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Om Miele

Mieles företagsfilosofi

Företaget 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.

”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 miljömed-

vetenhet hand i hand med företagsfilosofin.  

Miele - Immer besser

Miele sysselsätter idag cirka 19 500 medarbetare och omsätter 
cirka 37 miljarder kronor i 42 länder.  
 
Förutom professionella tvättmaskiner, torktumlare och manglar  
produceras även professionella diskmaskiner, diskdesinfektorer 
samt hushållsmaskiner. 

Försäljningsorganisationen i Sverige är rikstäckande och hjälper 
gärna till med dimensioneringsförslag, kostnadsberäkningar, lay-
outförslag och finansieringslösningar. 
 
Miele är certifierad enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och 
SA 8000 (etik).

Vår professionella tvättutrustning uppfyller maskindirektivet 
2006/42/EG.  
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Tvätt av skyddskläder

Skötsel av skyddskläder

De skyddskläder som används inom rädd- 
ningstjänsten kräver rätt skötsel. Det vikti-
gaste är att deras skyddande egenskaper 
och komfort bibehålls. Detta förutsätter 
tvätt och impregnering i en riktig brandimp-
regneringsmaskin.  Centrifugering i etapper 
med hög G-faktor ger snabb och skonsam 
torkning.

Krävande textilier

Skyddskläder består av olika material, i 
flera lager, exempelvis Gore-tex© eller  
Sympatex© och dessutom känsliga  
reflexer. Trots att larmställ ofta är hårt  
smutsat måsta tvätten vara skonsam för 
att maximera de dyra skyddsklädernas livs-
längd. Detta uppnås med Mieles patente-
rade och certifierade skontrumma samt 

optimala tvättprogram.

Rätt utrustning är halva jobbet

Mieles tvättmaskiner har anpassade 
tvätt- och impregneringsprogram för olika 
skyddskläder, kemskyddsdräkter, skydds-
masker men också ”vanlig tvätt”, exempel-
vis sänglinne, stationskläder, sportkläder 
och frotté. 

Andningsmasker

Tack vare Mieles patenterade skontrumma, 
anpassade specialprogram, Mieles tvätt-
påse BM02 och rätt kemikalier kan även 
andningsmasker tvättas i tvättmaskinen. 

Detta spar arbetstid och säkrar hygienen.

Automatisk dosering

Varje tvättprogram styr automatsikt vilka 
externa doseringspumpar som skall pumpa 
och doseringsvolymen. Doseringen skiljer 
sig radikalt mellan exempelvis smutsiga 
larmställ och sportkläder. Miele har nära 
samarbete med ledande tvätt- 
medelstillverkare och erbjuder skräddar-
sydda tvättprogramspaket anpassade efter 
skyddsklädernas krav.

Enkel användning

Enkel och logisk hantering är ett måste 
för att säkerställa att skyddskläderna alltid 
behandlas på rätt sätt. Programnamn ”i 
klartext” säkerställer att inte fel tvättpro-
gram väljs av misstag.  All personal skall 
själv kunna ta hand och och vårda sin 
utrustning.
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Mieles patenterade skontrumma
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Torkning av skyddskläder

Ett komplett system

En torktumlare krävs för att torka och fixera 
impregneringen. Men om torkningen sker 
på fel sätt kommer skyddskläderna över-
torkas och krympa. Miele torktumlare med 
specialanpassade torkprogram är idealiska 
för skötsel av skyddskläder.
Till varje brand-tvättmaskin finns en 

matchande brand-torktumlare.

Mieles skontrumma

Mieles torktumlare har patenterade skon- 
trummor. Torktumling sker med unika 
torkprogram anpassade för larmställ, vilket 
förhindrar att larmställen krymper. Torkning 
sker i två etapper. I början när textilierna 
är blöta (vattnet kyler/skyddar plagget 
mot övertorkning) sker torkning på normal 
torktemperatur. Men när ytan är torr fort-
sätter torkningen på en lägre och skonsam 
temperatur för att torka de inre lagren, utan 

att övertorka/krympa det yttre lagret.

Perfect Dry

Exakt kontroll av torkningen sker med 
Mieles fuktavkänning ”Perfect Dry”.
Tumling ger också jämnare torkning efter-
som plaggen rör sig under torkprocessen, 
vilket är viktigt för tjocka plagg med flera  
lager och för att impregneringen skall 
fixeras.

Uppfyll tvättmärkningen

Precis som för alla andra plagg skall 
tillverkarens tvättråd följas för att plaggens 
funktions skall bibehållas och tillverkarens 
ansvar gälla.

Kontrollera tvättrådet, som finns i skydds- 
kläderna. Visar tvättrådet att plagget ska 
tumlas, så ska de tumlas.

Effektiv tvätt och torkning

En torktumlare torkar snabbt och ger en 
processtid, från smutsiga till insatsfärdi-
ga larmställ, på endast 150 minuter. En 
torktumlare är också energieffektiv och 
utrymmessnål.

Andra fördelar med att tumla är att de tunga 
blöta skyddskläderna inte behöver hängas 
upp vilket är tidskrävande och oergono-
miskt.

Enkel användning

Det är mycket viktigt att rätt torkprogram 
används, eftersom felaktig torkning ger 
onödig krympning. Tack vare att Mieles 
brand-torktumlare har programnamn ”i klar-
text” blir hela processen, tvättning impreg-
nering och torkning, ”Brandmannasäker”.
Självklart finns även anpassade torkprogram 
för stationskläder, sportkläder, sänglinne, 
frotté med mera.

150 minuter
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Barriärtvättmaskiner

Miele barriärtvättmaskiner

Som ett alternativ till frontmatade tvättmaskiner erbjuder 
Miele även barriärtvättmaskinerna PW 6163 (med kapacitet 
för 3 st larmställ), PW 6243 (med kapacitet för 4 st larmställ) 
eller PW 6321 (med kapacitet för 5 st larmställ).

Tvättmaskinen placeras i en vägg/barriär. På den smutsiga 
sidan lastas de sotiga skyddskläderna och på den andra 
sidan lossas de rena och sotfria. 

Liknande funktion uppnås egentligen med en frontmatad 
tvättmaskin som placeras separat, i ett eget rum eller ute 
i vagnshallen och där tumling och övrig klädvård sker i ett 
angränsande utrymme, med dörr emellan. Men en barriärt-
vättmaskin ger en tydligare och säkrare gräns mellan oren/
sotig sida och ren sida. Oavsett maskintyp är rätt rutiner 
minst lika viktiga. Exempelvis kan material grovsaneras på 
olycksplatsen och exponerade larmkläder transporteras hem 
i, eventuellt vattenlösliga plastsäckar. 

Unika egenskaper

Precis som Miele frontmatade tvättmaskiner är Mieles  
barriärtvättmaskiner utrustade med tvättprogram anpassade 
för räddningstjänsten, förberedda för externa doserings- 
pumpar och högvarvscentrifugerande.

Skontrumman, som reducerar slitaget och ger avsevärt 
längre livsläng för skyddskläderna, är också utrustad med 
helautomatisk trumpositionering på ren respektive oren sida. 
Stor lucköppning är viktigt för att undvika att cancerframkal-
lande sotpartiklar dammar vid lastning av de smutsiga skyd-
dskläderna. Lucköppningen på den orena och rena sidan är 
hela 366x352 mm (PW 6163) eller 593x352 mm (PW 6243/ 
PW 6323 ). Lucköppningen är försedd med patenterade 
stötdämpare för att undvika att luckan slår upp och skadar 
användaren.
 
Se även separat produktinfo ”Mieles barriärtvättmaskiner 
med 160-320 liter trumvolym”.
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Barriärtvätt och Barriärdisk

Oren sida Ren sida 
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Olika diskmetorder

Proffesionell tankdisk

Inom restaurangbranschen är tankdiskmaskiner ofta standard. 
När arbetsdagen startar startas diskmaskinen och vatten i en 
diskmaskinens tank värms upp (cirka 20 min). Därefter diskar 
maskinen i samma redan uppvärmda vatten som succesivt 
byts ut genom att sköljvattnet fyller på tanken. Vanligt är att 
cirka 7% av diskvattnet byts ut per disk. Eftersom diskvattnet 
inte behöver värmas upp i varje diskomgång ger denna teknik 
extremt snabba diskomgångar och fullgott diskresultat för lätt 
smutsat gods, som kaffekoppar och ölglas. För vanlig disk 
behövs normalt en förspolningsstation och plats för torkning 
efter disk.

Men om diskvattnet innehåller cancerogena sotpartiklar från 
tidigare diskomgångar är detta inte någon optimal teknik. Spe-
ciellt olyckligt är detta för andningsmasker eftersom cancero-
gena partiklar, från maskens utsida och tidigare diskomgångar, 
riskera att hamna på maskernas insida och andningsmembran 
som faktiskt var sotfria innan disk.

Professionell färskvattendisk

En professionell färskvattendisk fungerar i princip som en 
vanlig hushållsdiskmaskin det vill säga nytt rent vatten tas in till 
varje diskomgång. Skillnaden jämfört med en hushållsmaskin, 
är bland annat betydligt högre spoltryck, mycket snabbare 
uppvärmning, möjlighet att ansluta automatisk doseringspump 
för rätt diskmedelsdosering och mycket längre livslängd. För 
hårt smutsat eller kontaminerat gods passar denna rengö-
ringsteknik perfekt. 

Andningsmasker:

Masker bör helst tvättas separat i tvättpåsar och med an-
passad temperatur, kemikalier och tvättprogram. Men om 
maskerna skall diskas bör det ske avskilt från resten av and-
ningspaketet eftersom masker kräver andra disktemperaturer, 
kemikalier och det är extra viktigt att maskens insida hålls fri 
från cancerogena partiklar.
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Disk av andningsapparater

Helhetslösning för hälsans skull

I dag är det vanligt att välja en barriärtvätt-lösning på brandstationen. 
Barriären är tänkt att förhindra att larmställ, kontaminerade med  
cancerogena partiklar, inte råkar bäras in i omklädningsrum med 
mera. Rökdykarnas andningsapparater är precis lika kontaminerade 
som larmställen vilket innebär att det även krävs en barriärdisk för en 
komplett och säker funktion.
 
Inom räddningstjänsten är det vanligt att andningsapparater rengörs 
manuellt, vilket ger ojämnt diskresultat eller i större tankdiskmaskiner, 
vilket innebär att andningsapparaterna kommer att diskas i vatten 
som redan är kontaminerat av sotpartiklar från tidigare diskomgån-
gar.  

Mieles lösning för disk av kompletta andningsapparater är disk-
desinfektorer som vanligtvis används på sterilcentraler där kravet på 
diskresultatet och driftsäkerhet är extremt högt. Inom räddningst-
jänsten diskas andningsapparater kontaminerade med cancerogena 
partiklar, i stället för operationsinstrument, men ett fullgott diskresul-
tat är precis lika livsviktigt. 

En diskdesinfektor använder sig utav färskvatten precis som en 
färskvattendiskmaskin. Likt en färskvattendiskmaskin tar diskdesin-
fektorn in nytt rent vatten i varje diskomgång, men med extrem 
prestanda och högre kapacitet. 

När andningsapparaterna skall diskas används anpassade disk- 
program, diskkorgar och kemikalier. Tack vare färksvattendisk- 
tekniken blir diskresultatet optimalt samtidigt som materielet skonas. 

På den orena sidan används ett inmatningsbord, med plats för en 
eller två korgar och på den rena sidan finns ett utmatningsbord, med 
plats för en till två korgar. Detta innebär att flera korgar kan lastas 
och därefter sker inmatning och utmatning automatiskt samtidigt 
som personalen kan ägna sig åt andra sysslor.
 
En bonus är att diskdesinfektorn kan utrustas med integrerad  
torkning vilket innebär att andningsapparaterna  inte behöver trans-
porteras in i ett speciellt torkrum.   

Diskkapacitet* 
Barriärdisk PG 8528: 4 st singelflaskor eller 2 st flaskpaket
Frontmatad diskmaskin PG 8527: 4 st singelflaskor eller 2 st  
flaskpaket

* Antal andningsapparater inklusive bärselar, flaskor och regulatorer. 
Masker bör helst tvättas separat i tvättpåsar och med anpassad 
temperatur, kemikalier och tvättprogram.
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Disk av andningsmasker

Disk av skyddsmasker

Idag är det vanligaste att masker handdiskas. Fördelarna med 
att maskindiska är att man spar arbetstid, säkrar rengörings-
resultatet och förhindrar att ”respektive brandman” tar till fel 
kem etcetera. Gummit i maskerna kan torka ut det vill säga att 
masken förstöras om felaktiga kemikalier eller disktemperaturer 
används. Fördelen, jämfört med att tvätta maskerna i en tvätt-
maskin, är att även ventilerna diskas. Ventilerna diskas i insatser 
placerade i diskmaskinenes övre korg, för att man skall kunna 
hålla reda på vilken ventil som hör till respektive mask.

Utrustning

Utrustningen för maskdisk består av: 

• Professionell diskmaskin Miele PG 8063 Safety 

• Rostfri underkorg A151 med insat APFD 201 med rum för  
6 masker och tillbehör

• Rostfri överkorg A101 med insatsen APFD 200 med plats för  
6 andningsventiler och tillbehör

• Sockelskåp UO52-60 ger optimal arbetshöjd och plats för  
doseringspump och kemdunk

• Automatisk dosering DOS G60 vilken doserar rätt mängd av rätt 
kemikalie

• Kemikalier anpassad för rengöring av gummi. Efter diskning 
torkas maskerna i ett torkskåp, exempelvis ETS 1900E 

Se även separat produktinfo ”Diskmaskiner för professionell  
användning”.
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Dimensioneringstabeller för tvättmaskiner och torktumlare

Tvättmaskin PW 6080 PW 811 PW 814 PW 6163 PW 818
PW 6241/ 
PW6243

PW 6321/ 
PW6323

Larmställ 1 1 -2 2 3 3 - 4 4 5

Skyddsjackor 1 - 2 3 3 4 5 6 - 7 8 - 9

Andningsmasker 7 10 13 14 15 19 25

Kemskyddsdräkter - - 1 1 - 2 2 3 4

Torktumlare PT 7186 PT 8257 PT 8337 PT 8407 PT 8507 T 8807 PT 8807

Larmställ 1 1 - 2 2 3 3 - 4 5 5

Skyddsjackor 1 - 2 2 3 4 5 8 - 9 8 - 9

Andningsmasker 4 8 12 16 12 16 16

Kemskyddsdräkter - - - - - - -
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Övriga produkter och tillbehör

Tvättpåse för andningsmasker

För att undvika repor på glaset tvättas 
andningsmaskerna i specialpåsar.
Tillsammans med Mieles patenterade 
skontrumma, anpassade masktvättpro-
gram och rätt tvättkemikalier uppnås bästa 
tvättresultat.

Automatisk dosering för proffsdisk-
maskiner

Doseringspump DOS G80 kan användas 
för att dosera specialmedel vid maskdisk 
eller diskmedel för vanlig disk.

PG 8056 SPEEDplus

Ett skift består ofta av 8 brandmän som 
lagar sin mat brandstationens kök och då 
räcker inte kapacitet eller livslängden för en 
hushållsdiskmaskin till. Proffsdiskmaskin 
Miele PG 8056 SPEEDplus har samma 
funktion som en vanlig diskmaskin, men 
klarar den höga belastningen och har diskti-
der från 5 minuter.

Proffsdiskmaskiner för köket - PG 8130
Diskmaskin PG 8130 är även ett bra val i 
brandstationens kök. Lång livslängd, hög 
driftsäkerhet och disktider från 23 minuter. 
Alla Mieles professionella färskvattendisk-
maskiner har torkning, till skillnad från en 
tankdiskmaskin som förutsätter förspolning 
innan disk och plats för torkning efter disk. 

Kompakt proffstvättutrustning

Miele har ett brett program av kompakta 
proffstvättmaskiner som utgör ett perfekt 
komplement till de större brandimpregne-
ringsmaskinerna, när exempelvis mindre 
mängder sportkläder, stationskläder, säng-
linnen och handdukar ska tvättas.

Torkskåp och annan utrustning

Önskas hängtorkning kan vi även erbju-
da torkskåp, med bredd upp till 180 cm, 
torkrumsutrustning och ett stort sortiment 
av tvättvagnar, arbetsbord och övriga 
tvätteritillbehör.
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