I hygienens tjeneste.
Mieles bekkenspylere for sykehus og institusjoner.
Miele Professional Immer Besser

Kvalitet fra Miele Professional
Når kun det beste er godt nok

Miele Professional har alltid stått for høy
pålitelighet ved alle hygienekritiske
anvendelser. Våre rengjørings- og desinfeksjonsautomater er ettertraktede topputøvere
innen klargjøring av medisinske instrumenter, mens våre hygienevaskemaskiner og
friskvannsoppvaskmaskiner hevder seg i den
krevende hverdagen på sykehus, alders- og
sykehjem. De nye Miele-bekkenspylerne
kompletterer tilbudet perfekt og er til stor
hjelp i en stressende arbeidsdag - i
hygienens tjeneste.
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Kvalitet
Den legendariske Miele-kvaliteten kan takke
en slitesterk konstruksjon og materialer
av høy kvalitet for sitt gode rykte. De nye
Miele-bekkenspylerne er produsert i rustfritt
stål og nøye utvalgte komponenter. Men
kvaliteten til Miele Professional inkluderer
også andre aspekter. Det omfatter praktiske
detaljer for rask, hygienisk sikker lasting,
samt ergonomiske betjeningselementer, men
også problemfri installasjon selv i rom med
begrenset plass.

Effektivitet
Med de nye bekkenspylerne fra Miele
Professional velger du en særdeles miljøvennlig
og økonomisk løsning. Det kraftige dysesystemet sørger for grundig rengjøring av
sirkulasjonsgods med minimalt forbruk av vann,
energi og prosesskjemikalier. Den robuste og
nesten vedlikeholdsfrie designen gjør bekkenspyleren til en rasjonell investering som vil lønne
seg år etter år.
Ytelse
Mieles bekkenspylere fjerner all forurensning fra
bekkener eller urinflasker, enten de er
produsert av rustfritt stål eller kunststoff. Denne
grundigheten er gjort mulig ved en innovativ
innretning av faste og roterende dyser, samt
behovsriktige vaskeprogrammer.

Med Miele Professional får du enestående
ytelse og kvalitet. Pålitelige kvalitetsmaskiner
som hver dag oppfyller alle forventninger,
understrekes av den store tilliten profesjonelle
brukere har til merket: 97 % av alle kunder*
ville kjøpt en maskin fra Miele Professional
igjen.

Pålitelighet
I fire generasjoner har vi som familiedrevet
konsern, vist et like stort ansvar for kunder,
forretningspartnere og medarbeidere som for
produkter, prosesser og naturressurser.
•  En produktpolitikk med fokus på kvalitet,
innovasjon og lang levetid
•  Bransjepregede innovasjoner
«Made in Germany»
•  Prisbelønnet ergonomi, funksjonalitet
og produktdesign
•  Omfattende systemløsninger fra
ett og samme sted
•  Lave driftskostnader gjennom
hele produktets levetid
•  Utmerket service med stor områdedekning
og rask respons

*Undersøkelse gjennomført av «Mercuri International» – uavhengig institutt
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Bekkenspylere fra Miele Professional
Største pålitelighet, sikkerhet og effektivitet

Hygienesikring
Miele-bekkenspylere er utformet for å hindre spredning av patogener,
og dermed beskytte sykehuspasienter, beboere og ansatte. Etter
rengjøring utfører maskinene en termisk desinfeksjon av godset i
henhold til gjeldende retningslinjer og anbefalinger, og sikrer dermed
samsvar med de strengeste hygienestandardene.
Beskyttelse og effektivitet
Hygienesikkerheten oppnås på flere nivåer med Miele-bekkenspylere.
De glatte rustfrie stålflatene med minimale spaltemål er svært enkle å
rengjøre, mens vaskekammeret er utformet slik at det hindrer rester i å
feste seg. Takket være taster for albuebetjening eller (halv-) automatisk
døråpning (modellavhengig) økes hygienesikkerheten ytterligere.
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Økt brukervennlighet med praktisk tilbehør
Stort utvalg av forskjellige kurver sørger for klargjøring av ulike typer
gods. Utslagsvasker med manuell eller automatisk kantspyling fullfører
systemet perfekt.

Oversikt over produktfordeler
Miele-bekkenspylere i serien PWD 854x

Avansert rengjørings- og desinfeksjonssystem
•  Spylesystem med multijet-roterende dyse (avhengig av type)
•  Flere roterende og faste dyser fordeler vann og kjemikalier slik at alle
flater nås
•  Alle godsets utvendige og innvendige flater blir fuktet og rengjort med
reproduserbar effektivitet
•  Vaskekammer og kabinett er produsert i rustfritt stål
•  Vaskekammer uten sveisesømmer, men med avrundede hjørner
motvirker dannelse av rester og bakterieoverføring
•  Termisk desinfeksjon av vaskekammer og dysesystem i hvert
programforløp

Intelligent styring
•  Permanent overvåkning og aktuell statusvisning
•  Individuell justering av vaskeprogrammer og vaskeparametere etter
kundens behov
•  Tre vaskeprogrammer for forskjellige typer forurensning
•  Enkel betjening via hurtigvalgtaster
•  Tekstdisplay viser alle relevante data, f.eks. navn og status på
programmet som kjører, gjenværende programtid, nådd A0-verdi,
maksimal vasketemperatur (avhengig av type)

Automatiske dørfunksjoner
•  Automatisert døråpning er tilgjengelig for alle modeller: fotbryter for
betjening uten manuell kontakt
•  Forurenset gods lastes inn i maskinen i ergonomisk riktig
arbeidshøyde (avhengig av type)
•  Økt betjeningssikkerhet og ergonomi
•  Automatisk låsing av vaskekammeret ved programstart
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Bekkenspylere PWD 8541
PWD 8541 MD, PWD 8541 AD

Eksempler på utstyr

PWD 8541 MD
som maskin for plassering under benk, med
manuell døråpning/-lukking
PWD 8541 AD
som maskin for plassering under benk, med
automatisk døråpning/-lukking
Spesielle produktfunksjoner
•  H 850, B 600, D 600 mm
•  Kapasitet/last opptil 1 bekken og 1 eller 4
urinflasker*
•  Enkel betjening – hurtigvalgtaster
•  Behovsspesifikt desinfeksjonsnivå –
justerbar A0-verdi
•  Enkel installasjon på liten plass – kompakte
ytre mål
•  Kundespesifikk programtilpasning –
programmerbar styring
* Kapasiteten er avhengig av type
gods og kan variere.
Ulike kombinasjoner av urinflasker og
bekken er mulig.
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Bekkenspylere PWD 8545
PWD 8545 MD, PWD 8545 SAD, PWD 8545 AD LCD

Eksempler på utstyr

PWD 8545 MD
som frittstående maskin, med manuell
døråpning/-lukking
PWD 8545 SAD
som frittstående maskin, med automatisk
døråpning via fotbryter og manuell dørlukking
PWD 8545 AD LCD
som frittstående maskin med automatisk
døråpning/-lukking og LCD-display
Spesielle produktfunksjoner
•  H 1630, B 545, D 475 mm
•  Kapasitet/last opptil 1 bekken og 1 eller 3
urinflasker*
•  Enkel betjening – hurtigvalgtaster
•  Behovsspesifikt desinfeksjonsnivå –
justerbar A0-verdi
•  Optimale vaskeresultater –
multijet-roterende dyse
•  Kundespesifikk programtilpasning –
programmerbar styring
* Kapasiteten er avhengig av type
gods og kan variere.
Ulike kombinasjoner av urinflasker og
bekken er mulig.
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Bekkenspylere PWD 8546*
PWD 8546 SAD*, PWD 8546 AD*

Eksempler på utstyr

PWD 8546 SAD
som frittstående maskin, med automatisk
døråpning via fotbryter og manuell dørlukking
PWD 8546 AD
som frittstående maskin med automatisk
døråpning/-lukking
Spesielle produktfunksjoner
•  H 1460, B 540, D 600 mm
•  Kapasitet/last opptil 1 bekken og 1 eller 4
urinflasker**
•  Enkel betjening – programvalg
via albue
•  Behovsspesifikt desinfeksjonsnivå –
justerbar A0-verdi
•  Sikker lagring av prosesskjemikalier –
oppbevaringsrom for beholdere
•  Kundespesifikk programtilpasning –
programmerbar styring
* Ikke tilgjengelige i Norge
** Kapasiteten er avhengig av type
gods og kan variere.
Ulike kombinasjoner av urinflasker og
bekken er mulig.
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Bekkenspylere PWD 8549
PWD 8549 AD

Eksempler på utstyr

PWD 8549 AD
som frittstående maskin, med helautomatisk
hevedør i glass
Spesielle produktfunksjoner
•  H 1750, B 600, D 610 mm
•  Kapasitet/last opptil 1 bekken
og 2 urinflasker*
•  Enkel betjening – hurtigvalgtaster
•  Behovsspesifikt desinfeksjonsnivå –
justerbar A0-verdi
•  Optimale vaskeresultater –
multijet-roterende dyse
•  Kundespesifikk programtilpasning –
programmerbar styring
•  Plassbesparende løsning takket være
vertikal dørbevegelse
* Kapasiteten er avhengig av type
gods og kan variere.
Ulike kombinasjoner av urinflasker og
bekken er mulig.
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Tekniske data
Bekkenspylere, utslagsvasker

Bekkenspylere

PWD 8541 MD, 8541 AD

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

Urinflasker pr. last maks.

4

3

Bekken/urinflasker pr. last

1/1

1/1

Programmer

3

3

Ytre mål H/B/D [mm]

850/600/600

1630/545/475

Doseringspumpe for avkalkingsmiddel

•

•

Vanntilkoblinger

KV / VV

KV / VV

Avløp

Veggavløp, kan bygges om

Veggavløp, kan bygges om

Elektrotilkobling

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

Bekkenspylere

PWD 8546 SAD*, PWD 8546 AD*

PWD 8549 AD

Urinflasker pr. last

4

2

Bekken/urinflasker pr. last maks.

1/1

1/2

Programmer

3

3

Ytre mål H/B/D [mm]

1460/540/600

1750/610/600

Doseringspumpe for avkalkingsmiddel

•

•

Vanntilkoblinger

KV / VV

KV / VV

Avløp

Veggavløp, kan bygges om

Veggavløp, kan bygges om

Elektrotilkobling

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

Utslagsvask

APWD 075

APWD 076

APWD 077

APWD 078

Vanntilkobling for manuell spyling

•

–

•

–

Vanntilkobling for automatisk spyling

–

•

–

•

Egnet for vannkran**

–

–

•

•

Ytre mål H/B/D [mm]

590/500/600

590/500/600

590/500/700

590/500/700

* Ikke tilgjengelig på det norske markedet

** Vannkran følger ikke med ved levering.
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Miele AS
Nesbruveien 71
1394 NESBRU
Postboks 194
1378 NESBRU
Telefon 67 17 31 00
Telefax 67 17 31 10
E-post: professional@miele.no
www.miele.no/professional

Immer besser
Siden 1899 har Miele vært tro mot sin firmafilosofi: «Immer besser». To ord som er selve
grunnsteinen for Mieles høye kvalitetsstandard, bærekraft og innovasjonsvilje. Et
løfte som gir de profesjonelle brukerne
vissheten om at de har valgt riktig produkt.

Utmerket
Miele-produktenes usvikelige fokus på topp
kvalitet og pålitelighet, er grunnen til at Miele
er blitt valgt til det beste og mest pålitelige
merket gjentatte ganger. Ettertraktede
utmerkelser som MX Award, iF og reddot
Design Awards og German Sustainability
Prize bekrefter Mieles enestående posisjon
med hensyn til design, kvalitetsstyring og
bevaring av verdifulle ressurser.

Kompetent
Miele Professional har utviklet og produsert et
bredt spekter av høykvalitets vaskerimaskiner,
oppvaskmaskiner, vaskedekontaminatorer
og autoklaver i en rekke tiår. Nøye utvalgt
tilbehør, omfattende rådgivning og en serviceavdeling som er raskt på pletten, sørger for
at maskinene alltid presterer det beste innen
effektivitet og lønnsomhet.

Miele Professional på nettet
•  Mer informasjon om tekniske data, utstyr og
tilbehør
•  Brosjyrer for alle produktgrupper og
bruksområder kan lastes ned

Aktivt miljøvern:
Papiret i denne brosjyren er bleket 100 % uten klor.
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