
Miele tvättmaskiner PW 811 - PW 818
Tvättmaskiner med kapacitet 12-20 kg
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Tvättmaskiner PW 811 - PW 818
Miele kvalitet, Made in Germany

Superb teknologi och hög kvalitet för alla 
ändamål 
Med ”THE BENCHMARK MACHINES” menar vi 
att vi sätter en helt ny standard för professionella 
tvättmaskiner, vad det gäller funktion, prestanda 
och kvalitet. Tvättmaskinerna PW 811, PW 814 
och PW 818 går under namnet ”PERFORMANCE 
PLUS” eftersom de är high-end-maskinerna i vår 
Benchmark-serie.

Olika krav i olika verksamheter
Givetvis är högsta kvalitet och prestanda viktigt 
oavsett i vilken bransch tvättutrustningen 
används. Men olika verksamheter har olika krav 
vilket gör att skilda egenskaper värdesätts extra 
mycket i varierande användningsområden.

Fastighetstvättstugor: 
Självklart skall ett tvättmedelsfack vara placerat 
på fronten, inte ovanpå maskinens topplock, för 
att även korta eller rullstolsburna skall kunna fylla 
på tvättmedel. Eftersom en grovtvätt- 
maskin är extra stor och hög är tvättmedels-
fackets placering extra viktigt. Andra viktiga 
egenskaper är enkelt handhavande, extremt 
låg vatten- och energiförbrukning samt kraftig 
centrifugering viket ger lägre restfuktighet och 
snabbare torkning. Låg restfuktighet, efter tvätt, 
är väsentligt för torktid och energiförbrukning om 
tjocka skrymmande textiler skall torkas på ett 
mindre effektivt sätt, det vill säga i torkrum eller 
torkskåp.

Räddningstjänsten: 
Efter en brand skall larmställ och andningsmasker 
som är hårt smutsade och kontaminerade med 
cancerframkallande partiklar tvättas, centri- 
fugeras i intervaller och därefter impregneras 
innan nästa utryckning. Konceptet blir komplett 
och funktionen perfekt om den påföljande tork-
ningen sker med specialanpassade torkprogram i 
Mieles ”Brand-torktumlare” som inte krymper de 
kostsamma larmställen.

Städ- och facilitybolag: 
I städbranschen behövs specialprogram för 
städdukar och moppar. Städklara moppar kan 
prepareras direkt i tvättmaskinen, vilket bland 
annat spar arbetstid och ger bättre städresultat. 
Viktiga egenskaper är CrNi-element som tål tuffa 
golvvårdsmedel, Mieles skontrumman 2.0 som 
minskar slitaget på städmaterialet samt fördröjd 
start där man enkelt väljer starttid och datum.

HoReCa: 
På hotell och restauranger krävs helt olika 
specialprogram för lätt smutsad frotté och 
hårt smutsade moppar eller kökskläder. Mieles 
skontrumma 2.0 reducerar slitaget på dyra textiler 
och ger bästa ergonomi tack vare att frottén 
inte centrifugeras fast och blir svår att få loss 
ur maskinen. Ergonomin optimeras och arbetet 
effektiviseras tack vare den stora lucköppningen, 
Auto-open, Auto-close och att  maskinen är 
placerad på en hög sockel.
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Vård och omsorg: 
Ett för ögat rent tvättresultat behöver inte betyda 
att tvätten är fri från smitta. Mieles desinfektions- 
och fekaltvättprogram löser detta problem. Om 
så krävs finns möjlighet till desinfektions-spärr 
det vill säga att tvättprogrammet endast kan  
avslutas när erforderlig temperatur och hålltid 
uppnåtts. Detta säkrar att felaktigt handhavande 
eller andra störningar ger otillräckligt tvätt- 
resultat. Vår tvättutrustning är extra väl anpas-
sade för kraven inom vård och omsorg efter-
som vi även är ett medicintekniskt företag som 
utvecklar och tillverkar diskdesinfektorer och 
autoklaver.

Tvätterier: 
För ett kommersiellt tvätteri är möjligheten till 
WetCare betydelsefullt, d.v.s. extremt skonsam 
tvätt som i dagligt tal omnämns som ”kemvätt i 
vatten” samt att maskinerna är så stabilt byggda 
att de klarar tvätt och centrifugering av extremt 
tunga entrémattor. Om så önskas kan våra 
PERFORMANCE PLUS-maskiner också fås i 
utförande för ånguppvärmning vilket ofta är den 
bästa lösningen för kommersiella tvätterier. 

Offshore: 
På en oljerigg eller ett fartyg som befinner sig 
långt borta, så är Mieles driftsäkerhet givetvis ett 
måste. Våra PERFORMANCE PLUS-maskiner 
finns i ett flertal olika versioner för de strömarter 
som används inom sjöfarten. 

Andra professionella tvättbehov: 
Exempel på viktiga anpassningar för andra  
verksamheter med höga krav är specialprogram 
för ridsport, idrottsanläggningar, oljiga  
arbetskläder m.m. 
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OneFingerTouch

Komfort och ergonomi tack vare Auto-open 
och Auto-close.

Snabb och enkel ilastning tack vare stor  
dörröppning, Ø 415 mm.

En unik dörrmekanism innebär att dörren kan stängas med kraften av ett 
enda finger. Vid start låses luckan automatiskt och när tvättprogrammet 
är klart låses luckan upp automatiskt. 
 
Om användarna är vana att ”dänga igen” luckan så skyddas låset av en 
”studs-funktion”, vilket ger överlägsen driftsäkerhet även i den tuffaste 
miljön. 

Kombinationen av Auto-open, Auto-close, stor och högt placerad 
lucköppning, skontrumman 2.0 där tvätten inte centrifugeras fast samt 
ergonomiskt placering på hög sockel ger bästa ergonomi och  
effektivitet.

Miele door lock: Patent DE 10 2013 226 726 A1
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Honeycomb drum 2.0
Mieles patenterade skontrumma har vidareutvecklats genom att  
innertrumman försetts med extra hål som är placerade så att de fyller  
tvättvalkarna bättre och leder till ett förbättrat sköljresultat. Tvättvalkarna har 
också anpassats så att de väter tvätten snabbare vilket effektiviserar  
tvättprocessen. 

Ny innovativ yttertrumma
 
Våra PERFORMANCE PLUS-maskiner har en vidareutvecklad och patenterad 
yttertrumma som minimerar mängden vatten utanför innertrumman samtidigt 
som vattenflödet över elementen ökas. Mindre vattenvolym behöver värmas, 
uppvärmingen sker snabbare och elementen hålls rena vilket är extra viktigt 
om det används hårt vatten eller vissa städkemikalier.
 
Resultatet är 20% lägre vattenförbrukning och 30% lägre energiförbrukning 
än tidigare maskinmodeller.

Ny tvättrytm - Eco Speed 
 
En vidareutvecklad tvättrytm, med långsammare trumacceleration, ger förbät-
trad ekonomi och tvättresultat. Tvättprogrammet avslutas med en centrifu-
gering på 460G, vilket ger endast 45 % restfuktighet (vid tvätt av bomulltex-
tilier). Lägre restfuktighet, efter tvätt, ger snabbare och billigare påföljande 
torkning.

Miele honeycomb drum 2.0: Patent EP 2 700 744 B1
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Extremt mjuk gång tack vare  
unik ”fjäder-i-fjäder” teknik 

Fjädringen i dessa maskiner består av dubbla oberoende 
fjädrar som är placerade inuti varandra samt extra stöt-
dämpare. Resultatet är en synnerligen mjuk gång och 
minskade vibrationer, speciellt vid centrifugeringen. 

De minskade vibrationerna minimerar risken för stomljud  
i fastigheten, men förlänger också maskinens livslängd. 

Flexibel och användarvänlig styrning 

Profitronic M programelektronik har många fördelar:

• Mycket enkel att hantera tack vare stor grafisk display 
där programmen presenteras ”i klartext”, snabbvals-
knappar och logisk funktion.

• Fritt programmerbart vilket ger obegränsade  
möjligheter att göra anpassade tvättprogram för  
alla typer av verksamheter.

• Tvättprogrammen kan även göras i PC och sedan flyttas 
över till tvättmaskinen med chip-kort.

• Möjlighet till fördröjd start till valt datum och tid.

Dosering av tvättmedel 

Tvättmedelsfacket är placerat i fronten för att enkelt kunna 
fyllas på. I facket finns tre skopor, för fyra olika kemikalier. 
Givetvis finns det också anslutningar och signaler för att 
ansluta externa doseringspumpar.

Dessa maskiner finns även i specialutförande, utan tvätt- 
medelsfack, men med multifunktionsmodul där respektive 
pumptid styrs från tvättmaskinen. Vilket är lämpligt på bland 
annat brandstationer. 
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Genomtänkta intagsmått  
för enkel intransport 

PW 811 (bredd 795 mm) och PW 814 (djup 757 mm) kan enkelt 
transporteras genom ett dörrhål på 800 mm. PW 818 (djup 857 
mm) kan passera genom en öppning på endast 900 mm. 

Intransporten av maskinen kan ske på den medföljande leverans- 
pallen eller utan pall, med hjälp av låglyftande pallyft. 

Sockel med integrerade vågceller 

Som tillval finns socklar med riktiga vågceller. När  
användaren fyller tvättmaskinen med tvätt så syns aktuell 
tvättmängd i displayen. Maskinen blir optimalt utnyttjad 
eftersom användaren ser exakt hur mycket tvätt som lastas 
in. Om maskinen körs med reducerad tvättmängd minskas 
vatten- el- och tvättmedelsförbrukningen ytterligare. Detta 
gäller PERFORMANCE PLUS-tvättmaskiner, med MF01-
modul.

Genomtänkta tillbehör 

Kompletta maskiner behöver också ett komplett  
tillbehörssortiment.
 
• Vi erbjuder 25/30 cm höga socklar som ger god  

ergonomi och som är öppna, vilket innebär att det  
går att städa under dem.

• Konventionella avloppskar för placering bakom  
maskinerna alternativt FFK01 (se bild) som i stället place-
ras vid sidan av maskinen, där det är enkelt att  komma 
åt och göra rent avloppskaren.

• Olika typer av tvättvagnar. 



10

Produktfakta
PW 811, PW 814 samt PW 818

Tvättmaskin PW 811 PW 814 PW 818

Max kapacitet (1:9) 12 kg 16 kg 20 kg

Frekvensstyrd motor • • •

Varvtal vid centriufugering (varv/min) 1150 1075 1075

Patenterad skontrumma 2.0 (liter) 110 140 180

G-faktor vid centrifugering 460 460 460

Restfuktighet/bomull, kv resp. kv/vv (%) 48/43 48/44 47/43

Lucköppning Ø (mm) 415 415 415

Material

Trumma, rostfritt stål • • •

Vätskebehållare, rostfritt stål • • •

Kabinett, pulverlackerad, octoblå • • •

Manöverpanel och front, rostfritt stål • • •

Elanslutning 3N~400V 50 Hz

Anslutningseffekt (kW) 11 16 21

Värmeeffekt (kW) 9 14 18

Säkring (A) 3 x 16 trög 3 x 25 trög 3 x 35 trög

Vattenanslutning 

Kallvatten 2 x 3/4", varmvatten 3/4" • • •

Medlevererade slangar (m) 1,55 1,55 1,55

Rekommenderat vattentryck (kPa) 100 - 1000 100 - 1000 100 - 1000

Avlopp

Anslutning DN (mm) 70 70 70

Flöde, avlopp (liter/min) 200 200 200

Max vattenmängd (liter/tömning) 45 57 71

Förbrukningsvärden - Kulörtvätt 60°C, med kv + vv-anslutning

Energi (kWh) 0,65 0,87 1,09

Kall- och varmvatten (liter) 70,3 93,7 117,1

Tid (min) 42 43 44

Tillbehör

Sockel, öppen städbar (höjd, mm) 300 250 250

Sockel med integrerade vågceller (höjd, mm) 300 250 250

Avloppskar, volym (liter) 44 78 78

Extern tank för återvinning • • •

Tillval

• Ånguppvärmning
• Multifunktionsmodul MF01, istället för tvättmedelsfack, som ökar antalet tvättmedelssignaler från 5 till 6 samt att respektive pumptid styrs från  

tvättmaskinen.
• WRG-tilloppsventil för återvunnet vatten.
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Tekniska data 
PW 811, PW 814 samt PW 818

Tvättmaskin PW 811 PW 814 PW 818

Höjd (mm) 1352 1452 1452

Bredd (mm) 799 924 924

Djup, kabinett (mm) 827 757 858

Djup totalt, inklusive avloppsstos och nödstopp (mm) 940 850 950

Minsta intagsmått ex topplock och utskjutande delar (mm) 795 757 857

Höjd underkant lucköppning (mm) 529 564 564

Höjd lucka (cc, mm) 737 772 772

Luckans utskjutande del (mm) 492 492 492

Höjd avlopp (cc, mm) 164 179 179

Avstånd från vägg (rekommenderat, mm) 400 400 400

Nettovikt (kg) 271 337 387

CE-märkt och certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) samt SA 8000 (etik)
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