Professionell tvätt- och torkutrustning för
användning i fastighetstvättstugor 2018
Miele Professional. Immer Besser.

Tvättutrustning i professionell miljö

Mieles företagsfilosofi

Professionell tvättutrustning

Miele & Cie. KG startades 1899 av Carl Miele och Reinhard
Zinkann i Gütersloh/Tyskland och är, än idag, ett tyskt
familjeföretag. Företaget ägs och styrs nu av fjärde
generationen Miele och Zinkann.

I en tvättstuga för flerfamiljsfastigheter krävs snabba och
robusta proffsmaskiner. Detsamma gäller också på till
exempel äldreboenden, verkstäder, frisörsalonger, hotell,
campingplatser, städbolag med mera.

”Miele – Immer besser” (Alltid bättre) och den långsiktiga
strategin att aldrig, aldrig tumma på kvaliteten eller flytta
produktionsbasen till lågprisländer är företagets filosofi.
Ständig vidareutveckling av kvalitet och teknik har lett till att
Miele identifieras med högsta produktkvalitet och bästa
funktion.
Tack vare produkternas långa livslängd och låga driftskostnader bidrar Miele till att hushålla med naturresurserna.
För Miele går företagsfilosofi och miljömedvetande hand i
hand.
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Miele har lång erfarenhet av att bygga kraftfulla och kompakta maskiner för tuff användning. På den svenska marknaden har Mieles maskiner sedan flera årtionden gjort sig
kända för bra tvättresultat, lång livslängd och få tekniska
problem.
Försäljningsorganisationen i Sverige är rikstäckande och
hjälper gärna till med dimensioneringsförslag, kostnadsberäkningar, layoutförslag och finansieringslösningar.

Tekniska lösningar

Service och underhåll

Framtidssäker

Den patenterade skontrumman är

Maskinerna är lätta att underhålla. De är

Den nya generationens maskiner är utrus-

ett exempel på Mieles innovations-

upp-byggda med en stabil ram och lätt

tade med ett optiskt gränssnitt för program-

förmåga. Den skonsamma behandlingen

demonterbara sidoplåtar och topplock. En

mering av nya programvaror, felsökning med

ger bättre tvättresultat och minskar slitaget

del service kan därför göras framifrån, vilket

mera. Tvättmaskinerna är förberedda för

på textilierna och eliminerar problemet med

underlättar om man installerat maskinerna

anslutning av upp till sex pumpar för auto-

att till exempel behåbyglar fastnar mellan

som en pelare med tumlaren ovanpå tvätt-

matisk dosering. Även betal- och boknings-

tvättrumma och vätskebehållare. Tvättma-

maskinen. Vid eventuella störningar kan en

system är lätta att installera.

skinerna klarar höga centrifugerings varvtal.

tekniker få fram felkoder på tänkbar orsak i

I tumlaren gör skontrummans mönster att

klartext i displayen, så att man snabbt kan

tvätten svävar på en luftkudde som ger

reparera maskinen.

snabbare och jämnare torkning.

Know-How

Kvalitet

Service

Alla systemkomponenter kommer från ett

Miele erbjuder högt tekniskt kunnande, i en-

Miele är en kompetent partner för alla tvätt-

ställe. Sedan årtionden är Miele marknads-

lighet med ISO 9001 och ISO 14001. Hållbar

lösningar och har lång erfarenhet av den

ledare när det gäller utveckling av profes-

konstruktion och högkvalitativa material,

svenska marknadens speciella krav. En

sionell tvättutrustning. Av dessa erfarenheter

tillverkningserfarenhet och egen elektronik-

kunnig sälj- och serviceorganisation, som

har vi byggt konceptet och utförandet av

och komponenttillverkning säkerställer lång

det är lätt att få kontakt med, hjälper dig

de moderna professionella tvättmaskinerna,

livslängd och störningsfri drift. Tillförlitlighet

både före och efter köpet.

torktumlarna och manglarna. Våra kunder

i alla detaljer och patenterade tekniska lös-

erbjuds rådgivning, hjälp med behovsanalys

ningar är ytterligare bevis för Mieles kvalitet.

Reservdelar tillhandahålls minst 10 år efter

och lönsamhetsberäkningar. När det gäller

”Immer besser”, fritt översatt ”Alltid bättre”,

maskinmodellens utgång. Vårt mål är en

planering av investering kan Miele erbjuda

speglar de kärnvärden som Miele har haft

perfekt textilvård och nöjda kunder.

skräddarsydda lösningar med finansiering

ända sedan företaget grundades.

och leasing.
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Klimatsmart tvättning

Vad väger tvätt egentligen och hur stort är tvättbehovet?
I Sverige består 81,4% av hushållen av tre boende eller färre. Eftersom olika klädmaterial och färger skall tvättas i
olika program och temperaturer är den genomsnittliga lasten endast 2,5 kg per tvätt, vilket exempelvis motsvarar 5
underlakan á 0,5 kg eller 10 skjortor á 0,25 kg.
Maskiner med kapacitet 5,5 eller 6,5 kg är fullt tillräckliga för svenska flerfamiljstvättstugor. Att använda större
maskiner är att ”elda för kråkorna”, vilket inte är bra varken för totalekonomin eller miljön.
Klimatsmart tvätt med Miele Professional
• Väl genomtänkt konstruktion och avancerad styrelektronik
optimerar vatten- och energiförbrukning.
• Hydromatic mängdautomatik med flödesmätare reducerar
automatiskt el- och vattenförbrukning utifrån tvättmängd och
textiliernas material.
• Alla Mieles tvättmaskiner är högcentrifugerande, med dubbel
obalanskontroll, vilket kortar torktiden och sänker kostnaden
för torkning.
• Alla tvättmaskiner kan anslutas till extern tvättmedelsdosering och bokningssystem. Externa tvättmedelspumpar
förhindrar överdosering och ett bokningssystem förhindrar
tvätt åt bekanta och företag i den gemensamma tvättstugan.
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• Samtliga Mieles professionella tvättmaskiner kan anslutas till
kallvatten eller kall-/varmvatten. Kall-/varmvatten-anslutning
flyttar energiförbrukning från el till varmvatten vilken kan
komma från fjärrvärme, bergvärme med mera (och som ofta
är billigare och kan vara mera miljövänligt).
• Grovtvättmaskiner skall inte vara onödigt stora. För att kunna
få in skrymmande textilier är Mieles stora lucköppning minst
lika viktig som trumvolymen.
• Hög kvalitet som ger driftsäkerhet och överlägsen livslängd
betyder inte bara god totalekonomi utan också minskad
miljöpåverkan.

Klimatsmart torkning

Klimatsmart torkning med Miele Professional
• I en tvättstuga med två tvättmaskiner, en tumlare och ett torkskåp kommer hälften av tvätten att tumlas och andra hälften hängtorkas. Med två tumlare i samma tvättstuga kan en betydligt större del tumlas vilket är energieffektivare. Samtidigt blir flödet genom
tvättstugan snabbare vilket möjliggör kortare tvättpass och bättre tillgänglighet och mer ergonimiskt.
• Sensitivt torkningssystem med exakt fuktavkänning ”PerfectDry” säkrar att övertorkning undviks och att ingen onödig energi förbrukas.
• Värmepumpsteknik i tumlare, men även i torkskåp och torkrum, minimerar energiförbrukningen och ger dessutom extra skonsam
torkning på lägre temperaturer.
• Frånluftstorktumlare och torkskåp som ansluts via värmeväxlare har bland annat fördelen att energiåtgången reduceras.
• Hängtorkning bör ske i torkskåp eftersom de är energisnålare än motsvarande torkrum.
• En modern tvättstuga där torkning sker med värmepumpsteknik och tvättmaskinerna är kall- och varmvatten-anslutna belastar huvudsäkringen betydligt mindre, vilket kan ge minskat säkringsbehov och elkostnad.
• Utnyttja Miele Professionals rikstäckande säljorganisation som gärna ger råd om hur driftkostnader för tvätt och torkning kan sänkas,
lönsamhetskalkyler med mera. Ofta är det lönsamt att byta lite äldre, väl fungerande utrustning.

Tre olika typer av torktumlare
Kondenstorktumlare PT 7135 C
• Torktid: 80 min, för 6,5 kg bomull.
• Energiförbrukning: 0,51 kWh/kg tvätt.
• Värmavgivning: 9 MJ/h ≈ 2.500 W.
• Funktion: En sluten processventilation kyls i en intern växlare med rumsluften som
kylmedia. Kondensatet leds till avlopp med en slang. Vid frekvent drift krävs god
allmänventilation annars stiger rumstemperaturen och verkningsgraden försämras,
vilket innebär att energiförbrukning och torktid ökar.

Frånluftstorktumlare PT 7136
• Torktid: 40 min, för 6,5 kg bomull.
• Energiförbrukning: 0,51 kWh/kg tvätt (0,41 kWh/kg, via värmeväxlare HX 300).
• Värmavgivning: 0,76 MJ/h ≈ 210 W.
• Funktion: Luft tas normalt från rummet och värms upp, mättas med fukt och därefter
evakueras. Det är även möjligt att ansluta tumlarens till- och frånluft via växlare vilket
innebär 20% lägre energiförbrukning samt att tumlarens ventilation separeras från
allmänventilationen.

Värmepumpstorktumlare PT 7137 WP
• Torktid: 85 min, för 6,5 kg bomull.
• Energiförbrukning: 0,24 kWh/kg tvätt.
• Värmavgivning: 3,3 MJ/h ≈ 920 W.
• Funktion: En sluten processventilation kyls med hjälp av ett internt kylsystem
(kompressor, förångare med mera) vilket innebär minimal energiförbrukning och att
tumlaren inte ställer extra krav på allmänventilationen. Kondensatet leds till avlopp
med en slang.
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Miele ProfiLine
Produktfakta tvättmaskin PW 5055 och PW 5065

Proffsmaskiner med ProfiLine-styrning
ProfiLine har analogt programvred med standardprogram och möjlighet att aktivera ytterligare program.

Tvättmaskin PW 5055 och PW 5065
• Kapacitet 5,5 kg resp. 6,5 kg.
• Skontrumma, trumvolym 59 l.
• Centrifugeringsvarvtal 1 400 v/min.
• G-faktor 526, restfukt 49%.
• Novotronic L-styrning.
• Specialprogram Jeans, Outdoor mini och
Skjortor etcetera.
Konstruktion/färg
• Maskinen monteras vanligen på sockel
vilket ger en bättre ergonomi.
• Kan placeras i tvätt- och torkpelare.
• Vit med emaljerad front.

Tvätteknik/utrustning
• Hydromatic mängdautomatik.
• Mjukstart och obalansövervakning.
• AutoClean-tvättmedelsnedspolning.
• Anslutningar för bokningssystem och
externa doseringspumpar.
• Trumma och vätskebehållare av rostfritt
stål.
• Kallvattenanslutning, kan även kopplas
till varmvatten (varmvattenslang ingår vid
leverans).
Fyra olika maskinversioner
• PW 5055 och PW 5065 AV har avlopps-

ventil DN70.
• PW 5055 och PW 5065 Pumpavlopp har

avlopp via avloppsslang DN22.
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Miele ProfiLine
Produktfakta torktumlare PT 5155 C, PT 5135 C, PT 5156, PT 5136, PT 5157 WP
och PT 5137 WP

Proffsmaskiner med ProfiLine-styrning
Perfekt finish av tvätten med de kompakta torktumlarna vars funktion är anpassad till tvättmaskin PW 5055, PW 5065 och MopStar 60.

Torktumlare PT 5155 C och PT 5135 C
• Kondenstorktumlare.
• Kapacitet 5,5 kg resp. 6,5 kg.
• Reverserande rostfri skontrumma,
trumvolym 130 l.
• Sensitivtorkningssystem med elektronisk
fuktighetsmätning.
• Novotronic L styrning, torktumlarprogram
med 7 torrhetsnivåer, 2 tidsstyrda program
och 8 specialprogram.
• Vit med emaljerad front.

Torktumlare PT 5156 och PT 5136
• Frånluftstorktumlare.
• Kapacitet 5,5 kg resp. 6,5 kg.
• Reverserande rostfri skontrumma,
trumvolym 130 l.
• Sensitivtorkningssystem med elektronisk
fuktighetsmätning.
• Novotronic L styrning, torktumlarprogram
med 7 torrhetsnivåer, 2 tidsstyrda program
och 8 specialprogram.
• Vit med emaljerad front.

Torktumlare PT 5157 WP och PT 5137 WP
• Värmepumpstorktumlare.
• Kapacitet 5,5 kg resp. 6,5 kg.
• Reverserande rostfri skontrumma,
trumvolym 130 l.
• Sensitivtorkningssystem med elektronisk
fuktighetsmätning.
• Novotronic L styrning.
• 15 torkprogram på låg skonsam temperatur.
• Vit med emaljerad front.

Tekniska data sid 28
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Fördelar Miele Professional
Tvättutrustning i professionell miljö

Luddfilter med stor kapacitet i torktumlare PT 7136 L Vario

AutoClean-tvättmedelsnedspolning

Proffskvalitet och utrustning
Förstärkta stötdämpare, mycket tyst gång
tack vare robust upphängning av trumman och elektronisk obalansövervakning i
centrifugeringsprogrammet säkerställer hög
belastningskapacitet och lång livslängd.

Professionell motor
Den mycket starka frekvensstyrda motorn
möjliggör mjukstart i startfasen och en tyst,
stabil gång vid höga centrifugeringsvarvtal.
Med en G-faktor på 526 blir restfukten liten
och torkningen reduceras till ett minimum.

Möjlighet till varmvattenanslutning (även
varmvattenslangen ingår vid leverans) och
hög värmeeffekt med 4,6 kW ger korta
programtider och sänker normalt energikostnaden.

Tvättmedelsdosering
Med möjlighet att ansluta upp till sex doseringspumpar för flytande tvättmedel blir tvättmedelsdoseringen enkel och ekonomisk.
Nedspolning av pulvertvättmedel sker med
patenterad AutoClean-teknik, som motverkar
att tvättmedlet fastnar i facket.

Innovativ teknik, patenterade lösningar
Mieles unika skontrumma säkerställer
maximal skonsamhet för tvätten. På den
unika ytstrukturen uppstår en vattenfilm på
vilken tvätten glider mjukt, samtidigt som ett
minimalt antal mycket små hål i trumman
förhindrar skador på textilierna. Efter centrifugeringen sitter tvätten inte fast i trummans
vägg utan ligger löst i trumman utan noppor.
Spikar och lösa bh-byglar förhindras från att
fastna i avloppsventilen.
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Sensitiv-torkningssystem
Elektronisk fuktighetsmätning ger skonsam
behandling av tvätten och exakt önskad
torrhetsgrad.
I torktumlarna PT 7136 Vario och PT 7186
Vario finns ett extra stort luddfilter för upp till
16 torkomgångar som ger mer flexibilitet och
spar mycket tid genom de långa rensningsintervallerna.
Olika konstruktioner och placering
Mieles torktumlare finns i kondens-, frånlufteller värmepumsutförande. Maskiner monteras vanligtvis på sockel för bästa arbetshöjd.
Med en byggsats kan tvättmaskin och
torktumlare med kapacitet på max 6,5 kg,
placeras ovanpå varandra på endast 60x70
cm golvyta.

Styrning Profitronic L

Multifunktionsväljare

Styrning Profitronic L Vario

Snabbvalsknappar för program med Profitronic L Vario-styrning

Tvättmaskinerna och torktumlarna i
Professional-serien är utrustade med
Profitronic L respektive Profitronic L Variostyrning. Båda utrustningsvarianterna styrs
genom en multifunktions-väljare, det vill säga
med vred och tryckknapp på samma gång.
Profitronic L Vario-modellerna har dessutom
fyra snabbvalsknappar som kan programmeras med valfria program.

Tvättmaskiner PW 6055 Vario, PW 6065
Vario och PW 6075 Vario har följande
tvättprogram:

Alla programsteg visas i klartext i displayen.
Det finns 21 olika displayspråk att välja
mellan. Med funktionen senare start, visning
av resttid, belysning i trumman och visning
av aktuell tid blir maskinernas användarvänlighet komplett.

Möjlighet att aktivera specialanpassade
tvättprogram: Kökstvätt, Bordslinne, Gardiner, Huvudkuddar, Outdoor, Impregnering,
Intensiv 60 °C och Intensiv 40 °C.

16 standardtvättprogram
Möjlighet att aktivera tio olika programpaket
med totalt 33 specialanpassade tvättprogram för olika verksamheter. Med hjälp
av programpaketen uppfylls de speciella
krav som finns inom vård och omsorg,
idrottsklubbar, hotell, restauranger, bagerier,
slakterier, hårfrisörer och tvätterier.
Möjlighet till fri programmering av fem tvättprogram som även namnges i klartext.
fyra snabbvalsknappar för de mest frekventa
tvättprogrammen.
Tvättmaskiner PW 6055 Profitronic L,
PW 6065 Profitronic L och PW 6075
Vario har följande tvättprogram:

Möjlighet att anpassa vattennivåer, temperaturer med mera.

Torktumlare PT 7135 Vario och PT 7136
Vario har följande torkprogram:
18 standardtorkprogram
Möjlighet att aktivera sju olika programpaket
med totalt 21 specialanpassade torkprogram för olika verksamheter. Med hjälp
av programpaketen uppfylls de speciella
krav som finns inom idrottsklubbar, hotell,
restaurang, brandförsvar, tvätteri, städbolag
och hästsport.
Möjlighet till fri programmering av fem torkprogram som även namnges i klartext.

Tolv standardtvättprogram.
Fyra snabbvalsknappar för de mest frekventa torkprogrammen.
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Miele Profitronic
Produktfakta tvättmaskin PW 6055, PW 6065,
PW 6055 Vario, PW 6065 Vario och PW 6075 Vario

Proffsmaskiner med Profitronic L-styrning
Tvättmaskiner i Professional-serien finns i tre olika kapacitetsutföranden – 5,5, 6,5 och 7,5 kg. Profitronic L-styrningen finns i standardutförande
med en mängd olika program samt i utförandet Profitronic L Vario med fyra snabbvalsknappar och aktiverbara programpaket.

Tvättmaskin PW 6055 Vario
• Kapacitet 5,5 kg.
• Skontrumma, trumvolym 54 l.
• Centrifugeringsvarvtal 1 400 v/min.
• G-faktor 526, restfukt 49%.
• Belysning i trumman.
• Varm- och kallvattenanslutning.
• AutoClean-tvättmedelsnedspolning.
• Hydromatic mängdautomatik med flödesmätare.
• Mjukstart och obalansövervakning.
• Profitronic L Vario-styrning.
• 16 standardprogram och möjlighet att
aktivera 10 programpaket anpassade för
olika verksamheter.
• 4 snabbvalsknappar för program.
• 6 stycken tvättmedelssignaler.
• Vit med emaljerad front och rostfri panel
och topplock.
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Tvättmaskin PW 6065 Vario
och PW 6075 Vario
• Kapacitet 6,5 kg resp. 7,5 kg.
• Skontrumma, trumvolym 59 l.
• Centrifugeringsvarvtal 1 400 v/min.
• G-faktor 526, restfukt 49%.
• Belysning i trumman.
• Varm- och kallvattenanslutning.
• AutoClean-tvättmedelsnedspolning.
• Hydromatic mängdautomatik med flödesmätare.
• Mjukstart och obalansövervakning.
• Profitronic L Vario-styrning.
• 16 standardprogram och möjlighet att
aktivera 10 programpaket anpassade för
olika verksamheter.
• 4 snabbvalsknappar för program.
• 6 stycken tvättmedelssignaler.
• Vit med emaljerad front och rostfri panel
och topplock.

Tvättmaskin PW 6055 och PW 6065
Tvättmaskin PW 6055 och PW 6065 finns
även i utförande med programstyrning i
Profitronic L. Detta innebär:
• 16 standardprogram och 9 aktiverbara

specialprogram, istället för 10 programpaket.
• Inga snabbvalsknappar.
• 4 stycken tvättmedelssignaler.
• Användaren kan endast välja till förtvätt,
men exempelvis inte fritt justera centrifugering eller tvätttemperaturer.
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Miele Profitronic
Produktfakta torktumlare PT 7135 C Vario, PT 7136 Vario och PT 7137 WP

Proffsmaskiner med Profitronic L Vario-styrning
Torktumlare i Professional-serien har 6,5 kg kapacitet och matchar tvättmaskinerna i storlek. De har i Profitronic L Vario-styrning med fyra
snabbvalsknappar och aktiverbara programpaket.

Torktumlare PT 7135 C Vario
• Kondenstorktumlare.
• Kondensvattnet leds bort via en slang på
baksidan.
• Kapacitet 6,5 kg.
• Reverserande rostfri skontrumma,
trumvolym 130 l.
• Sensitivtorkningssystem med elektronisk
fuktighetsmätning.
• Profitronic L Vario-styrning.
• 16 standardprogram och möjlighet att
aktivera 4 programpaket anpassade för
olika verksamheter.
• 4 snabbvalsknappar för program.
• Vit med emaljerad front och rostfri panel
och topplock.

Torktumlare PT 7136 Vario
• Frånluftstorktumlare.
• Kapacitet 6,5 kg.
• Reverserande rostfri skontrumma,

trumvolym 130 l.
• Sensitivtorkningssystem med elektronisk

fuktighetsmätning.
• Luddfilter med extra stor kapacitet.
• Profitronic L Vario-styrning.
• 16 standardprogram och möjlighet att

aktivera 4 programpaket anpassade för
olika verksamheter.
• 4 snabbvalsknappar för program.
• Vit med emaljerad front och rostfri panel
och topplock.

Torktumlare PT 7137 WP Vario
• Värmepumpstorktumlare.
• Kondensvattnet leds bort via en slang på
baksidan.
• Kapacitet 6,5 kg.
• Reverserande rostfri skontrumma,
trumvolym 130 l.
• Sensitivtorkningssystem med elektronisk
fuktighetsmätning.
• Tredubbelt filtersystem, inklusive finfilter.
• Profitronic L Vario-styrning.
• 15 torkprogram på låg skonsam
temperatur.
• 4 snabbvalsknappar för program.
• Vit med emaljerad front och rostfri panel
och topplock.

Tekniska data sid 28
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Grovtvättmaskiner
8–10 kg kapacitet

Grovtvättmaskiner
Skrymmande grovtvätt som till exempel mattor och täcken bör tvättas i grovtvättmaskiner. Miele har högvarvscentrifugerande grovtvättmaskiner
som tål tung tvätt och tuffa tag.

Tvättmaskin PW 6080 Vario
• Kapacitet 8 kg.
• Skontrumma, trumvolym 80 l.
• Centrifugeringsvarvtal 1 300 v/min.
• G-faktor 520, restfukt 49%.
• AutoClean - tvättmedelsnedspolning.
• Profitronic L Vario-styrning med
16 standardprogram. Möjlighet till
15 anpassade programpaket för olika
verksamheter.
• Normalt avloppsventil DN70 men finns
även i specialutförande, med pumpavlopp
DN22.
• Finns med blå- eller vit front och topplock.

Fördelar med Mieles grovtvättmaskiner
• Patenterad skontrumma minskar slitage på
tvätten och problem med bh-byglar.
• Stor lucköppning Ø 370 mm, underlättar
i-och urlastning av skrymmande textilier.
• Högvarvscentrifugerande, vilket är extra
viktigt när stora, tjocka och svårtorkade
textilier skall torkas.
• Tvättmedelsfack i fronten för bästa
ergonomi.
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Tvättmaskin PW 5105 Vario
• Kapacitet 10 kg.
• Skontrumma, trumvolym 100 l.
• Centrifugeringsvarvtal 1 100 v/min.
• G-faktor 370, restfukt 51%.
• AutoClean - tvättmedelsnedspolning.
• Profitronic L Vario-styrning med 16
standardprogram. Möjlighet till 15
anpassade programpaket för olika
verksamheter.
• Blå front.

Tvättmaskin PW 811 Profitronic M
• Kapacitet 12 kg.
• Skontrumma, trumvolym 110 l.
• Centrifugeringsvarvtal 1 150 v/min.
• G-faktor 460, restfukt 43%.
• Tvättmedelsskopor i fronten.
• Lucka med Auto-open och Auto-close.
• Profitronic M-styrning med 17 fasta eller
maximalt 199 fritt programmerbara tvättprogram.
• Rostfri front.

• Låg vatten- och energiförbrukning genom
Hydromatic, mängdautomatik som anpassar vattenmängd till hur mycket tvätt som
finns i maskinen.
• Välbalanserad frisvängande konstruktion,
mjukstart och dubbel obalanskontroll ger
tyst drift.
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Mopptvättmaskiner
6,5–10 kg kapacitet

Mopptvättmaskiner
Moppar och övrigt städmaterial måste tvättas i en anpassad mopptvättmaskin för att städresultatet skall bli bra och totalkostnaden för städningen skall kunna minimeras.

Tvättmaskin MopStar 60
Specialmaskin för mopptvätt:

Tvättmaskin MopStar 80
Specialmaskin för mopptvätt:

Tvättmaskin MopStar 100
Specialmaskin för mopptvätt:

• Kapacitet 6,5 kg.

• Kapacitet 8 kg.

• Kapacitet 10 kg.

• Skontrumma för moppar, trumvolym 59 l.

• Skontrumma för moppar, trumvolym 80 l.

• Skontrumma för moppar, trumvolym 100 l.

• Centrifugeringsvarvtal 1 400 v/min.

• Centrifugeringsvarvtal 1 300 v/min.

• Centrifugeringsvarvtal 1 100 v/min.

• G-faktor 526, restfukt 49%, justerbar för

• G-faktor 520, restfukt 49%, justerbar för

• G-faktor 370, restfukt 49%, justerbar för

"städklara" moppar.
• Anpassade tvättprogram för moppar, städdukar med mera.
• Fördröjd start upp till 96 timmar.
• 6 stycken tvättmedelssignaler och externa
anslutningar.
• Vit med emaljerad front.

"städklara" moppar.
• Anpassade tvättprogram för moppar, städdukar med mera.
• Fördröjd start upp till 96 timmar.
• 6 stycken tvättmedelssignaler och externa
anslutningar.
• Blå front.

Fördelar med Mieles mopptvättmaskiner
• Moppar blir extremt smutsiga vilket betyder
att vanliga tvättmaskiner, med standardtvättprogram, inte klarar av att få dem rena. En
mopptvättmaskin har tvättprogram anpassade för hårt smutsade moppar.
• Det går att preparera städklara moppar,
vilket ger snabbare och billigare städning,
bättre städresultat och förbättrad ergonomi
för städpersonalen.

"städklara" moppar.
• Anpassade tvättprogram för moppar, städ-

dukar med mera.
• Fördröjd start upp till 96 timmar.
• 6 stycken tvättmedelssignaler och externa

anslutningar.
• Blå front.

• Grovt avlopp DN70 motverkar att
maskinen sätter igen med grus och ludd.
• För mer information se broschyren ”Mieles
tvättutrustning för moppar och städmateriel”.

Tekniska data sid 27
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Torktumlare
8–8,5 kg kapacitet

Större torktumlare
Mieles torktumlare finns med olika typer av styrning. Alla tumlarna har reverserande trumrotation och horisontell luftström för snabb och jämn torkning, skrynkelskydd och stor lucköppning med stor öppningsvinkel för enkel i- och
urlastning.

Torktumlare PT 7186 Vario
• Frånluftstumlare med luftintag som förvärms i kabinettet.
• Kapacitet 8,5 kg.
• Reverserande rostfri skontrumma,
• Trumvolym 180 l.
• Luddfilter med extra stor kapacitet ger
ett rensningsintervall på upp till 16 torkomgångar.
• Sensitivtorkningssytem med elektronisk
fuktavkänning.
• Profitronic L Vario-styrning med
16 standardprogram med möjlighet till
8 programpaket anpassade för olika
verksamheter.
• Finns med blå- eller vit front och topplock.

Torktumlare PT8203 SL WP
• Värmepumpsteknik vilket innebär mycket
låg energiförbrukning.
• Kapacitet 8,5 kg.
• Reverserande trumma.
• Trumvolym 200 l.
• Elektronisk fuktavkänning med Mieles
patenterade Sensitivsystem som ger
snabb och jämn torkning.
• Reverserande trumma, för att tvätten inte
skall sno ihop sig och torkas ojämnt.
• Kraftfull radialfläkt för snabb torkning och
säker funktion.
• Styrning ProfiLine B Plus, programpanel
med 6 språk.

• Hela värmepumpsenheten är placerad i
en ljud- och värmeisolerad låda som kan
tas ut framifrån, för enkel och snabb service.
• Kylfläkt för extra kylning vid kontinuerlig
drift.
• Integrerad sockel vilket ger bra ergonomi,
möjlighet att städa under samt enkel installation.
• Smal konstruktion för enkel intransport
och placering
• Kondensavlopp Ø 32 mm, placerad på
200 mm höjd.
• Blå front.

• 3 stycken filter, varav två är metallfilter, för
att skydda förångare och fläktar från ludd.
• Användare kan enkelt rensa filtren, eftersom samtliga finns lättillgängliga bakom
en gemensam filterlucka.
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Torktumlare
10–12 kg kapacitet

Torktumlare PT 8253 och PT 8257 Profitronic M
• Frånluftstumlare med recirkulation och
horisontellt luftflöde.
• Kapacitet 10 kg.
• Reverserande rostfri skontrumma, trumvolym 250 l.
• Sensitivtorkningssystem med elektronisk
fuktavkänning.
PT 8253 Profitronic B-styrning
• Med elektronisk fuktavkänning, 9 automatprogram
samt tidsstyrda torkprogram.
• Blå front.
PT8257 Profitronic M-styrning
• Med 14 standardprogram eller maximalt 199 fritt
programmerbara tvättprogram.
• Blå eller rostfri front.

Torktumlare PT 8303
• Frånluftstorktumlare med recirkulation och
horisontellt luftflöde.
• Kapacitet 12 kg.
• Reverserande trumma, trumvolym 300 l.
• Integrerad sockel.
• Sensitivtorkningssystem med elektronisk
fuktavkänning.
• Profitronic B-styrning med 9 automatprogram samt tidsstyrda torkprogram.
• Blå front.

Tekniska data sid 29
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Varmmangel HM 16-83

Miele varmmangel
Modernt, enkelt, snabbt och bättre mangelresultat.

Varmmangel HM 16-83
• Valsdiameter 160 mm.
• Valsbredd 830 mm.
• Kapacitet vid 20% restfukt upp till
15 kg/h.

Säkerhetssystem
• Patenterat automatiskt fingerskydd.
• Manuell öppning av valsen vid strömavbrott.

Styrning
• Manövrering med fotpedal.
• Används sittande på arbetsstol vilket är
bekvämt och ergonomiskt.
• Steglös inställning av valshastighet.
• Indikatorlampa för värme.

• Valsupphängning på båda sidorna.

Konstruktion
• In- och utmatning av tvätten i fronten.
• Direktdrift utan kugghjul eller kedjor som

behöver underhåll.
• Behöver inte färstas i vägg och kan

däremed placeras fristående.

Utrustning
• Stryksula av anodiserad aluminium.
• Valsbeklädnad av Aramid ©.
• Förkromad upphängningsstång.

Tekniska data sid 30
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Tillbehör för fastighetstvättstugor
Torkutrustning och kallmangel
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Torkskåp ETS 1700 E (frånluft)
• Sensorstyrd automatisk
avstängning.
• Lämpligt för trånga utrymmen.
• Låg ljudnivå.
• Kapacitet 4 kg.
• Anslutningseffekt 1,5 kW.
• Säkring 10 A.
• Frånluftsanslutning Ø 100 mm.
• Evakuerad luftmängd 45 m³/h
• 2 fasta automatikprogram.
• Möjlighet till manuell tidsstyrn.
• Omhängningsbar dörr, levereras
högerhängd.
• B 595, D 615, H 1 715 mm.

Torkskåp ETS 1900 E (frånluft)
• Sensorstyrd automatisk
avstängning.
• Lämplig för trånga utrymmen.
• Låg ljudnivå.
• Kapacitet 4 kg.
• Anslutningseffekt 1,5 kW.
• Säkring 10 A.
• Frånluftsanslutning Ø 100 mm.
• Evakuerad luftmängd 45 m³/h.
• 2 fasta automatikprogram
• Möjlighet till manuell tidsstyrn.
• Omhängningsbar dörr, levereras
högerhängd.
• B 595, D 615, H 1 915 mm.

Torkskåp ECO Dryer 2.0 HP
(värmepump)
• ECO Dryer sensorstyrd
automatisk avstängning.
• Lämplig för trånga utrymmen.
• Låg ljudnivå.
• Kapacitet 4 kg.
• Anslutningseffekt 0,9 kW.
• Säkring 10 A.
• 2 fasta automatikprogram.
• Levereras med vänster- eller
högerhängd dörr (ej omhängningsbar).
• B 595, D 675, H 1 915 mm.

Torkskåp TS 2120 FL (frånluft)
• Elektronisk styrning av temperatur och fuktavkänning ger korta
torktider.
• Recirkulation.
• Isolering i väggar och dörrar för
bättre värme- och ljudisolering.
• Kapacitet 6-8 kg.
• Anslutningseffekt 6,3 kW.
• Säkring 3 x 10 A trög.
• Frånluftsanslutning Ø 125 mm.
• Tilluftsanslutning Ø 125 mm.
• Evakuerad luftmängd 260 m³/h.
• B 1 200, D 625, H 1 900 mm.

Torkskåp TS 2120 WP
(värmepump)
• Elektroniskt styrd torkning för
energibesparing och korta torktider.
• Isolering i väggar och dörrar för
bättre värme- och ljudisolering.
• Kapacitet 6-8 kg.
• Anslutningseffekt 1,3 kW.
• Säkring 1x10 A trög.
• Kondensanslutning Ø 12 mm,
höjd 1 650 mm.
• B 1 200, D 625, H 1 930 mm.

Torkskåp TS 180 E (frånluft)
• Elektronisk styrning av temperatur och fuktavkänning ger
korta torktider.
• Recirkulation.
• Isolering i väggar och dörrar för
bättre värme- och ljudisolering.
• Kapacitet 8-10 kg.
• Anslutningseffekt 6,3 kW.
• Säkring 3x10 A trög.
• Frånluftsanslutning Ø 160 mm.
• Tilluftsanslutning Ø 160 mm.
• Evakuerad luftmängd 200
m³/h.
• B 1 800, D 800, H 1 900 mm.

Torkrumsavfuktare A 155
• Energisnål torkning.
• Lågtrycksköldmedel sparar
kompressorn.
• Kapacitet 6 kg.
• Anslutningseffekt 5,2 kW.
• Säkring 3x10.
• Kondensanslutning Ø 13 mm,
höjd 400 mm.
• B 470, D 370, H 1 500 mm.

Kallmangel KM 800
• Lättskött och energisnål.
• Aluminiumvalsar och linneduk.
• Automatiskt överlastskydd.
• Fingerskydd för ökad säkerhet.
• Spänning 230 V 1-fas.
• Anslutningseffekt 0,2 kW.
• Säkring 10 A.
• Valsbred 800 mm.
• B 1 070, D 640, H 1 070 mm.

Tillbehör för fastighetstvättstugor
Tillbehör för torktumlare och torkskåp

Värmeväxlare HX 300
• För energieffektiv torkning.
• Anslutning för kondensavlopp.
• Valfritt vertikal eller horisontell
anslutning av frånluftskanalerna.
• Anslutning 4 st Ø 125 mm.
• B 400, D 210, H 400 mm.

Värmeväxlare VVX 200
• För energieffektiv torkning.
• Anslutning för kondensavlopp.
• Vertikal anslutning av frånluftskanalerna.
• Anslutning 4 st Ø 200 mm.
• B 550, D 420, H 485 mm.

Luftmixdon
• För till- och frånluft i samma hål.
• Termostatstyrd ventil för utomhusluft.

Hjälpfläkt för torkskåp och
torktumlare

Tillbehör ETS 1700 E / 1900 E
• Vanthängare med 13 krokar.
Max 3 hängare per torkskåp
• Skoställ.

Handikappanel till torkskåp
TS 2120 FL / TS 2120 WP
• Panelen ger samma funktion
som torkskåpets manöverpanel.
• Ger rullstolsburna möjlighet att
använda torkskåpet.
• Placeras på höger alternativt
vänster sida av torkskåpet,
110 cm över golvnivå.

Kanalfläkt K 125XL
• Max. friblåsande luftflöde:
350 m³/h.
• Ansluts normalt till anslutningssplint i frånluftstumlare eller
frånluftstorkskåp.
• Monteras på frånluftskanal
Ø 125 mm.

Luftmixdon LM 2
• Monteras i max. Ø 150 mm hål.
• Frånluft Ø 100 mm.

Luftmixdon LMT 125 R
• Monteras i max. Ø 270 mm hål.
• Frånluft Ø 125 mm.
Luftmixdon LMT 160 S
• Monteras i max. Ø 270 mm hål.
• Frånluft Ø 160 mm.
• Dubbla ventiler för tilluft.
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Tillbehör för fastighetstvättstugor
Tillbehör torkrum och tvättmaskiner
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Linpaket för torkrum
• 80 m hållbar inplastad vajer
med robusta fästen och vajerdistanser som håller isär tvätten.
Snabbare och effektivare torkresultat.

Rörpaket till torkrumsavfuktare A 155
• Ger snabbare och jämnare torkning utan veck på textilierna.
• Finns i 2 storlekar:
- 2000 x 3000 mm
- 2500 x 3000 mm

Elektronisk timer till torkrumsavfuktare
• Elektronisk start och stopp.
• Möjlig tidsinställning:
0 - 10 timmar

Manuell timer till torkrumsavfuktare
• Mekaniskt timervred.
• Möjlig tidsinställning:
0 - 4 timmar

Hjälpfläkt för snabbare
torkning i torkrum

Doseringsmodul
Tvätta 2 ProfiDos
• Avsedd för Mieles fastighetstvättmaskiner.
• 2 pumphuvuden för tvättmedel
och sköljmedel.
• Enkel styrning och avluftning via
2 st vred.
• B 162, D 110, H 220 mm

Doseringsmodul
Tvätta 4 MopStar
• Avsedd för Mieles mopptvättmaskiner.
• 4 pumphuvuden som doserar tvättmedel och tre olika
golvvårdsmede.l
• Enkel styrning och avluftning via
4 st vred.
• B 300, D 110, H 220 mm.

Dunkhållare för flytande tvättmedel
• Vägghängd.
• Plats för 1 st. 10-liters dunk.
• B 284, D 245, H 192 mm.

Tillbehör för fastighetstvättstugor
Socklar

Stålsockel UO 8005-15
• Avsedd för pelarmontage av
5,5–7,5 kg maskiner.
• Höjd 150 mm.
Stålsockel UO 8005-30
• Avsedd för tvättmaskiner och
torktumlare 5,5–7,5 kg.
• Höjd 300 mm.
Stålsockel UO 8005-47
• Avsedd för tvättmaskiner och
torktumlare 5,5–7,5 kg.
• Höjd 470 mm.
Stålsockel UO 8005-WT
• Möjliggör anslutning av tumlare
6,5 kg, via värmeväxlare.
• Höjd 300 mm, Ø 125 mm.

Integrerat avloppskar FFK
8005
• Avsedd för sockel UO 8005-30
och UO 8005-47.
• Rostfritt avloppskar med luddfilter.
• Lätt att göra rent.
• Avloppsanslutning höger eller
vänster kan väljas.
• Avlopp Ø 50 mm, åt höger alt.
vänster.

Tung sockel UG 8005 BT
• Avsedd för tvättmaskin
5,5–7,5 kg.
• Stålsockeln ska fyllas med ca
200 kg betong.
• För tvättstugor med ljudproblem.

Stålsockel UO 811-30
• Avsedd för PW 811.
• Höjd 300 mm.

Sockel UG 8250
• Avsedd för PT 8253
och PT 8257.
• Höjd 127 mm.

Byggsats för pelarmontage
• WTV 5061 för 5,5–7,5 kg
maskiner.
• WTV 5052 för äldre maskiner/
modeller.

Avloppets höjd 75 mm
(UO 8005-30).
Avloppets höjd 245 mm
(UO 8005-47).

Stålsockel UO 8008-30
• Avsedd för P W 6080,
MopStar 80 och PT 7186.
• Höjd 300 mm.
Stålsockel UO 8010-30
• Avsedd för PW 5105 och
MopStar 100.
• Höjd 300 mm.
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Tillbehör för fastighetstvättstugor
Avloppskar

Dimensionering
• Om fler än en tvättmaskin installeras rekommenderas att avloppsvattnet
samlas upp i ett avloppskar bakom maskinerna. Avloppskar säkerställer att
golvbrunnen hinner ”svälja” vattnet från maskinerna samtidigt som den skiljer
bort en stor del av det ludd som följer med avloppsvattnet.
• Vid pelarmontage på låg sockel fungerar endast avloppskaren med 24 eller
44 liters volym.
• Placeras grovtvättmaskiner PW6107/6137 på låg sockel fungerar endast
avloppskaret med 44 liters volym.
Avloppskar
• För 1–3 tvättmaskiner.
• Av rostfritt stål/svart plast, med
luddfilter.
• Utjämnar vattenflödet till avloppet.
• Avlopp Ø 50 (rf)/ Ø 32 (plast) mm.
Rostfria kar
B 600, D 300, H 180 mm = 24 l
B 1 000, D 300, H 180 mm = 44 l
B 1 200, D 280, H 280 mm = 78 l
Plastkar
B 630, D 200, H 300 mm = 36 l
B 1 030, D 200, H 300 mm = 60 l
B 1 500, D 200, H 300 mm = 90 l

Max avloppsvatten / tömning
PW 6055			
		
16 l
PW 5055/5065/6065/6075/MopStar 60
18 l
PW 6080/MopStar 80
		
22 l
PW 5105/MopStar 100			
40 l
PW 811			
		
45 l
PW 814					57 l
PW 818					71 l
PW 6241					95 l
PW 6321			
		
130 l
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• När flera maskiner ansluts till ett gemensamt avloppskar skall avloppskarets
volym vara minst lika stor som tvättmaskinernas sammanlagda maximala
tömning.

Tillbehör för fastighetstvättstugor
Tvättbänkar och tvätthoar

Handtvättbalja TL 60 B
• Helpressad i rostfritt stål.
• Framsidan tvättbräderäfflad.
• Med benställning och 1¼"
kulventil.
• B 660, D 510, H 900 mm.

Mattvättho MT 105
• Helpressad i rostfritt stål.
• Med 2 ben, väggkonsoler,
skurbräda i rostfritt stål och
1¼" kulventil.
• B 740, D 550, H 320 mm
(totalhöjd 910 mm).

Tvättbänk TB 100
• Med avloppsrör för golvbrunn.
• Räfflat, rostfritt plan.
• Förzinkad rörställning.
• Justerbara ben.
• Pluggventil.
• B 1 000, D 600, H 900 mm.

Tvättbänk TB 120
• Med avloppsrör för golvbrunn.
• Slätt, rostfritt plan.
• Förzinkad rörställning.
• Justerbara ben.
• Pluggventil.
• B 1 200, D 600, H 900 mm.

Mattvättho MT 220
• Helpressad i rostfritt stål.
• Med 4-benställning, väggkonsoler, skurbräda i rostfritt stål
och 1¼" kulventil.
• B 840, D 640, H 520 mm
(totalhöjd 890 mm).

Spjälbänk
• För placering bredvid tvättho.
• Med väggkonsoler.
• B 600, D 500 mm eller
B 1 150, D 500 mm.
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Tillbehör för fastighetstvättstugor
Strykning och tvättvagnar
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Tvättvagn TV 90
• Stativ av plastbehandlade stålrör.
• Korg överdragen med vit plast..
• 2 nylonhjul Ø 160 mm.
• B 564, D 429, H 972 mm.
• Höjd i framkant 522 mm.

Tvättvagn TV 91
• Stativ av plastbehandlade stålrör.
• Korg överdragen med vit plast.
• 4 länkhjul av gummi Ø 		
75 mm.
• B 559, D 490, H 888 mm.
• Höjd i framkant 535 mm.

Lakanssträckare
• Valsar av stålrör överdragna
med vit plast.
• B 680, D 170 mm.

Fristående strykbord
• Med strykjärnsställ.
• Höj- och sänkbart.
• Extra överdrag finns som tillbehör.
• B 40, L 120 cm.

Väggfast strykbord
• Höjden kan enkelt varieras.
• Fälls upp mot väggen när det
inte används.
• B 38, L 122 cm.

Sopsäckshållare
• Hållare i metall med lock och
hjul.
• Färg vit.
• B 450, D 560, H 1 050 mm.

Kan kompletteras med korg.

Galghängare
• Av galvaniserat stål.
• Kan fällas in mot väggen.
• L 415 mm.

Tillbehör för fastighetstvättstugor
Arbetsmöbler och bokningstavlor

Arbetsbord
• Plastlaminerad ljusgrå skiva.
• Brännlackerat underrede.
• Ställbara fötter.
• Finns i följande storlekar:
B 1 200 mm, D 700 mm,
H 878-888 mm
B 1 600 mm, D 700 mm,
H 878-888 mm

Arbetsstol
• Höj- och sänkbar.
• Ställbart ryggstöd.
• Formpressad sits av björk.
• Epoxylackerat underrede.

Bokningstavla
• Av galvaniserad stålplåt.
• 2–5 tvättpass med eller
utan parkeringsskena för
obokade lås.
• B 940, D 40 mm.

Låsblockerare
• Tvättstugedörrens låscylinder
kan blockeras med samma
låscylinder som passar i bokningstavlan.

Låscylinder
• Finns i vitt.
• Märks med max 4 siffror.
• Märkning efter önskemål.
• Huvudnyckel.

B 2 000 mm, D 700 mm,
H 878-888 mm
B 2 200 mm, D 700 mm,
H 878-888 mm
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Tekniska data tvättmaskiner
5,5–7,5 kg
Modell

PW 5055

PW 5065

PW 6055

PW 6065

PW 6075

ProfiLine

ProfiLine

Vario,

Vario,

Vario

PW 6055

PW 6065

MopStar 60

Kapacitet [kg]

5,5

6,5

5,5

6,5

7,5

6,5

Patenterad skontrumma

•

•

•

•

•

•

Trumvolym [l, tlm]

59

59

54

59

59

59

Max varvtal vid centrifugering [v/min]

1400

1400

1400

1400

1400

1400

G-faktor vid centrifugering

525

526

526

526

526

526

Restfukt [%] Bomull

47

47

47

47

47

50

Styrning

Novotronic L

Novotronic L

Profitronic L

Profitronic L

Profitronic L

Novotronic L

Vario/

Vario/

Vario

Profitronic L

Profitronic L

16 + 56

16 + 56

/16 + 14

/16 + 14

Antal program
Möjligt att välja mellan olika

10 + 12

10 + 12

16 + 56

18 + 8

21

21

21

21

21

21

24

24

24

24

24

96

•

•

•

•

•

•

displayspråk [antal]
Senare start upp till [timmar]
Vattenanslutning
Kall- och varmvatten, 1,5 meter långa
tryckslangar 3/8" med 3/4" förskruvning
Avloppsventil DN70 / Avloppspump

•/•

•/•

•/-

•/-

•/-

•/-

Max vattenmängd per tömning [l]

17

18

16

18

18

18

Elanslutning

3 N~400 V

3 N~400 V

3 N~400 V

3 N~400 V

2 N~400 V

3 N~400 V

Frekvensstyrd drivmotor

•

•

•

•

•

•

Värmeeffekt [kW]

4,6

4,6

4,6

4,6

5,5

4,6

Total anslutningseffekt [kW]

4,8

4,8

4,8

4,8

5,3

4,8

Säkring [A]

3 x 10

3 x 10

3 x 10

3 x 10

3 x 16

3 x 10

Anslutningskabel [m]

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Antal signaler för tvättmedelsdosering

4

4

6/4

6/4

6

6

Externa anslutningar för

◊

◊

◊

•

•

•

Gränssnitt för PC

•

•

•

•

•

•

Anslutning för bokningssystem

•

•

•

•

•

•

Yttermått H/B/D [mm]

850/595/700

850/595/700

850/595/700

850/595/700

850/595/700

850/595/700

Nettovikt [kg]

103

105

104

105

105

103

Energi [kWh/kg] kv resp. kv/vv-anslutn.

0,15/0,08

0,15/0,08

0,16/0,06

0,15/0,08

0,14/0,08

0,17/0,08

Vatten [l]

9

8,2

8,9

8,2

5,7

8,2

Tidsåtgång [min] kv resp. kv/vv-anslutn.

59/49

59/49

59/49

59/49

60/50

59/49

Restfukt [%]

49

49

49

49

49

49

Anslutningsmöjligheter

tvättmedelsdosering

Mått, vikt

• ja
- nej
◊ tillbehör

Förbrukningsvärden
Kulörtvätt 60 °C

För ytterligare produktfakta och måttskisser, se www.miele.se/professional
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Tekniska data tvättmaskiner
8–12 kg
Modell

PW 6080

PW 5105

PW 811

Vario

Vario

Profitronic M

MopStar 80

MopStar 100

Kapacitet [kg]

8

10

12

8

10

Patenterad skontrumma

•

•

•

•

•

Trumvolym [l, tlm]

80

100

110

80

100

Max varvtal vid centrifugering [v/min]

1300

1100

1150

1300

1100

G-faktor vid centrifugering

520

370

460

520

370

Restfukt [%] Bomull

44

50

43

44

50

Styrning

Profitronic L

Profitronic L

Profitronic M

Novotronic L

Novotronic L

Vario

Vario

Antal program

16 + 56

16 + 56

17 + 182

18 + 10

18 + 10

Möjligt att välja mellan olika

21

21

11

21

21

24

24

obegränsat

96

96

displayspråk [antal]
Senare start upp till [timmar]
Vattenanslutning
Kall- och varmvatten, 1,5 meter långa
tryckslangar 3/8" med 3/4" förskruvning

•

•

•

•

•

Avloppsventil DN70 / Avloppspump

•/•

•/-

•/-

•/-

•/-

Max vattenmängd per tömning [l]

22

40

45

22

40

Elanslutning

3 N~400 V

3 N~400 V

3 N~400 V

3 N~400 V

3 N~400 V

Frekvensstyrd drivmotor

•

•

•

•

•

Värmeeffekt [kW]

8,0

8,0

9,0

6,3

6,3

Total anslutningseffekt [kW]

8,2

8,2

11,0

6,5

6,5

Säkring [A]

3 x 16 trög

3 x 16 trög

3 x 16 trög

3 x 10

3 x 10

Anslutningskabel [m]

ingår ej

ingår ej

ingår ej

ingår ej

ingår ej

Antal signaler för tvättmedelsdosering

6

6

4

6

6

Externa anslutningar för

•

•

•

•

•

Gränssnitt för PC

•

•

•

•

•

Anslutning för bokningssystem

•

•

•

•

•

Yttermått H/B/D [mm]

1020/700/727

1020/700/827

1352/799/827

1020/700/727

1020/700/827

Nettovikt [kg]

140

148

337

140

148

Energi [kWh/kg] kv resp. kv/vv-anslutn.

0,16/0,06

0,14/0,06

-/0,1

0,16/0,06

0,13/0,06

Vatten [l]

8,2

8,4

5,4

8,4

8,2

Tidsåtgång [min] kv resp. kv/vv-anslutn.

57/53

45/41

-/42

59/35

59/55

Restfukt [%]

49

50

43

49

51

Anslutningsmöjligheter

tvättmedelsdosering

Mått, vikt

• ja
- nej
◊ tillbehör

Förbrukningsvärden
Kulörtvätt 60 °C

För ytterligare produktfakta och måttskisser, se www.miele.se/professional
27

Tekniska data torktumlare
5,5–6,5 kg

Modell

PT 5155 C

PT 5156

PT 5157 WP

PT 7135 C

PT 7136

PT 7137 WP

ProfiLine

ProfiLine

ProfiLine

Vario,

Vario,

Vario,

PT 5135 C

PT 5136

PT 5137 WP

ProfiLine

ProfiLine

ProfiLine

Kapacitet [kg]

5,5

5,5

5,5

6,5

6,5

6,5

Patenterad skontrumma

•

•

•

•

•

•

Trumvolym [l]

130

130

130

130

130

130

Torkningssystem

Kondens

Frånluft

Värmepump

Kondens

Frånluft

Värmepump

Styrning

Novotronic L

Novotronic L

Novotronic L

Profitronic L

Profitronic L

Profitronic L

Vario /

Vario /

Vario /

Novotronic L

Novotronic L/

Novotronic L

16 + 14

16 + 14

15

/12 + 10

/12 + 10

24/21

24/21

Antal program
Möjligt att välja mellan olika

12 + 10
21

12 + 10
21

15
21

24/21

displayspråk [antal]
Frånluftanslutning [mm Ø]

-

100

-

-

100

-

Max evakuering [m³/h]

-

300

-

-

300

-

Max mottryck [Pa]

-

320

-

-

320

-

Elanslutning

2 N~400 V

3 N~400 V

1 N~230 V

2 N~400 V

3 N~400 V

1 N~230 V

Värmeeffekt [kW]

3,45

6,14

-

3,45

6,14

-

Total anslutningseffekt [kW]

3,75

6,44

1,25

3,75

6,44

1,25

Säkring [A]

2 x 10

3 x 10

3 x 10

2 x 10

3 x 10

1 x 10

Anslutningskabel [m]

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

•

•

•

•

•

•

Anslutningsmöjligheter
Gränssnitt för PC
Anslutning för bokningssystem

•

•

•

•

•

•

Extern fläkt, 230 V

-

•

-

-

•

-

Yttermått H/B/D [mm]

850/595/700

850/595/700

850/595/727

850/595/700

850/595/700

850/595/727

Nettovikt [kg]

60

58

83

60

58

83

Mått, vikt

*) leveransutförande 14,9 kW
**) leveransutförande 3 x 25 A

• ja
- nej

Förbrukningsvärden
Bomull Skåptorrt, från 50 % restfuktighet
Energi [kWh/kg]

0,51

0,54

0,28

0,51

0,51

0,24

Tidsåtgång [min]

63

33

84

80

40

85

För ytterligare produktfakta och måttskisser, se www.miele.se/professional
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Tekniska data torktumlare
8,5–12 kg

Modell

PT 7186

PT 8203 SL WP

Vario

PT 8253

PT 8303

Profitronic B,
PT 8257
Profitronic M

Kapacitet [kg]

8,5

Patenterad skontrumma

•

8,5

10

12

Trumvolym [l]

180

200

250

300

Torkningssystem

Frånluft

Värmepump

Frånluft

Frånluft

Styrning

Profitronic L

Profitronic B

Se sidan 13

Profitronic B

12

12

12

•

Vario
Antal program

16 + 26

/14 + 185
Möjligt att välja mellan olika

24

6

1/ 11

1

displayspråk [antal]
Frånluftanslutning [mm Ø]

100

160

160

Max evakuering [m³/h]

320

-

431/560

630/820

Max mottryck [Pa]

420

-

200

300

Elanslutning

3 N~400 V

3 N~400 V

3 N~400 V

3 N~400 V

Värmeeffekt [kW]

7,94

13,5

13,5

13,5

Total anslutningseffekt [kW]

8,5

2,6

14,3/9,8*

14,3/9,8*

Säkring [A]

3 x 16

3 x 16

3 x 25/

3 x 25/

3 x 16**

3 x 16**

Anslutningskabel [m]

ingår ej

ingår ej

ingår ej

ingår ej

Gränssnitt för PC

•

•

•

•

Anslutning för bokningssystem

•

•

•

•

Extern fläkt, 230 V

•

•

•

•

Yttermått H/B/D [mm]

1020/700/763

1800/711/1075

1400/906/841

1800/711/1089

Nettovikt [kg]

88

202

148

139

Energi [kWh/kg]

0,51

0,245

0,48

0,59

Tidsåtgång [min]

39

63

22

34

Anslutningsmöjligheter

Mått, vikt

*) leveransutförande 14,9 kW
**) leveransutförande 3 x 25 A

• ja
- nej

Förbrukningsvärden
Bomull Skåptorrt, från 50 % restfuktighet

För ytterligare produktfakta och måttskisser, se www.miele.se/professional
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Tekniska data varmmangel HM 16-83

Varmmangel

HM 16-83

Vals Ø [mm]

160

Valsbredd [mm]

830

Valsbeklädnad

Aramid©

Stryksula

Anodiserad aluminium

Elanslutning

1N ~230 V

Värmeeffekt kW

2,3

Total anslutningseffekt [kW]

2,4

Säkring A

1 x 10

Anslutningskabel med stickpropp [m]

1,5

Kapacitet
Vid 20 % restfukt upp till [kg/h]

15

Steglös inställning [m/min]

2–4,5

Mangelhastighet [varv/min]

4–9

Mått, vikt

30

Utvändiga mått H/B/D [mm]

960/1050/380

Nettovikt [kg]

38

Miele Professional erbjuder mer

Miele Professional
Offentliga tvättstugor är en av Mieles starka sidor. Men Miele erbjuder mer, mycket mer.

Större tvättutrustning
Miele har tvättmaskiner och torktumlare med
kapacitet upp till 32 kg samt stora varmmanglar. Dessa maskiner används på
kommersiella tvätterier, brandstationer,
sjukhus, hotell med mera.

Tvätt av städmateriel
Ett brett program mopptvättmaskiner ger
bästa lösningen från minsta förskola till
största sjukhus. En moppmaskin ger möjlighet till rationell städning vilket är viktigt eftersom 80% av den totala städkostnaden är
personalkostnad.

Tvätt inom vård och omsorg
Inom äldreomsorgen är tvätten ofta hårt
smutsad av fekalier. Självfallet måste det bli
rent och dessutom måste gällande
hygienkrav uppfyllas, vilket kräver anpassade
tvättprogram. På en arbetsplats är det också
extra viktigt med bra ergonomi.

Diskdesinfektorer
Miele kan leverera autoklaver, disk- och spoldesinfektorer till äldreboenden, tand-läkare,
sjukhus, veterinärer med mera. Höga hygienkrav är extremt viktigt för dessa
verksamheter.

Proffsdisk
Miele har professionella färskvatten- och
tankdiskmaskiner för de olika behoven inom
förskola, omsorg, kontor med mera. Inom
dessa verksamheter är driftsäkerhet, lång
livslängd och korta disktider extra viktigt.

Finansiering och serviceavtal
Miele kan tillhandahålla finansiering vilket
kompletterat med ett serviceavtal säkrar
funktion och kostnad på lång sikt.
Tack vare produkter med lång livslängd och
hög driftsäkerhet kan Miele erbjuda serviceavtal upp till 15 år.
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Miele AB
Box 1397,
Miele
AB Industrivägen 20
171 27 Solna
Box 1397
Industrivägen 20
171 27 Solna
professional@miele.se
www.miele.se/professional
professional@miele.se
www.miele.se/professional
Miele Service

077 077 00 20
Miele Service

077-077 00 20
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