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Varmmanglar PM 1318 - 1421

Konstruktion
Den höga Miele-kvaliteten utmärker sig även i en genom-
tänkt design

• Jämn temperatur uppnås tack vare det nykonstruerade  
   mangeltråget ”HPC”, High Performance and Capacity.  
   Mangeltråget är av aluminium som har fyra gånga bättre 
   värmeledningsförmåga än stål. Värmen sprids extremt  
   snabbt och jämt över hela valsbredden. 

•  Högsta mangelkvalitet uppnås genom att valsen gnider  
    mangelgodset mot mangeltråget.  
    Ytan blir smutsavvisande och får bästa möjliga glans. 

• Mangeln rengörs mycket lätt från avlagringar av t ex
   stärkelse. 
   Med hjälp av en rengöringsduk som matas igenom  
   precis som en vanlig duk eller lakan, rengörs mangeln 
   snabb och effektivt. 

• Nykonstruerat vikbord ”Easy fold” med ”bikakemönster”  
   och ventialtionshål ger snabbare avsvalning och fixerar  
   mangelfinishen.  

• Med tillvalet ”återmatning” kan mangelgodset fås i retur,  
   vilket innebär att samma person som matar in, även kan 
   ta emot godset. Mangeln kan då placeras mot väggen.

• Mangeln är försedd med fingerskydd och avstrykar-       
   fingrar.

Handhavande
• Enkel och logisk manöverpanel.
• Steglös inställning av mangelhastighet och temperatur.
• Fotpedalen ”Flex control” gör det extra enkelt att  
   sköta mangeln.
• Valsen går att stanna vilket gör det enkelt att justera  
   eller avbryta manglingen vid sned inmatning eller veck.

Ekonomi
• Mielekvaliteten innebär inte bara hög driftsäkerhet  
   och minimal servicebehov utan även mycket lång 
   livslängd. En längre livslängd sänker driftskostnaden 
   per år.
• Tack vare mangeltrågets jämna temperatur utnyttjas  
   energi och arbetstid optimalt.

    Inmatning Utmatning
   Vals

Mangeltråg
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Modell PM 1318 PM 1418 PM 1421
Valsbredd mm 1750 1750 2040
Valsdiameter mm 300 365 365

Kapacitet*
vid restfuktighet 25% 
vid restfuktighet 50% 

kg / tim 75
45

90 
54

96 
57

Valshastighet m / min 1,2 - 4,9 1,5 - 6,0 1,6 - 6.0
Valstryck N / cm² 0,7 0,7 0,6
Material
Valsbeklädd med rostfri stålull och 
ARAMID toppduk
Valstråg av anodiserad aluminium (HPC) 
Kabinett pulverlackad, octoblå 

            •            •            •

Elanslutning 3N AC 380-415 50 Hz
Anslutningseffekt kW 18,4 22,2 23,7
Värmeeffekt kW 17,6 21,4 22,9
Säkring A 3 x 35 3 x 50 3 x 50
Radioavstörd           •            •              •
Ventilation
Frånluftsanslutning mm / Ø 75 75 75
Evakuering, friblåsande m³ / tim 115 150 160
Max mottryck Pa 100 100 100
Tillval
Återmatning av mangelgodset             •              •               •
Inmatingsband             •              •               •
Fjädermatta, i stället för stålull, ger bättre 
valstryck luftflöde och längre livslängd             •              •               •

Gasuppvärmning             •              •               •
Tillbehör
Rengöringsduk, valsvaxduk, mangelvax, 
rengöringspasta     •              •               •

* Valskapaciteten är angiven enligt DIN 11902. 
  I praktiken avgår ca 20-40% kapacitet, beroende på användarens 
  handlag, magelgodset format och sortering.



Tekniska data  PM 1318 - 1421

CE-märkt och certifierat enligt ISO 9001(kvalitet), ISO 14001 (miljö), samt SA 8000 (etik)
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Modell PM 1318 PM 1418 PM 1421
Höjd mm 1095 1095 1095

Bredd mm 2478 2478 2768

Djup, inklusive utmatningsbord mm 1379 1448 1448

Djup utan utmatningsbord mm 941 975 975

Höjd inmatningsbord mm 922 922 922

Höjd utmatningsbord mm 865 861 861

Elanslutningens placering* 
(från höger sida/höjd från golvet) mm 60/190 60/190 60/190

Frånluftsstosens placering 
(från höger sida/höjd från golvet) mm 233/768 233/768 233/768

Avstånd från vägg (rekommenderat 
vid val av återmatning) mm 300 300 300

Avstånd sida mm 350 350 350

Nettovikt kg 366 395 425

Största löstagbar del,  
tidsåtgång för demontering 12 timmar mm 1750x348x190 1750x414x224 2040x414x224

* Alternativt kan elanslutningen göras via  
  rör i golvet och upp i höger gavel.  
  För extra snygg installation se separat anvisning
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