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Aanvullende informatie: 

Technische
specificaties

Let op: alle waarden in mm

Temperatuur wastank 55°C
Temperatuur boiler 82°C
Geluidsniveau < 70dB
Gewicht leeg 70kg
Gewicht volledig geladen 115kg

Afmetingen (mm):
630 (B) x 1940 - 1990 open / 1470 gesloten (H) x 720 (D)

Contact: 
Tel: +31(0)85 -20 300 31
E-mail: info@classeq.nl

CLASSEQ Nederland - geregistreerde 
handelsnaam van Winterhalter 
Gastronom Nederland B.V.

Muntstraat 22
4903 PA Oosterhout 
www.classeq.nl



Technische specificaties 
 P500RBP P500WS
Wateraansluiting G3/4“ G3/4“ 

 (3/4“ BSP) (3/4“ BSP)

Vereiste dyn. waterdruk (min.)  1,0 bar 1,0 bar

Watertoevoertemperatuur (min.)  4°C 4°C

Watertoevoertemperatuur (max.) 55°C 55°C

Opvoerhoogte afvoerpomp (van machinebodem)  600 mm 600 mm

Afvoerwateraansluiting (min.) Ø40 mm Ø40 mm

Afzekering  13A (3 fase) 13A (3 fase)  

Spanning  380-415V / 380-415V /   

  3N~ / 50 Hz 3N~ / 50 Hz

Totale aansluitwaarde  6,58kW 6,58kW  

Tankverwarming 4,05kW 4,05kW  

Boilerverwarming 6,00kW 6,00kW  

Inhoud wastank 39 liter 39 liter  

Inhoud boiler  7,5 liter 7,5 liter  

Invoerhoogte 440 mm 440 mm  

Naspoelwaterhoeveelheid bij 2 bar  3,25 l/ 3,25 l/

 wasbeurt  wasbeurt

Theoretische korfcapaciteit/h  40 / 20 / 12 40 / 20 / 12  

Tanktemperatuur  55°C 55°C  

Naspoeltemperatuur  82°C 82°C  

P500
Ruime, eenvoudig te bedienen 
en DVGW conforme doorschuif-
vaatwasmachine, geschikt voor 
rechte en hoekopstelling.

De doorschuifvaatwasmachine P500 past perfect 
in elke keuken met een hoog aanbod vaatwerk 
en is in staat 720 borden per uur te wassen.  
Met een tank van 39 liter zijn de exploitatiekosten 
laag. Door de zelfreinigingsfunctie van de 
kap en de uitneembare wasarmen is de 
vaatwasmachine gemakkelijk te reinigen.

Alle varianten hebben een eenvoudige, digitale 
bediening, een LCD display om de was- en 
naspoeltemperatuur weer te geven en om  
een van de 3 wasprogramma’s te kiezen. 

De P500RBP en de P500WS zijn standaard  
met twee doseerpompen, een naspoelpomp  
en een afvoerpomp uitgerust.
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Ruimedoorschuif-
vaatwasmachine

Vaatwassen eenvoudig gemaakt:

Overige functies 
Instellingen van reinigings- en 
naglansmiddel en ontluchting van 
de doseerpompen kunnen door 
een monteur aangepast worden.

Gebruiksvriendelijk 
Maximale gebruiksvriendelijkheid 
dankzij tweeknopsbediening.

LCD display 
Een nieuw en verbeterd LCD display.

Operationele monitoring 
De machine controleert voortdurend 
de verwarming en het waterverbruik 
ter verhoging van de efficiency.

1,5/3/5 minuten wasprogramma* 
De 3 wasprogramma’s van de P500 
zorgen voor maximale wasresultaten, 
aangepast aan de vervuilingsgraad. 
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P500WS 
inclusief naspoelpomp en  
ingebouwde waterontharder

Verkrijgbaar in de volgende varianten:   
P500RBP 
inclusief naspoelpomp


