Installasjonsveiledning
PLW 8615

Bruksanvisningen og servicedokumentasjonen
skal leses før oppstilling - installasjon – igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og
materiellskade.

no - NO
M.-Nr. 11 238 690

Råd om installering
Les og følg installasjonsveiledningen, bruksanvisningen, programmeringshåndboken og servicedokumentasjonen ved oppstilling av maskinen.

Installasjonsveiledningens
formål

Installasjonsveiledningen gir informasjon om tekniske data samt bygningsmessige forutsetninger for installasjon av maskinen.

Oppvarmingstyper

Det finne to forskjellige oppvarmingstyper for maskinen:
- elektrisk (EL)
- damp/elektrisk (D/EL)

Les også maskinens bruksanvisning og servicedokumentasjon for
sikker oppstilling og bruk.

Denne installasjonsveiledningen beskriver tilkoblingsmulighetene
med maksimal utrustning. Enkelte tilkoblingsmuligheter er avhengige av maskin og utrustningsvarianter.
Installasjon
av flere maskiner

Flere maskiner kan oppstilles i en rekke. Mellom to maskiner må det
være en fuge på 5 mm. Mellom en maskin og en skillevegg må det
være en fuge på 3 mm.
Etter installasjonen må fugene forsegles med et permanent elastisk
tetningsmiddel.
Bunnpannen til de enkelte maskinene kan være forbundet med hverandre. Alternativt kan det brukes en gjennomgående bunnpanne i
sokkelen.

MAV-montering

For å kunne sette det formonterte toppdekselet (MAV) på maskinen,
må det være minst 2,62 m i takhøyde. Hvis romhøyden er lavere, må
MAV først demonteres. Deretter må enkeltdelene settes sammen igjen
over maskinen og nagles på nytt.

Lage et frontpanel Monter det aktuelle dekselet med vanntette slangegjennomføringer
på maskinen. Det forhindrer vannet fra å trenge inn i maskinen dersom stoppekraner eller slangeforskruninger er lekk.
Monter et frontpanel med en låsbar inspeksjonsluke over maskinen
på oppstillingsstedet. Adgang til midlenes tilkoblinger er på innlastingssiden.
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Råd om installering
Elektrotilkobling

Installer elektrotilkoblingen iht. nasjonale lovbestemmelser, ulykkesforebyggende forskrifter og gjeldende normer. Installasjonen må være
i samsvar med målekategori CAT II iht. IEC 61010-1.
Sørg for at tilkoblingskabelen legges slik at den er termisk beskyttet.
Tilkoblingskabelen med CEE-kobling 32 A (uttak) bør ha en lengde på
3 m på oppstillingsstedet, målt ovenfra posisjonen som er tiltenkt
maskinen.
Installer en jordfeilbryter av typen B med en utløserstrøm på
30 mA på oppstillingsstedet til maskinen. Jordfeilbryteren må være
lett tilgjengelig.
Overkanten på toppdekselet befinner seg i en høyde på 2 495 mm.
Maskinens elektrotilkobling utføres fra tak. Foreta maskintilkoblingen
via eksisterende stikkontakt. Det gjør det enklere å utføre sikkerhetskontroller i forbindelse med vedlikehold og reparasjoner. Det er en
CEE-stikkontakt 5 x 32 A inne i toppdekselet (MAV). For tilkobling til
eksisterende stikkontakt må du ha en kabellengde på minst
1 500 mm innenfor toppdekselet. Legg tilkoblingskabelen slik at den
ikke ligger oppå vaskekammeret.
Koble til maskinen i fase med høyrerotasjon.
 Strømkabel på svært varmt vaskekammer
Overoppheting av strømkabelen kan føre til at kabelen begynner å
brenne.
Fest kabellengdene, også testkabelen, slik at de ikke ligger oppå
eller rett over vaskekammeret.

Potensialutjevning

Opprett en potensialutjevning. Posisjonen til tilkoblingsskruen for
potensialutjevning «PA» ser du i kapittelet «Illustrasjoner». Tilkoblingsskruen er M8 x 25 mm. Planlegg tilkoblingen for potensialutjevningen
på oppstillingsstedet med en avstand på maksimalt 4 m til maskinen.
Potensialutjevning og jordledning må tilkobles før igangsetting.
Variasjoner i nettspenningen må være på maks. +/- 10 %.

Rullesokkel

PLW 8615

Maskinen med én dør kan installeres på en rullesokkel. På denne måten blir det lettere å komme til på baksiden av maskinen i forbindelse
med vedlikehold og reparasjoner, selv når den er installert i en rekke
eller inntil en vegg. Skruen for høydejustering av rullesokkelen er av
størrelsen M10 (nøkkelvidde 17 mm).
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Råd om installering
Henvisninger for
legging av tilkoblingene

Sørg for å plassere sentrale stoppekraner for vann, damp og
trykkluft på lett tilgjengelige steder. Bruk kun egnede stoppekraner.
Ledninger til høytrykksdamp og kondensat krever egne stoppekraner.
Du trenger en smussfanger og drenering i inntaket til ledningen for
høytrykksdampen. Kontroller og installer ev. en tilbakeslagsventil til
kondensatledningen.
Ved standardinstallasjonen legges forsyningsledningene loddrett ned
fra taket. Tilkoblingene på stedet må ende i en høyde på
2 800 mm ovenfor den øverste kanten på det ferdige gulvet. Fest
ledningene godt etter at du har rettet dem ut.

Tilkobling av mid- Kaldtvannstilkobling, varmtvannstilkobling og AD-vanntilkobling samt
ler
tilkoblinger for høytrykksdamp, kondensat og trykkluft må legges ned
fra taket.
For å koble maskinen til tilkoblingene på stedet, kan du trekke ut
slangene fra MAV:
- Damp 300 mm
- Vann 900 mm
- Trykkluft 900 mm
Tilkobling vannledning
Tilkoblingene har en utvendig gjenge på ¾‘‘.
Tilkobling dampledning
Tilkoblingene for høytrykksdamp og kondensat har en utvendig
gjenge på 1/2".
Tilkobling trykkluft
Avhengig av utstyr har maskinen trykklufttilkoblinger for teknisk og
medisinsk trykkluft. For å kunne aktivere døren, kreves det teknisk
trykkluft. Tilkoblingene må være adskilt fra hverandre.
- Den tekniske trykkluften trenger et koblingsuttak for Lumit hurtigkobling 1/2 " hunkjønn på oppstillingsstedet (f.eks. type KKA
6S-04M fra firmaet SMC).
- Den medisinske trykkluften trenger et koblingsuttak med nominell
vidde på 10 mm på oppstillingsstedet (f.eks. type KD4-1/2-A fra
firmaet Festo).
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Råd om installering
Installere dampkondensatoren

Hvis du kobler utluftningen til et klimaanlegg, må du ha en dampkondensator. Hvis utluftningsrøret føres direkte ut i det fri, behøver
du ingen dampkondensator.
Dampkondensatorene kan deles inn i:
- Dampkondensator - normal
- Dampkondensator med varmegjenvinning
Vær oppmerksom på følgende hvis maskinen utstyres med en dampkondensator:
- Vanntilførslene (kaldtvann samt eventuelt AD-vann) for dampkondensatoren SKAL føres fra taket.
- Installer hovedbryteren og stoppekranen på steder som er lette å
nå.
- Monter en tilbakeslagsventil direkte etter kondensatavskilleren på
en maskin med dampoppvarming. Dermed unngår du slag når
maskinen startes.
- Legg kjølekrets tur og retur loddrett ned fra taket. Tilkoblingene til
kjølekrets tur og retur kobles til stussene på dampkondensatoren.
Dette krever en slange med en innvendig diameter på 14 mm og
et nominelt trykk på 800 kPa.
- Du må kun bruke det tiltenkte ombyggingssettet (UBS) med trykkslanger til inntak og avløp.
- La tilkoblingsslangene henge med en lengde på cirka 1,5 m fra
taket.
- Juster ledningsdelene korrekt og fest dem godt.
- Kjølekrets tur og retur ender i installasjonsområdet til maskinen
med en slangestuss.
- Hvis det ikke finnes noe kjølekretsløp, kobles dampkondensatoren
til kaldtvann.
- Hvis det brukes en dampkondensator med varmegjenvinning, må
AD-vannet som renner inn, ha en temperatur på maks. 20 °C.
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Råd om installering
Tilkobling av
Følg disse henvisningene ved tilkobling til et avløp med avløpsventil:
avløpsvann - Planlegg avløpstilkoblingens avløp og avløpet for en bunnpanne i
maskiner med avgulvet.
løpsventil (AV)
- Bruk materialer med en temperaturbestandighet på minst 94 °C.
- Samleledningen - diameter minst 100 mm (DN100) - føres under
gulvet.
- Monter en vannlås på oppstillingsstedet.
- Kontroller om dimensjonen på samleledningen er tilstrekkelig for
antall maskiner som er tiltenkt. Hvis diameteren på ledningen er for
liten og det finnes for mange bøyer på samleledningen, reduseres
maskinens avløpsfunksjon. Dette kan føre til en forlengelse av avløpstiden.
- Ta hensyn til den forlengede avløpstiden til vannet ved programmering av maskinen. Installer i tillegg et spjeld (avløpspanel eller reduseringsstykke) på avløpsventilen.
- Før tilkoblingsledningen (DN50) til samleledningen og koble den
til. Tilkoblingen må gjøres loddrett med en lett bøy i flyteretningen til samleledningen.
- La alle muffer samt konfix-koblingsstykker på avløpsrørene festes
godt og la dem ende i flukt med overkanten på det ferdige gulvet.
For avløpstilkoblingen til maskinen skal det være et ekstra stykke
avløpsrør over det ferdige gulvet for å utligne sokkelhøyden. Lengden på røret skal være 145 mm uten muffer eller konfix. Forbered
denne delen til avløpsrøret. Monter deretter avløpsrørstykket og
koble maskinen til avløpstilkoblingen. Hvis monteringen av sokkel-/
bunnpannen skal skje på et senere tidspunkt, skal rørendene lukkes.
- For tilkobling av vaskebeholderen til gulvavløpet på oppstillingsstedet kreves det en rett adapter (HTS 50/50 med gummimuffe
HTGM 50/50F) for tilkobling til metallrør.
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Råd om installering
Avløpstilkobling - Følg disse anvisningene for tilkobling til et avløp med avløpspumpe:
maskiner med av- Samleledningen (min. DN 100) kan føres:
løpspumpe (AP)
- under gulvet
- i taket
- Vær oppmerksom på den maksimale utpumpingshøyden på 3 m for
avløpspumpen.
- Monter en vannlås på oppstillingsstedet.
- Hvis avløpsvannet ledes mot taket anbefales det å bruke rørledninger i stedet for slangeledninger. Ved behov kan DN25 til DN40
brukes. Høye temperaturer, trykk og mekaniske belastninger fra
pumpen gir en ekstra belastning på slangeledningene og reduserer
tiden de kan fungere problemfritt på dette stedet.
- Hvis du installerer flere maskiner i en rekke, kan du konstruere en
sokkelbunnpanne spesielt til dette formålet. Da kan du legge avløpsslangene i denne.
- Slangegjennomføringer i kabinettets sidevegger er ikke mulig pga.
konstruksjonen.
Utluftningstilkobling

For en feilfri oppsuging av damp bør du sørge for en romventilasjon
på 350 m³/t (maks. verdi i tørkefasen) per maskin på den urene siden.
Koble maskinen til ventilasjons- eller klimaanlegget. Eventuelt koble til
en dampkondensator ved behov. Installer utluftningsrøret med fall i
utluftningsstrømmens retning. Dermed kan det ikke renne vann tilbake i maskinen. Drener på det laveste punktet.
Installer et utluftningsrør for hver enkelt maskin. Utluftningsrørene fra
flere maskiner må ikke ledes samlet!

Tilkoblingsmodul
viftestyring

For tilkoblingen finnes det potensialfrie kontakter på maskinen. Tilkoblingene sitter i toppdekselet på den urene siden.
Kontaktenes maksimale belastning er:
200-240 V / 1 A / 50-60 Hz.
 Det er ikke tillatt å forsyne de potensialfrie kontaktene med nettspenning og f.eks. ekstra lav spenning.
Sørg for at det er tilstrekkelig avstand mellom inkompatible typer
spenninger.
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Råd om installering
Nettverkstilkobling

 Tilgang til maskinen via internett samt andre offentlige eller
usikre nettverk
Uvedkommende ville dermed ha uautorisert tilgang til maskininnstillingene og mulighet til å foreta uønskede endringer.
- Bruk en brannmur.
Bruk Miele-maskinene med tilhørende prosessdata i et separat
nettverk (VLAN).
- Sørg for sikker konfigurasjon og oppdaterte nettverkskomponenter.
- Frigi kun nødvendige protokoller i nettverket for å unngå unødig
trafikk.
- Vær oppmerksom på Sikkerhetsreglene i bruksanvisningen for
integrering av maskinen i ditt nettverk (kapittel: Nettverkstilkobling).

Nettverksprotokoller som støttes
Nettverksprotokoller

Beskrivelse

Port

DHCPv4

Tildeling av dynamiske IPv4-adresser

68/UDP

DHCPv6

Tildeling av dynamiske IPv6-adresser

546/UDP

NTP

Tidsserver

123/UDP

HTTPS

Nettgrensesnitt for
443/TCP
konfigurering av
rengjøringsautomaten

I tillegg støttes protokollene ICMPv4 og ICMPv6.
Maskinen har en nettverkstilkobling RJ45. Det anbefales å montere
nettverkskontaktene over maskinen på oppstillingsstedet. Bruk kabel
av typen CAT 5e eller bedre. Hvis du fører nettverkskabelen gjennom
åpningen til elektrotilkoblingen, trenger du en kabellengde på ca.
100 mm inne i toppdekselet for å koble til maskinen.
Til disse grensesnittene må det kun kobles til maskiner som
overholder IEC 60950-1, IEC 62368-1 og IEC 61010-1.
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Bilder / Figurer
Mål sett forfra
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Bilder / Figurer
Mål sett fra siden
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Bilder / Figurer
Tilkoblinger innlastingsside

EL

Elektrotilkobling

PA

Potensialutjevning

KV

Kaldtvannstilkobling

VV

Varmtvannstilkobling

DK

Kaldtvannstilkobling dampkondensator

D

Tilkobling dampledning

AD-vanntilkoblinger
- Boiler
-Dampkondensator (opsjon DK)

TL

Trykklufttilkobling
- teknisk anvendelse

Avløpsvann

NW

Nettverkstilkobling

VE
(=AD)
AV
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Bilder / Figurer
Ta hensyn til høyden!
Tilførselsledningene på stedet må ende i en høyde på 2 800 mm over den øverste kanten på det ferdige gulvet.

Tilkoblinger MAV

EL

Elektrotilkobling

PA

Potensialutjevning

KV

Kaldtvannstilkobling

VV

Varmtvannstilkobling

DK

Kaldtvannstilkobling dampkondensator

D

Tilkobling dampledning

AD-vanntilkoblinger
- Boiler
-Dampkondensator (opsjon DK)

TL

Trykklufttilkoblinger
- teknisk anvendelse

AV

Avløpsvann

NW

Nettverkstilkobling

AL

Utluftning

W

Bunnpanne avløp

VE
(=AD)
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Installasjonsområde - tilkoblinger på
stedet
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Bilder / Figurer
Toppdeksel MAV sett ovenfra

Toppdeksel MAV og sokkel
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Bilder / Figurer
Gulvsluk
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Tekniske data
Elektrotilkobling
Spenning (leveringstilstand)

3N AC 400V/50Hz

Totaleffekt

21 kW

Sikring

3 x 32-35 A

Tilkoblingskabel, tverrsnitt minimum

5 x 6 mm²

Lengde tilkoblingskabel (H05(07)RN-F) min. fra den øvre kanten på monteringstoppdekselet
ved installasjon fra taket

4m

Potensialutjevning og jordledning: Gjengeskrue med underlagsskiver
og mutre, på maskinen med størrelse

M8

- PA-tilkobling på oppstillingsstedet med maks. 4 m avstand til maskinen

Henvisning:
For maskiner med kombinert oppvarming elektrisk/damp er det også en variant med et
totaleffekt på 9 kW og 3 x 16 A sikring.
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Tekniske data
Kaldtvann
Temperatur min.

5 °C

Temperatur maks.

20 °C

Maks. tillatt vannhardhet

4 °dH

Minste flytetrykk

200 kPa

Maks. trykk

1000 kPa

Gjennomstrømningsmengde

15 l/min

Tilkoblingsgjenge på oppstillingsstedet iht. DIN 44991 (flatpakning)

3/4''

Varmtvann
Temperatur min.

5 °C

Temperatur maks.

65 °C

Maks. tillatt vannhardhet

4 °dH

Minste flytetrykk

200 kPa

Maks. trykk

1000 kPa

Gjennomstrømningsmengde

15 l/min

Tilkoblingsgjenge på oppstillingsstedet iht. DIN 44991 (flatpakning)

3/4''

AD-vann
(iht. EN 285/ ISO 17665)
Temperatur min.

5 °C

Temperatur maks.

65 °C

Samlet vannhardhet AD-vann

<3 °dH
<0,5 mmol CaO/l

Ledeevne maks. (f.eks. for kirurgiske instrumenter)

15 µS/cm

Damprester

<500 mg/l

pH-verdi

5-8

Kloridinnhold

<100 mg/l

Anbefalt flytetrykk

300 kPa

Minste flytetrykk med forlengelse av inntakstiden og prosesstidene

200 kPA

Maks. trykk

1000 kPa

Gjennomstrømningsmengde

15 l/min

Tilkoblingsgjenge på oppstillingsstedet iht. DIN 44991 (flatpakning)

3/4''
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Tekniske data
Avløpsvann avløpsventil (AV)
Temperatur maks.

94 °C

Vannavløp

DN 50

Bunnpanne avløp utvendig diameter

50 mm

Bunnpanne avløp temperatur maks.

70 °C

Avløpsvann avløpspumpe (AP)
Maks. temperatur på avløpsvann

94 °C

Tilkobling for avløpspumpe 2x hver

DN 50

Maks. løftehøyde avløpspumpe fra underkanten av maskinen

3m

Maks. kortvarig strømningshastighet

160 l/min

Avløpsslange avløpspumpe 2x hver (diameter x tykkelse x lengde)

22 x 3 x 3000 mm

Slangestuss på stedet 2x hver

22 x 30 mm

Tilkobling for avløpsslange dampkondensator (opsjon), kun hvis en
dampkondensator er koblet til kaldtvann.
Diameter

DN 50

Pumpehøyde maks.

3m

Maks. kortvarig strømningshastighet

150 l/min

Avløpsslange (diameter x tykkelse x lengde)

14 x 3 x 2500 mm

Slangestuss på oppstillingsstedet

14 x 30 mm

Tilkobling for avløpsslange kondensat (DK)
Diameter

DN 50

Pumpehøyde maks.

3m

Maks. kortvarig strømningshastighet

160 l/min

Avløpsslange (diameter x tykkelse x lengde)

6 x 2 x 2500 mm

Slangestuss på oppstillingsstedet

6 x 20 mm

Minimumsdiameter samleledning avløp

DN 100

Samleledning avløp
Minimumsdiameter for 3 til 5 maskiner

DN 100

Minimumsdiameter for 5 til 8 maskiner

DN 150

PLW 8615
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Tekniske data
Trykkluft
Teknisk anvendelse (min. -maks.)

600-800 kPa

Oppvarmingsdamp
Maskinvariant med elektrisk oppvarmet tørkeaggregat (TA/E)
Damptrykk (overtrykk)

250 - 1 000 kPa

Koketemperatur

139-184 °C

Toppkapasitet

50 kg/t

Tilkoblingsgjenge (konisk) på oppstillingsstedet

½"-utvendig gjenge

Det skal være en smussfanger og drenering rett foran damptilkoblingen til maskinen. Dampen er tørr og kvaliteten skal være
iht. TRD 611. Damptrykket har direkte innflytelse på programtidene. Dette skal det tas hensyn til ved utformingen og opprettelsen av dampforsyningsanlegget.

Dampkondensator (opsjon)
Slangestuss dampkondensator Ø (utvendig Ø x l)

14 x 25 mm

Innvendig diameter på tilkoblingsslangen til dampkondensatoren

14 mm

Lengde på tilkoblingsslange fra slangestuss

1500 mm

Maskindata
Høyde inkl. sokkel/bunnpanne

1836 mm

Høyde inkl. sokkel/bunnpanne og toppdeksel

2495 mm

Bredde

900 mm

Dybde

990 mm

Nettovekt inkl. sokkel/bunnpanne og toppdeksel osv.

450 kg

Gulvbelastning under drift

8 kN/m²

Minste bredde ved inntransportering inkl. transportpall

1090 mm

Minste høyde ved inntransportering inkl. transportpall

1930 mm
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Tekniske data
Utluftning
Tilkoblingsstussen har dimensjonen DN 125 mm
I. Tilkobling uten dampkondensator til eksternt ventilasjonsanlegg med vifte:
Gjennomstrømningsmengde i ventilasjonsanlegget på oppstillingsstedet i programmet «Skylling»

100 m³/h

Gjennomstrømningsmengde i ventilasjonsanlegget på oppstillingsstedet i programmet «Tørking»

350 m³/h

Temperatur middelverdi / kortvarig maks.

70/95 °C

Relativ luftfuktighet middelverdi / kortvarig maks.

80/100 %

II. Tilkobling med dampkondensator til eksternt ventilasjonsanlegg med vifte:
Gjennomstrømningsmengde i ventilasjonsanlegget på oppstillingsstedet i programmet «Skylling»

100 m³/h

Gjennomstrømningsmengde i ventilasjonsanlegget på oppstillingsstedet i programmet «Tørking»

350 m³/h

Temperatur middelverdi / kortvarig maks.

28/32 °C

Relativ luftfuktighet middelverdi / kortvarig maks.

<70/100 %

Varmeavgivelse til oppstillingsrommet
Under skylling

0,6 kWh

Maks. ved uttak av gods (lengste program med full vogn/kurv)

1,4 kWh

Krav til oppstillingsstedet
Tillatt omgivelsestemperatur

5-40 °C

Relativ luftfuktighet maks. inntil 31 °C

80 %

Rel. luftfuktighet lineært avtagende inntil 40 °C

50 %

Transportforhold under tillatt temperaturområde

-20-60 °C

Transportforhold under tillatt relativ luftfuktighet

10-85 %

Transportforhold under tillatt lufttrykk

500-1060 hPa

Installasjonshøyde maks. over havnivå

1500 m

PLW 8615
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