A higiénia szolgálatában.
Miele ágytálmosók klinikák és szociális intézmények számára.
Miele Professional. Immer Besser.

Miele Professional minőség
Ne érje be kevesebbel

A Miele Professional mindig is maximális
megbízhatóságra törekedett minden kritikus higiéniai alkalmazásnál. A tisztító- és
fertőtlenítőautomaták keresett munkaeszközök az orvosi eszközök előkészítése során,
higiénikus- és frissvizes mosogatógépeink
pedig kiválóan teljesítenek a klinikák, valamint lakó- és gondozóotthonok kihívásokkal
teli mindennapokban. Az új Miele ágytálmosók tökéletesen kiegészítik a kínálatot
és segítséget nyújtanak a megterhelő napi
munka során. A higiénia szolgálatában.

2

Minőség
A Miele minőség a szó szoros értelmében
kiváló hírnevét jórészt a hosszú élettartamú
kialakításoknak és a magas minőségű
nyersanyagoknak köszönheti. A Miele új
ágytálmosói ezért következetesen nemesacélból és válogatott összetevőkből
készülnek. A minőség a Miele Professional
esetén azonban még számos más területre is
kiterjed. Ide tartoznak a biztonságos betöltés
gördülékeny és higiénikus elvégzéséhez
szükséges gyakorlati részletek, az ergonomikus kezelőelemek, de akár a korlátozott
szabad hellyel rendelkező helyiségekben
való felállítás is.

Hatékonyság
A Miele Professional ágytálmosói egy különösen
erőforráskímélő és ezáltal gazdaságilag hatékony megoldást kínálnak. A nagy teljesítményű
fúvókarendszer alaposan megtisztítja az edényeket, miközben csak minimális vizet, energiát
és technológiai vegyszert használ. Az ágytálmosót robusztus és karbantartást nem igénylő
kialakítása teszi még ésszerűbb befektetéssé,
amely az évek során kifizetődik.
Teljesítmény
A Miele ágytálmosók megbízhatóan eltávolítják a szennyeződéseket mind a nemesacél,
mind a műanyag ágytálakból és vizeletgyűjtő
edényekből. Ezt az alaposságot a rögzített és a
forgó fúvókák innovatív elrendezése, valamint
a szükségletekhez igazodó öblítési programok
teszik lehetővé.

Egy Miele Professional termék választásával
Ön a kiváló minőség és teljesítmény mellett
dönt. A professzionális felhasználóktól elnyert
bizalmat azok a kiváló minőségű készülékek
alapozzák meg, melyek minden nap megbízhatóan megfelelnek minden várakozásnak:
összes ügyfelünk 97%-a legközelebb is Miele
Professional készüléket választana.

Megbízhatóság
Négy generáció óta családi tulajdonban
álló vállalatként felelősségteljesen kezeljük
ügyfeleinket, üzleti partnereinket és munkatársainkat, termékeinket és eljárásainkat,
valamint a természeti erőforrásokat.
•  Következetesen a minőségre, a hosszú
élettartamra és a tartósságra fókuszáló
termékfejlesztés
•  Az iparág arculatát formáló újítások•  „Made in Germany“
•  Az ergonómia és a funkcionalitás terén
többszörösen kitüntetett termékdesign
•  Átfogó rendszermegoldások egy kézből
•  Alacsony üzemeltetési költségek a teljes
használati időszakra vetítve
•  Kiváló szerviz az ügyfélszolgálati
technikusok gyors reagálású hálózatával

* A független „Mercuri International“ intézet által végzett felmérés alapján
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Miele Professional ágytálmosók

A termék előnyeinek áttekintése

Maximális megbízhatóság, biztonság és hatékonyság

PWD 854x sorozatú Miele ágytálmosó

Csúcstechnológiás tisztító- és fertőtlenítőrendszer
•  Öblítőrendszer Multijet forgó fúvókával (típusfüggő)
•  A nagy számú forgó és rögzített fúvóka garantálja a víz és a
vegyszerek egyenletes és hiánytalan eloszlatását
•  A tisztítandó eszközök minden külső és belső felülete benedvesedik
és reprodukálható hatékonysággal megtisztul
•  A mosókamra és a gép burkolata nemesacélból készült
•  A mosókamra nem tartalmaz hegesztési varratokat, ami a lekerekített
sarkokkal együtt meggátolja a maradványok lerakódását és a
kórokozók elszaporodását
•  A mosókamra és a fúvókarendszer termikus fertőtlenítése minden
programfutás során

Intelligens vezérlés
•  A gép folyamatos felügyelete és az aktuális állapot kijelzése
•  A mosóprogramok és a mosási paraméterek az ügyfél igényeihez való
egyedi beállítása
•  Három mosóprogram a különböző szennyeződések számára
•  Egyszerű kezelés a közvetlen választógombokkal
•  A szöveges kijelző minden fontos adatot megjelenít – például a futó
program nevét és állapotát, a programból hátralévő időt, az elért A0értéket vagy a maximális mosási hőmérsékletet (típusfüggő)

A higiénia biztosítása
A Miele ágytálmosói képesek a kórokozók elterjedésének megakadályozására – ilyen módon nem csupán a kórházi betegeket, illetve az
otthonok lakóit, de egyben a személyzetet is megvédik. A készülékek
ezért a tisztítás befejezéseként az aktuális irányelveknek és ajánlásoknak megfelelően elvégzik az edények termikus fertőtlenítését, ezáltal a
legszigorúbb higiéniai szabványok betartását is garantálják.

Még kényelmesebb kezelés a praktikus tartozékokkal
A készülékhez különféle tartótálcák állnak rendelkezésre. Ezáltal a
tisztítandó eszközök igen széles választéka előkészíthető. A rendszert
a manuális vagy automatikus peremöblítéssel ellátott, öntött tartályok
teszik teljessé.

Automatikus ajtófunkciók
•  Az ajtó automatikus kezelése minden modellen elérhető:
lábkapcsolóval a kézzel való kezelés elkerülése érdekében
•  A fertőzött tisztítandó eszközök ergonomikus munkamagasságban
tölthetők be a gépbe (típusfüggő)
•  A kezelő biztonságának és az ergonómiának a további fokozása
•  A mosótér automatikus reteszelése a program indításakor

Védelem és hatékonyság
A Miele ágytálmosói a higiéniai biztonságot több szinten is megcélozzák. A csak minimális mennyiségű réssel rendelkező, teljesen sima nemesacél felületeket különösen egyszerű megtisztítani,
míg a hegesztési varrat nélkül kialakított mosótér meggátolja a
szennyeződésmaradványok megtapadását. A higiéniás védelem további elemei – modelltől függően – a könyökkel működtethető gombok
vagy a (félig) automatikus működtetésű ajtónyitás is.
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PWD 8541 ágytálmosó

PWD 8545 ágytálmosó

PWD 8541 MD, PWD 8541 AD

PWD 8545 MD, PWD 8545 SAD, PWD 8545 AD LCD

Felszerelési példa

Felszerelési példa

PWD 8541 MD
beépíthető készülékként, manuális
ajtónyitással és -zárással

PWD 8545 MD
szabadon álló készülékként, manuális
ajtónyitással és -zárással

PWD 8541 AD
beépíthető készülékként, automatikus ajtónyitással és -zárással

PWD 8545 SAD
szabadon álló készülékként, lábkapcsolóval
történő automatikus ajtónyitással
és manuális ajtózárással

Termékjellemzők
•  ma. 850, szé. 600, mé. 600 mm
•  Teljesítmény/ciklus: max. 1 ágytál és 1
vizeletgyűjtő edény, vagy 4 vizeletgyűjtő
edény*
•  Egyszerű kezelés – közvetlen
választógombok
•  Igényekhez illeszkedő fertőtlenítési szint –
beállítható A0-érték
•  Egyszerű felállítás szűk helyen is – kompakt
külső méretek
•  Ügyfél specifikus programbeállítás –
programozható vezérlés
* A kapacitás az elmosandó eszközök
típusától függően eltérhet.
Különféle vizeletgyűjtő edények és
ágytálak kombinálhatók.

PWD 8545 AD LCD
szabadon álló készülékként, automatikus
ajtónyitással és -zárással, LCD-kijelzővel
Termékjellemzők
•  ma. 1630, szé. 545, mé. 475 mm
•  Teljesítmény/ciklus: max. 1 ágytál és 1
vizeletgyűjtő edény, vagy 3 vizeletgyűjtő
edény*
•  Egyszerű kezelés – közvetlen
választógombok
•  Igényekhez illeszkedő fertőtlenítési szint –
beállítható A0-érték
•  Optimális tisztítási eredmény –
Multijet forgó fúvóka
•  Ügyfél specifikus programbeállítás –
programozható vezérlés
* A kapacitás az elmosandó eszközök
típusától függően eltérhet.
Különféle vizeletgyűjtő edények és
ágytálak kombinálhatók.
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PWD 8546 ágytálmosó

PWD 8549 ágytálmosó

PWD 8546 SAD, PWD 8546 AD

PWD 8549 AD

Felszerelési példa

PWD 8546 SAD
szabadon álló készülékként, lábkapcsolóval
történő automatikus ajtónyitással és manuális
ajtózárással
PWD 8546 AD
szabadon álló készülékként, automatikus
ajtónyitással és -zárással
Termékjellemzők
•  ma. 1460, szé. 540, mé. 600 mm
•  Teljesítmény/ciklus: max. 1 ágytál és 1
vizeletgyűjtő edény, vagy 4 vizeletgyűjtő
edény*
•  Egyszerű kezelés – könyökkel történő
programválasztás
•  Igényekhez illeszkedő fertőtlenítési szint –
beállítható A0-érték
•  A technológiai vegyszerek biztonságos
tárolása – tárhely a tartályoknak
•  Ügyfél specifikus programbeállítás –
programozható vezérlés

Felszerelési példa

PWD 8549 AD
szabadon álló készülékként, teljesen
automatikus üveg tolóajtóval
Termékjellemzők
•  ma. 1750, szé. 600, mé. 610 mm
•  Teljesítmény/tétel: max. 1 ágytál és 2
vizeletgyűjtő edény*
•  Egyszerű kezelés – közvetlen
választógombok
•  Igényekhez illeszkedő fertőtlenítési szint –
beállítható A0-érték
•  Optimális öblítési eredmény – Multijet forgó
fúvóka
•  Ügyfél specifikus programbeállítás –
programozható vezérlés
•  Helytakarékos megoldású, függőleges
mozgású ajtó
* A kapacitás az elmosandó eszközök
típusától függően eltérhet.
Különféle vizeletgyűjtő edények és
ágytálak kombinálhatók.

* A kapacitás az elmosandó eszközök
típusától függően eltérhet.
Különféle vizeletgyűjtő edények és
ágytálak kombinálhatók.
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Műszaki adatok
Ágytálmosó, öblítőmedencék

Ágytálmosó

PWD 8541 MD, 8541 AD

PWD 8545 MD, PWD 8545 SAD, PWD 8545 AD LCD

Vizeletgyűjtő edények tételenkénti max. mennyisége

4

3

Ágytálak/vizeletgyűjtő edény tételenkénti mennyisége

1/1

1/1

Programok

3

3

Külső méretek: ma./sz./mé. [mm]

850/600/600

1630/545/475

A vízkőmentesítő adagoló szivattyúja

•

•

Vízcsatlakozások

KW / WW

KW / WW

Lefolyó

Fali lefolyó, átépíthető

Fali lefolyó, átépíthető

Elektromos csatlakozás

3N AC 380-400 V 50 Hz, 1 AC 230 V 50 Hz

3N AC 380-400 V 50 Hz, 1 AC 230 V 50 Hz

Ágytálmosó

PWD 8546 SAD, PWD 8546 AD

PWD 8549 AD

Vizeletgyűjtő edények tételenkénti mennyisége

4

2

Ágytálak/vizeletgyűjtő edény tételenkénti max. mennyisége

1/1

1/2

Programok

3

3

Külső méretek: ma./sz./mé. [mm]

1460/540/600

1750/610/600

A vízkőmentesítő adagoló szivattyúja

•

•

Vízcsatlakozások

KW / WW

KW / WW

Lefolyó

Fali lefolyó, átépíthető

Fali lefolyó, átépíthető

Elektromos csatlakozás

3N AC 380-400 V 50 Hz, 1 AC 230 V 50 Hz

3N AC 380-400 V 50 Hz, 1 AC 230 V 50 Hz

Öblítőmedencék

APWD 075

APWD 076

APWD 077

APWD 078

Vízcsatlakozás a manuális öblítéshez

•

–

•

–

Vízcsatlakozás az automatikus öblítéshez

–

•

–

•

Megfelelő vízcsap mérete*

–

–

•

•

Külső méretek: ma./sz./mé. [mm]

590/500/600

590/500/600

590/500/700

590/500/700

* A vízcsapot a szállítási csomag nem tartalmazza.
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Miele Kft.
www.miele.hu

Immer besser
A Miele 1899 óta családi vállalkozásként
működik, és egy világos irányelvet követ:
Immer besser. A márka alapját ez a mindenre
kiterjedő igény jelenti, mely átülteti a „Made
in Germany“ minőséget, tartósságot és
innovációs erőt testesít meg. Ez az ígéret az,
melyből a professzionális felhasználók
tudhatják, hogy a megfelelő terméket választották.

Díjak
A termékek és szolgáltatások kompromisszumot nem ismerő megbízhatósága az oka
annak, hogy a felhasználók újra és újra a Miele
vállalatot a legjobb és a legmegbízhatóbb
márkának választják. Az olyan neves díjak,
mint az MX Award, az iF, a reddot Design
Award, valamint a Deutscher Nachhaltigkeitspreis (német tartóssági díj) is jelzik a
Miele kiemelkedő hozzáállását a design-hoz,
a minőségbiztosításhoz és az erőforrások
kíméléséhez.

Kompetencia
A Miele Professional évtizedek óta a munkafolyamatok nagy részét házon belül tartva fejleszti
és gyártja a kiváló minőségű mosógépeket,
mosogatógépeket, tisztító- és fertőtlenítő
berendezéseket, valamint sterilizátorokat. A
gondosan összehangolt alkatrészek, az átfogó
tanácsadás és a gyors reagálású Miele ügyfélszolgálat biztosítja, hogy a készülékek mindig
optimális teljesítménnyel és gazdaságosan
üzemeljenek.

Miele Professional az interneten
•  Részletes információk a műszaki adatokról,
a felszereltségről és a tartozékokról
•  Letölthető prospektusok minden
termékcsoportról és alkalmazási területről
•  Szemléletes ábrák, útmutatók és
termékbemutatók a YouTube csatornán
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