
Mieles ProfiLine-diskmaskiner
Snabb och effektiv rengöring av din disk – flera gånger per dag
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Diskmaskiner som uppfyller höga krav på effekt och design
Diska upp till 5 gånger per dag

Rengöring av större mängder disk, flera 
gånger per dag
Frukost, lunch, kundmöten, kvällsaktiviteter 
– inom ett företag händer det många olika 
saker där man snabbt behöver rengöra större 
mängder glas, porslin och bestick som sedan 
ska användas igen. ProfiLine-diskmaskinerna 
är optimala att använda i mindre kök på kontor 
och i utställnings-, förenings- och matlagnings-
lokaler. De har mycket korta programtider från 
endast 17 minuter och är den professionella 
lösningen för glänsande ren disk i vardagen – 
samtidigt som du får behålla samma bekväma 
känsla som du har när du diskar hemma.

Behöver du mer?
För stora hygienkrav i förskola, skola eller 
ålderdoms- och vårdhem och för mycket 
höga krav på prestanda inom restaurangbran-
schen, rekommenderar vi Mieles professionella 
diskmaskiner PG 8055 - PG 8166. 
Beroende på maskinmodell kan disken till 
exempel rengöras med mycket höga tempera-
turer eller på bara 50 sekunder i kort-program-
met, vilket motsvarar en kapacitet på upp till  
1 300 tallrikar/h.

Optimal effekt och snygg design
ProfiLine-diskmaskinerna är också den perfekta 
lösningen för privata hushåll med stora krav på 
prestanda och design. 
Maskinerna har anslutningar för varmvatten 
och trefasström, så att deras kapacitet alltid 
kan utnyttjas optimalt. I varianterna med XXL-
diskutrymme och integrerad besticklåda kan 
14 standardkuvert diskas mycket grundligt och 
skonsamt.

Mieles ProfiLine-diskmaskiner uppfyller säker-
hetsföreskrifterna för diskmaskiner för professi-
onellt bruk (maskiner som inte används i privata 
hushåll) i enlighet med maskinriktlinje 2006/42/
EG.
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Tillförlitlighet
Som familjestyrt företag som har funnits i fyra generationer tar vi ett särskilt 
ansvar för våra produkter, metoder, för våra anställda och affärspartner 
samt för de resurser vi använder oss av.
•   Produktutveckling med konsekvent fokus på hög kvalitet, lång livslängd 

och hållbarhet
•   Innovationer som präglar branschen "Made in Germany"
•   Produktdesign som flera gånger vunnit pris för sin ergonomi och 

funktion
•   Omfattande systemlösning från en leverantör
•   Låga driftkostnader under hela användningstiden
•   Utmärkt service med ett stort antal servicetekniker som är beredda att 

stå till tjänst

Med Miele Professional får du högsta kvalitet, 
prestanda och effektivitet. Maskiner av hög kva-
litet som varje dag uppfyller alla förväntningar är 
anledningen till det stora förtroende vi har från 
våra professionella användare:  
97 % av alla kunder* skulle köpa en produkt 
från Miele Professional igen.

Den flexibla korgutrustningen och de speciella 
diskprogrammen tar hand om ditt porslin och 
dina glas på allra bästa sätt. Riedel "THE WINE 
GLASS COMPANY" rekommenderar Mieles 
diskmaskiner.

*Undersökning utförd av det oberoende institutet "Mercuri International"
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Produktfördelar med Mieles ProfiLine-diskmaskiner

Mycket korta programtider
Är mycket korta programtider och ett strålande resultat det viktigaste för 
dig? Då är ProfiLine-diskmaskinerna det perfekta valet för dig: Anslut-
ningar för varmvatten och trefas, intelligent diskteknik och en kraftfull 
värmepump möjliggör de bästa programtiderna från endast 
17 minuter och optimala diskresultat. Utnyttja de många innovativa funkti-
onerna som på kort tid får din disk att glänsa, dag efter dag.

Bekvämt nätverk
Vill du spara tid och istället fokusera på annat som är viktigt?
Inga problem! Oavsett om du är hemma eller inte så får du en mer 
dynamisk vardag, ökad komfort, livskvalitet och säkerhet med din nya 
ProfiLine-diskmaskins nätverk.
Med Mieles kostnadsfria app*, miele@mobile eller mielepro@mobile kan 
du kommunicera med din maskin när som helst och överallt, styra pro-
gramval, visa resttider eller kontrollera nivåer i maskinen. Med ett par klick 
beställer du bekvämt diskmedel och andra förbrukningsartiklar med hjälp 
av din smartphone eller surfplatta.

*Minimikrav: Android 4.2+ / iOS 9+

Låga förbrukningsvärden
Spara pengar och skona miljön: ProfiLine-diskmaskinerna imponerar med 
mycket låga förbrukningsvärden och är kända för sin maximala effektivitet. 
Redan under produktutvecklingen är det högsta prioritet: Optimala diskre-
sultat ska uppnås med användning av återvinningsbara material, och inte 
mer än den absolut nödvändiga mängden vatten, energi och diskmedel.

Automatisk dosering av flytande diskmedel
Doseringen av flytande diskmedel kan alltid ske på ett mycket bekvämt 
sätt och med den optimala mängden via en extern doseringsmodul.
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Fler fördelar med ProfiLine-diskmaskinerna*

*beroende på modell

Patenterad²⁾ AutoOpen-funktion
När du har valt extra torkfunktion öppnas diskmaskinens lucka automa-
tiskt i slutet av programmet och luckan hålls sedan lite öppen. På så sätt 
kommer frisk luft in till disken och till och med sådant som plast-
föremål blir helt torra. Genom ett särskilt luftflöde skyddas din bänkskiva 
mot fukt.

²⁾ Europapatent EP 1 080 681

Perfect GlassCare³⁾
Mjukt vatten underlättar en grundlig diskning, men är aggressivt mot glas. 
Därför är ProfiLine-diskmaskinerna utrustade med den patenterade  
Perfect GlassCare-tekniken³⁾. Denna funktion säkerställer att diskvattnet 
alltid har den optimala hårdheten.
På detta sätt diskas dina glas skonsamt, så att du kan ha glädje av dem 
under lång tid.

³⁾ Europapatent EP 1 457 153 B

Bästa ljudvärden
ProfiLine-diskmaskinerna diskar extra tyst, med låga ljudvärden från 
45 dB(A), och ger dig alltid perfekt resultat. De är faktiskt tystare än ett 
normalt samtal.

Patenterad¹⁾ 3D-besticklåda+
3D-besticklådan+ har en inprogrammerad flexibilitet. Bredd, höjd och djup 
kan varieras och anpassas till varje disksituation. Tack vare fällbara hållare 
i mittendelen får du mer plats för stora bestick, som till exempel sallads-
bestick eller kockknivar. Med de justerbara sidorna går det till och med att 
placera glas med långa skaft i överkorgen. Ett plus för en flexibilitet som 
ger perfekta diskresultat.

¹⁾ DE102008062761B3, EP2201887B1
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Hög rengöringshygien
I mindre kök med disk från flera personer spelar även hygienaspekten en 
viktig roll. Mieles nya ProfiLine-diskmaskiner med disksystem för färskvat-
ten uppnår framför allt ett mycket hygieniskt rengöringsresultat i program-
met "Hygien" med höga disk- och sköljtemperaturer.

ComfortClose
Praktisk: Luckan är extra lätt att öppna och stänga, och stannar i önskat 
läge.

BrilliantLight
Automatiskt styrda: Fyra LED-lampor lyser upp hela diskutrymmet in i 
minsta vrå.

⁾⁾ Patent DE 10 2007 008 950.5

Maximal flexibilitet
Tack vare den maximala och mycket flexibla korgutrustningen diskas glas, 
porslin och bestick på bästa sätt. Med FlexAssist-märkningen ser du 
omedelbart vilka inställbara element du kan flytta för att anpassa diskkor-
gen som du vill ha den. Med FlexCare-glashållarna kan du säkert placera 
glas med långa skaft i korgen. Detta garanterar en perfekt och skonsam 
rengöring.
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Energieffektivitet
Visar energieffektivitetsklassen

Det finns energieffektivitetsklasser 
från A+++ -20 % till A+ till förfogan-
de. 

Kortaste programtid i min
 Visar det kortaste diskprogrammets 
programtid i minuter.

Den kortaste programtiden är 17 
minuter och uppnås vid anslutning till 
3 N AC 400 V 50 Hz 

      (13 x 16 A) och varmvatten.

Ljudnivå
Anger ljudnivån i decibel (dB)

Som jämförelse har de tystaste hus-
hållsdiskmaskinerna en ljudnivå från 
38 dB i diskprogammet "Extra tyst". 
Det högsta värdet ligger på 

                46 dB.

Bestickrengöring
 Visar var besticken kan placeras för 
rengöring.

Den patenterade 3D-besticklådan+1) 
går att variera i höjd, bredd och djup

På följande sidor visas alla Mieles 
ProfiLine-diskmaskiner en gång 
till i detalj med hjälp av tabeller. 
Mieles produkter har alltid många 
olika funktioner och egenskaper.

De viktigaste egenskaperna visas 
direkt ovanför produkten i form av 
symboler, så att du får en snabb 
överblick över vad som skiljer 
produkterna åt. På denna sida 
finns korta förklaringar som ger en 
snabb överblick över alla använda 
symboler.

Perfect GlassCare2)

Visar om diskmaskinen har funktio-
nen Perfect GlassCare

Denna patenterade 2) teknik säker-
ställer att dina glas vårdas på ett 
skonsamt sätt

AutoOpen-torkning3)

Visar om diskmaskinen har funktio-
nen AutoOpen-torkning

När diskprogrammet är avslutat öpp-
nas diskmaskinens lucka automatiskt

Nätanslutning (WiFiConn@ct)
Visar om diskmaskinen kan anslutas 
till ett nätverk.

Diskmaskinen har wifi och kan 
anslutas till ett nätverk. För använd-
ning av mobila funktioner för högsta 
användarkomfort.

BrilliantLight4)

Visar om diskmaskinen lyser inuti

4 Power-LED:er ger den perfekta 
belysningen inuti diskutrymmet

Automatisk dosering av flytande 
diskmedel
Visar om det är möjligt att ansluta en 
automatisk dosering av flytande  

 diskmedel.

 Diskmaskinen kan anslutas till en ex-
tern doseringsmodul (extra tillbehör) 
för automatisk dosering av flytande 
diskmedel (kan beställas hos Miele).

Vad betyder symbolerna?
En överblick över alla ProfiLine-diskmaskinernas symboler

1) Patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3
2) Patent: EP1080681B1
3) Patent: EP 2120671B1, DE 102007008950B4
4) Patent: EP 2233061B1
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* Beräknad möjlig leverans från december 2017
** Vid anslutning till varmvatten och 3 N AC 400 V 50 Hz (3 x 16 A)

Tips 
På grund av de särskilda kraven på hygien och kapacitet
rekommenderar vi förskolor, skolor, vård- och ålderdomshem och
restauranger att använda diskmaskinsmodell PG 8055, 
PG 8056, PG 8058 eller PG 8059 från Miele Professional.

Modell/försäljningsbeteckning PG 8130
Effekt
Max. diskningar per dag 5
Programtid kort program i minuter** 17
Design
Panelutförande/typ av användning Rak panel/programvalsknapp
Display 1-radig textdisplay
Komfort
ComfortClose •
Möjlig dosering av flytande diskmedel via dosmodul G 80 ProfiLine (extra tillbehör) •
Ljudnivå dB(A) re 1 pW 45
Resttidsvisning/upp till 24 timmar senare start •/•
Funktionskontroll Display
Effektivitet och hållbarhet
Energieffektivitet/torkeffekt A++/A
Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning (i programmet ECO) 0,60 kWh
Vattenförbrukning l/elförbrukning kWh i programmet ECO 13,8 liter/0,927 kWh
Årsförbrukning vatten i liter/årsförbrukning el kWh i programmet ECO 3 864 liter/262 kWh
FlexiTimer med EcoStart •
Resultatkvalitet
Diskmaskin med färskvattensystem/AutoOpen-torkning •/•
Fläkttorkning med Turbothermic-system/Perfect GlassCare •/•
Diskprogram
Antal diskprogram 8
Intensiv rengöring Intensiv/Hygien 82°C
Snabb och enkel rengöring Kort/Universal 65°C
Skonsam rengöring för glas Glas 50°C
Energimärkningsprogram ECO 52°C
Specialprogram Kallt/fördisk, plast
Korgutformning
Bestickplacering Bestickkorg
Korgutformning/FlexCare-glashållare MaxiComfort/4
Antal standardkuvert 13
Nätanslutning
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Säkerhet
Waterproof-system/lucklås •/•
Säker enligt maskindirektivet (2006/42/EG) •
Elanslutningar
Nätanslutning 3 N AC 400 V 50 Hz
Värmeeffekt i kW/säkring 8,1/3 x 16 A
Total anslutningseffekt i kW vid anslutning till varmvatten och 
                3 N AC 400 V 50 Hz 8,3
Modifieringen kan ske efter beräkning av Mieles service 1 N AC 230 V 50 Hz
Kall- eller varmvattenanslutning (15 °C – 60 °C) •
Konstruktion/mått/vikt
Modellserie (fri uppställning) ProfiLine
Kan installeras som Fristående produkt med bänkskiva
Sockelindrag (mm) –
Leveransomfång/färg front/sidoplåtar med topplock/vit/vit
Yttermått H/B/D [mm]/vikt, netto [kg] 845/598/600/69

Diskmaskin ProfiLine
Produktöversikt



11

Diskmaskin ProfiLine
Produktöversikt

Modell/försäljningsbeteckning standardvariant (60 x 81 cm) PG 8130 i –
Modell/försäljningsbeteckning XXL-variant (60 x 85 cm) – PG 8133 SCVi XXL 
Effekt
Max. diskningar per dag 5 5
Programtid kort program i minuter* 17 17
Design

Panelutförande/typ av användning Rak panel/programvalsknapp
Helt integrerad panel/program-
valsknapp

Display 1-radig textdisplay 1-radig textdisplay
Komfort
BrilliantLight •
ComfortClose • •
Möjlig dosering av flytande diskmedel via dosmodul G 80 ProfiLine (extra tillbehör) • •
Ljudnivå dB(A) re 1 pW 45 45
Resttidsvisning/upp till 24 timmar senare start •/• •/•
Funktionskontroll Display Optisk och akustisk
Effektivitet och hållbarhet
Energieffektivitet/torkeffekt A++/A A++/A
Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning (i programmet ECO) 0,60 kWh 0,60 kWh
Vattenförbrukning l/elförbrukning kWh (i programmet ECO) 13,8 liter/0,927 kWh 13,8 liter/0,941 kWh
Årsförbrukning vatten i liter/årsförbrukning el kWh (i programmet ECO) 3 864 liter/262 kWh 3 864 liter/266 kWh
FlexiTimer med EcoStart • •
Resultatkvalitet
Diskmaskin med färskvattensystem • •
AutoOpen-torkning • •
Fläkttorkning med Turbothermic-system • •
Perfect GlassCare • •
Diskprogram
Antal diskprogram 8 8
Intensiv rengöring Intensiv/Hygien 82°C Intensiv/Hygien 82°C
Snabb och enkel rengöring Kort/Universal 65°C Kort/Universal 65°C
Skonsam rengöring för glas Glas 50°C Glas 50°C
Energimärkningsprogram ECO 52°C ECO 52°C
Specialprogram Kallt/fördisk, plast Kallt/fördisk, plast
Korgutformning
Bestickplacering Bestickkorg 3D-besticklåda+
Korgutformning/FlexCare-glashållare MaxiComfort/4 MaxiComfort/4
Antal standardkuvert 13 14
Nätanslutning
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/•
Säkerhet
Waterproof-system • •
Lucklås • –
Säker enligt maskindirektivet (2006/42/EG) • •
Elanslutningar
Nätanslutning 3 N AC 400 V 50 Hz 3 N AC 400 V 50 Hz
Värmeeffekt i kW/säkring 8,1/3 x 16 A 8,1/3 x 16 A
Total anslutningseffekt i kW vid anslutning till varmvatten och 3 N AC 400 V 50 Hz 8,3 8,3
Modifieringen kan ske efter beräkning av Mieles service 1 N AC 230 V 50 Hz 1 N AC 230 V 50 Hz
Kall- eller varmvattenanslutning (15 °C – 60 °C) • •

Diskmaskin ProfiLine
Produktöversikt

* Vid anslutning till varmvatten och 3 N AC 400 V 50 Hz (3 x 16 A)

Tips 
På grund av de särskilda kraven på hygien och kapacitet 
rekommenderar vi att förskolor, skolor, vård- och ålderdomshem och 
restauranger använder diskmaskinsmodell PG 8055, PG 8056, 
PG 8058 eller PG 8059 från Miele Professional.
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