW 
17,7 kW

– 
– 
15,1 kW 
17,6 kW

Belgia

200 V, 3~ 50 Hz / 60 Hz

25 A 
32 A 
40 A 
50 A

7,6 kW 
9,0 kW 
– 
–

9,1 kW 
– 
– 
–

– 
10,3 kW 
12,2 kW 
15,9 kW

– 
10,3 kW 
12,9 kW 
16,8 kW

Japonia

*1 Temperatura wody dop!ywowej < 20 °C.  
*2 W zale#no$ci od warunków zamontowania (temperatura wody dop!ywowej / pod!"czenia pr"du) podane warto$ci mog" si& zmniejszy%. 
*3 Zabezpieczenie min. 25 A, wzmocnione podgrzewanie zbiornika i bojlera Performance. 
*4 Informacja niewi"#"ca. Rzeczywista ilo$% wody do p!ukania mo#e si& zmienia% w zale#no$ci od warunków zamontowania. 
*5 Rzeczywista moc zmienia si& w zale#no$ci od napi&cia sieciowego.
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15  DANE TECHNICZNE
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