Miele varmmanglar
PM 1210 - 1217

Miele varmmanglar PM 12

Rena och perfekt manglade dukar och sänglinne ger en
”feel-good-känsla” som är viktigt för totalupplevelsen exempelvis på
en restaurang, ett hotell eller i ett privat hem. Mieles professionella
varmmanglar uppfyller, precis som Mieles övriga tvättutrustning
högt ställda krav, snabbt och effektivt.
Kvalitet
Mieles kvalitet innebär inte bara hög
driftsäkerhet och minimalt servicebehov,
utan även mycket lång livslängd. Ett
tvätteri har ofta bara en mangel, vilket
gör att driftsäkerheten är extra viktig.
Högkvalitativa komponenter, en väl
genomtänkt och innovativ konstruktion ger
även hög prestanda och kvalitet.
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Prestanda
Miele PM 12-serien finns med tre olika
valsbredder, 100, 140 eller 166 cm,
beroende på kapacitetsbehov och det
vanligaste mangelgodsets format. Oavsett
mangelstorlek blir mangelresultatet lika
bra, men rätt storlek krävs för att klara av
produktionen på ett optimalt sätt. Miele
hjälper gärna till med rådgivning och
dimensionering.

Effektivitet
Ekonomi och ekologi går hand i hand
i en modern tvätteriverksamhet. Låga
förbrukningsvärden är bra för miljön men
gör också maskininvesteringen långsiktigt
lönsam. Dimensionering av maskinparken
bör optimeras för en optimalt låg
totalkostnad inklusive investering,
driftkostnader och personalkostnad.
Mangels kapacitet är extra viktig för
personalkostnaden eftersom en mangel,
till skillnad från en tvättmaskin eller
torktumlare, kräver bemanning under drift.

Mieles manglar är utvecklade utifrån mångårig erfarenhet
av att konstruera professionell tvättutrustning. Stor satsning
på produktutveckling ger många smarta lösningar och unika
egenskaper.

Några unika funktioner

• Genomtänkt ergonomi med arbetshöjder
anpassade för sittande eller stående
mangling med hjälp av justerbara fötter
och extra förhöjningssockel

• Fritt placerad fotpedal ”Flex control” för
varierad arbetsställning

• Flexibel utmatning på fram- eller
baksidan, med ett enkelt handgrepp.
Finns som tillval till PM 1217

• Kompromisslös Miele-kvalitet, utvecklat
och tillverkat enligt mottot ”Miele – Immer
besser” ( Miele - Alltid bättre )

• Hydraulisk fjädring som fördelar trycket
jämnt över hela valsens bredd för bästa
mangelresultat
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Miele varmmanglar
100 % kvalité och funktionalitet
för ett perfekt resultat
Funktionell konstruktion med många innovativa lösningar gör
manglarna i Mieles PM12-serie till en pålitlig och stark del av Mieles
program av professionell tvättutrustning.

PM 12 serien – Överlägsen i sin klass
• Optimal ergonomi
• Enkelt handhavande
• Perfekt mangelresultat
• Unika produktegenskaper
• Överlägsen prestanda

Tydlig och informativ display
• Stor informativ touch-display ger enkelt programval och bra
överblick över funktioner och symboler
• Snabbt och steglöst val av temperatur och valshastighet
• Direktval av favorit-program med anpassad temperatur och
valshastighet
• Inmatningskontroll. Om mangelgodset matas ojämnt fördelat över
valsen visar displayen en uppmaning om vilken del av valsen som
skall användas mer
• Automatisk avstängning där evakueringsfläkten går tills
stryksulan är svalnat.
• Rengöringsprogram för underhåll av stryksulan
• Serviceprogram med felsökning, felkoder och driftdata

Rätt arbetshöjd
• Eftersom mangling är ett delvis manuellt arbete, har extra
mycket tanke och omsorg lagts på ergonomin när PM 12-serien
konstruerades
• PM 1210 och PM 1214 har arbetshöjd avsedd för att användas
sittande på en stol, vilket är bekvämt och ergonomiskt.
• Arbetshöjden kan justeras med ställbara fötter, 60 mm, och
om mangling skall ske stående finns en förhöjningssockel, på
100 mm, som tillbehör
• Eftersom PM 1217 har en valsbredd på 166 cm skall
den användas stående. Justering av fötter och eventuellt
förhöjningssockel kan behövas om extra hög arbetshöjd
önskas
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Komfort och säkerhet
• Fritt placerad fotpedal ”Flex control” gör det extra enkelt att sköta
mangeln och hitta en bra arbetsställning
• Serviceindikator för rengöring och vaxning av stryksulan.
• Mangelgodset kommer i retur vilket innebär att samma personal
som matar in också kan ta emot godset
• Försedd med fingerskydd
• Uppfyller säkerhetsstandarden för professionella produkter enligt
EUs maskindirektiv

Enkel hantering av skrymmande gods
• Inmatningsbord för enkel inmatning
• Stryksulan startas och stoppas med fotpedalen
• Stryksulan kan lyftas vilket gör det enkelt att justera eller avbryta
manglingen vid sned inmatning eller veck
• Som tillval kan PM 1217 förses med flexibel utmatning på frameller baksidan. Användaren kan enkelt välja mellan återmatning
av godset eller genommatning till baksidan. Med detta tillval kan
mangeln inte placeras mot en vägg

Hög energieffektivitet
• Stryksulan är av anodiserad aluminium som har fyra gånger
bättre värmeledningsförmåga än stål. Värmen sprids snabbt och
jämnt över hela valsbredden
• Precis temperaturkontroll via vidareutvecklad temperaturstyrning
• Energibesparande paus-funktion
• Möjlighet att ansluta effektvakt och/eller externt bokningssystem

Perfekt mangelresultat
• Jämt fördelat tryck över hela valsens bredd, tack vare hydraulisk
fjädring
• Hög mangelkvalitet uppnås genom att valsen gnider
mangelgodset mot stryksulan. Ytan får glans och blir
smutsavvisande
• Utmatningsbord med ventilationshål ger snabbare avsvalning och
fixerar mangelfinishen
• Högkvalitativ valsbeklädnad med rostfri stålull och ARAMID™
toppduk
• Som tillval kan PM 1217 förses med fjädermatta i stället för
stålull, vilket ger ytterligare bättre valstryck, luftflöde och längre
livslängd
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Miele varmmanglar PM 12
Teknisk data

Varmmangel

PM 1210

PM 1214

PM 1217

Valsbredd [mm]

mm

1000

1400

1660

Valsdiameter [mm]

mm

210

210

250

Kapacitet, från 15% RF*

kg/h

30

-

-

Kapacitet, från 25% RF*

kg/h

22

33

60

Valshastighet

m/min

1,5-4

1,5-4

1,5-4,5

Arbetshöjd [sittande]

mm

920-980

920-980

-

Arbetshöjd [stående]

mm

1020-1080

1020-1080

1020-1080

Utförande

PM 1210

PM 1214

PM 1217

Pulverlackerat kabinett

Octoblå

Octoblå

Octoblå

Flexibel utmatning på fram/baksidan

-

-

Tillval

Fjädermatta, istället för stålull

-

-

Tillval

Tillbehör
Förhöjningssockel 100 mm
Anslutning för bokningssystem
Rengöringskit (rengöringsduk, vaxduk och mangelvax)

* Kapacitet enligt DIN11902, från 15% resp. 25% restfuktighet. I praktiken avgår ca 25-40% kapacitet
beroende på användarens handlag, mangelgodsets format och sortering.
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Varmmangel

PM 1210

PM 1214

PM 1217

Höjd

mm

1032

1032

1110

Bredd

mm

1573

2163

2233

Djup

mm

470

651

651

Rekommenderat arbetsutrymme framför mangeln

mm

1500

1500

1500

Fritt avstånd till höger och vänster

mm

600

600

600

Nettovikt

kg

122

140

189

Anslutningseffekt

W

4,9

7

11,6

Värmeeffekt

kW

4,5

6,5
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Säkring

A

3x16

3x16

3x25

Elanslutnings placering - insidan av höger gavel/höjd från golvet

mm

79

79

79

•

•

•

Elanslutning 3N AC 400 V 50-60 Hz

Radioavstörd
Ventilation
Frånluftsanslutning

Ø mm

-

70

70

Evakuering friblåsande

m³/h

-

115

115

Max mottryck

Pa

-

100

100

Fråluftsanslutningens placering baksidan av vänster gavel/höjd från golvet

mm

436

436

436
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Huvudkontor
Miele AB
Box 1397, Industrivägen 20
171 27 Solna
Telefon 08-562 29 000
Telefax 08-562 29 209
info@miele.se
www.miele-professional.se

För service ring
Miele Service Hotline

077 077 00 20

så kopplas du till närmaste
auktoriserade Miele serviceverkstad
(kostar endast ett lokalsamtal)
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