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 Meer zekerheid

   Operationele zekerheid verhogen en uitvaltijden tot 

een minimum beperken: met CONNECTED WASH 

hebt u alle belangrijke machine- en gebruiksgege-

vens in één overzicht en ziet u dus direct of er iets 

niet klopt.

 Meer efficiency

  Het vaatwasproces optimaliseren, de bedrijfskos-

ten verlagen: CONNECTED WASH laat u zien hoe 

u uw workflow concreet kunt verbeteren, 

op welke gebieden en met welke maatregelen. 

 Meer controle

  Altijd toegang tot alle belangrijke gegevens, 

ongeacht tijd of locatie: via de app van  

CONNECTED WASH bent u altijd over de actuele 

status van uw machine geïnformeerd. Altijd en 

overal, op de smartphone, tablet of desktop.

DE VOORDELEN VAN CONNECTED WASH.

 Maximale hygiënezekerheid

  In alle gevallen op zeker spelen:  

CONNECTED WASH documenteert alle gegevens in 

een eigen vaatwasmachine logboek. Zo kunt u aan-

tonen dat u alle voor de vaatwasmachine relevante 

hygiënenormen volgens HACCP heeft nageleefd.

 Meer vlootmanagement

  Interne benchmarking: met CONNECTED WASH 

heeft u op de meest uiteenlopende locaties een 

goed overzicht over al uw machines, voor het be-

nutten van het volledige optimalisatiepotentieel.

  Meer service

  Een all-rounder: CONNECTED WASH maakt uw 

vaatwasproces niet alleen zekerder en efficiënter, 

maar ook eenvoudiger en comfortabeler, met han-

dige en goed doordachte servicefuncties. 

DIT IS CONNECTED WASH.

De vaatwasmachines zijn via een LAN  

of WLAN verbonden.

Controleer en analyseer de werking van 

de vaatwasmachine overal via de app.

Het resultaat: perfecte wasresultaten 

met de grootst mogelijke efficiency.

Hebben de voordelen van CONNECTED WASH u overtuigd maar heeft u nog vragen of wilt u graag een individueel advies? 

Neem dan gewoon contact met ons op via www.connected-wash.com/contact

Winterhalter Gastronom Nederland B.V. • Professionele vaatwassystemen

Muntstraat 22 • 4903 PA Oosterhout • Nederland 

www.connected-wash.com

In een wereld waarin in toenemende mate alles met internet wordt verbonden, brengt Winterhalter het wassen naar het 

volgende niveau: De nieuwe generatie voorlader-, doorschuif-, en gereedschappenwasmachines evenals de korventrans-

portvaatwasmachines uit de CTR-serie zijn via CONNECTED WASH verbonden met het netwerk, waardoor het mogelijk is 

alle belangrijke gebruiksgegevens te analyseren en evalueren. Zo kunt u uw volledige vaatwasproces optimaliseren en uw 

operationele zekerheid verhogen.  

 

Vanaf nu wordt u eraan herinnert wanneer het reservoir voor het reinigingsmiddel leeg is. Ook krijgt u een melding als de tijd 

tussen het inschakelen van de machine en de eerste wasbeurt te lang is. Hierdoor ontstaan onnodige kosten. En mocht de machine 

eens een kritieke fout melden, dan ontvangt u automatisch een pushbericht op uw smartphone of tablet. Dit zijn slechts enkele 

voorbeelden van de digitale diensten van CONNECTED WASH. Voor de beste wasresultaten met de grootst mogelijke efficiency.


