Miele tuulettaa astiat
kuiviksi.
Mielen uudet Dry+-teknologiaa hyödyntävät puhdasvesijärjestelmäiset
astianpesukoneet.

Miele Professional. Immer Besser.

Yksi astianpesukone –
lukemattomia etuja.
Äärimmäistä puhtautta, vaivattomasti.
Mielen moderneilla, innovatiivista teknologiaa hyödyntävillä astianpesukoneilla pystyt varmuudella
vastaamaan niin päivä- ja hoivakotien kuin sairaaloidenkin arjen haasteisiin. Uusien toimintojen ansiosta
Mielen uusi puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukonesukupolvi tekee astianpesusta äärimmäisen
helppoa ja vaivatonta.

Innovaatiot helpottavat astianpesua
Mielen ammattikäyttöön tarkoitetut
astianpesukoneet ovat jo vuosien ajan
olleet perusta sujuvaan työpäivään.
Uudet ominaisuudet tekevät niiden
käytöstä entistäkin kätevämpää.
Innovatiivisen Dry+-teknologian ja
integroidun pesuainepumpun ansiosta

astianpesu käy nyt entistäkin helpommin
ja vaivattomammin. Täytä kone astioilla
ja napsauta pesuohjelma käyntiin, kone
hoitaa loput. Voit ottaa puhtaat, kuivat
astiat suoraan käyttöön.

Ensiluokkaista hygieniaa pienillä kulutusarvoilla
Mielen puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet ovat ihanneratkaisu
sinulle, joka arvostat moitteetonta hygieniaa, täydellisiä pesutuloksia,
tehokkaita prosesseja ja lyhyitä ohjelma-aikoja. Innovatiivisen Dry+teknologian ansiosta uusin astianpesukonesukupolvemme tekee käsin
kuivauksesta tarpeetonta. Lisäksi saat käyttöösi laajan valikoiman
erikoistarkoituksiin soveltuvia, astiakohtaisia ohjelmia, kuten muoviastiat,
lasinpesu, kevyesti likaiset astiat ja tehopesua vaativat, pinttyneet astiat.
Jokaisen pesuvaiheen alussa puhdasta vettä ottava pesuteknologia ja
tehokas, vettä lämmittävä kiertovesipumppu ehkäisevät kontaminaatiota
luotettavasti, jolloin pesutulos on hygieenisen puhdas.
Mielen puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet auttavat myös
pienentämään käyttökustannuksia, koska toisin kuin tankkikoneissa, ei
vettä tarvitse pitää kuumana koneen käyttötaukojen aikana. Sähköä ja
vettä kuluu vain koneen ollessa käynnissä.

Vaadi huippulaatua ja
valitse Miele Professional:
	Huippuluokan
puhdistuskyky
	Erinomainen hygienia
	Entistä helppokäyttöisempi
	Entistä vaivattomampi
	Lyhyet ohjelma-ajat
	Ergonomiset ratkaisut
	Astiakohtaiset ohjelmat

Innovatiivinen Dry+.

Täysin automaattinen
pesuainepumppu.

Kuivaa jopa muoviastiat luotettavasti jo erittäin lyhyessä ajassa.
Entistä vaivattomampi
Dry+-järjestelmä takaa, että astiat ja muut
pestävät esineet, myös muoviset, tulevat
koneesta paitsi moitteettoman puhtaina,
myös kuivina. Tämä helpottaa työtä
merkittävästi ja säästä paljon aikaa: Astioita
ei enää tarvitse kuivata käsin pyyhkeellä,
vaan ne voidaan nostaa suoraan kaappiin
odottamaan seuraavaa käyttöä.

Erinomaisen hygieenistä
Kone suodattaa kuivaukseen käytettävän
huoneilman ennen kuin tuuletin johtaa
sen pesutilaan. Suodatin poistaa ilmasta
hienoimmankin pölyn ja hiukkaset, ja
varmistaa, että astiat ovat täysin puhtaita
myös kuivauksen jälkeen.

Turvallinen pesuaineen annostelu.
Tärkeimmät edut lyhyesti
Kuivat astiat
Huomattava ajansäästö
Erinomainen hygienia
	Entistä vaivattomampi
	Ihanteellinen kaikenlaisille astioille,
erityisesti muovisille

Esimerkillisen turvalliset prosessit ja lisäturvaa
henkilöstölle
Nopea, turvallinen ja tehokas: integroitu pesuainepumppu
annostelee juuri oikean määrän nestemäistä pesuainetta
peristalttipumpulla. Tämä auttaa välttämään yli- ja aliannostuksen,
vähentää kulutusta ja säästää siten sekä rahaa että luontoa
ja takaa samalla maksimaalisen prosessiturvallisuuden ja tuo
lisäturvaa koneen käyttäjille.

Tilaa säästävää muotoilua
Pesuainepumppu on sijoitettu huomaamattomasti koneen sisälle, joten
sitä varten ei tarvita erillistä kaappia. Tämä säästää tilaa, mikä voi olla
suuri etu, kun tilat ovat pienet.

Suodatin on puhdistettava
säännöllisesti. Suodattimen
vaihto käy helposti koneen
etupuolelta, laatikosta.

!

Tärkeimmät edut lyhyesti
Optimoitu käsittely
	Entistä tehokkaammat prosessit
	Entistä turvallisempi työntekijöille
	Entistä kustannustehokkaampi
Tilaa säästävä ratkaisu
	Kestävä luonnonvarojen käyttö

“Etenkin syksyllä ja talvella on tärkeää, että astiat ovat hygieenisen
puhtaita. Silloin lasten immuunijärjestelmä on heikoimmillaan,

Enemmän aikaa
tärkeille asioille.

joten meidän täytyy pysäyttää tautien aiheuttajat niin hyvin kuin pystymme.”
Lisa Vogt, lastentarhaopettaja

Vähemmän aikaa astianpesuun.
Päiväkodit ja lastentarhat
Lasten kanssa arvokkainta on aika.
Aamupalan ja päivän leikkien välissä
astianpesulle ei aina tunnu jäävän riittävästi
aikaa, varsinkin, kun muoviset astiat
vaativat materiaalin ominaisuuksien vuoksi
yleensä lisäkuivausta pyyheliinalla. Tämän
vuoksi hoitajilta tuhraantuu arvokasta aikaa
astioiden kuivaamiseen – aikaa, joka olisi
järkevämpi käyttää lasten kanssa.

Palvelu- ja hoivakodit
Asukkaista huolehtimiseen käytettävissä
oleva aika on palvelu- ja hoivakodeissa
usein tiukassa: aamupalan, lounaan,
päiväkahvien ja ilta-aterian väliin jää vain
vähän aikaa asukkaista huolehtimiseen.
Arjen helpottamiseksi tarvitaan järjestelmä,
joka esimeriksi kuivaa muoviastiat niin
hyvin, että ne voidaan nostaa kaappiin
suoraan ilman erillistä pyyhekuivausta.
Tämä vapauttaa henkilöstön käyttöön
arvokkaita minuutteja, jotka on järkevämpi
kuluttaa asukkaista huolehtimiseen.

Miksi muoviastiat jäävät konepesun jälkeen märiksi?
Muovi ei pysty varastoimaan lämpöä ja jäähtyy siten nopeasti. Tämän vuoksi
vesipisarat eivät höyrysty astioista ja ne jäävät märiksi. Aiemmin muoviset lautaset,
mukit ja aterimet piti kuivata käsin, mikä vei arvokasta aikaa, tai jättää ne kuivumaan
itsekseen. Mielen uudet puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet tuovat ratkaisun
tähän haasteeseen.
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Laatua ja helppoutta
työpäivään.
Näihin keskitymme.
Helppoutta työpäivään
Puhdasvesijärjestelmäisillä astianpesukoneillamme on yksi
päätehtävä: työpäiväsi helpottaminen. Siksi nämä koneet
on varustettu uusilla komponenteilla, uusimmilla ohjelmilla
ja innovatiivisilla ominaisuuksilla, jotka asettavat uudet
standardit kustannustehokkuudelle, tehokkuudelle ja
ajanhallinnalle – sitä kutsutaan Mielen laaduksi.

Erinomainen puhdistuskyky
Mielen puhdasvesijärjestelmäisillä astianpesukoneilla
saavutat taatusti täydellisiä pesutuloksia ja erittäin korkean
hygieniatason, joka ylittää merkittävästi ammattikäyttöön
tarkoitetuille astianpesukoneille asetetut vaatimukset.
Tämän mahdollistaa se, että kone ottaa uutta puhdasta
vettä useita kertoja ohjelman aikana. Perusteellisessa
loppuhuuhtelussa käytettävän veden lämpötila määräytyy
kulloistenkin astioiden mukaan.

Moitteeton kuivaustulos
Mielen innovatiivisen Dry+-teknologian ansiosta myös
muoviastiat tulevat astianpesukoneesta täysin kuivina.
Hidas käsinkuivaus pyyheliinalla on nyt taaksejäänyttä
elämää, mikä säästää käyttäjiltä arvokasta aikaa
varsinaiseen hoiva- ja hoitotyöhön.

Esimerkillisen hygieenistä
Säännöllisen vedenvaihdon ja pitkien lämpötilan
ylläpitoaikojen ansiosta puhdasvesijärjestelmäiset
astianpesukoneet pesevät astiat erityisen puhtaiksi ja
hygieenisiksi. Entistä turvallisempi puhdistus – myös
flunssakausien ulkopuolella.

Kestävä kehitys
Lyhyet ohjelma-ajat, kierrätettävät materiaalit ja optimoitu
huipputehokas astianpesuteknologia takaavat, että
vettä, energiaa, pesuainetta ja luonnonvaroja kuluu
mahdollisimman vähän.

Lyhyet ohjelma-ajat
Optimaaliset puhdistustulokset mitä lyhimmässä
ajassa: kuumavesiliitännän ja kolmivaihevirran, älykkään
astianpesuteknologian ja tehokkaan lämpöpumpun
ansiosta Erittäin lyhyt -ohjelma kestää vain 5 minuuttia.

Erittäin helppokäyttöinen
Ohjelmat on helppo valita ja käynnistää kätevästi painiketta
painamalla. Jotta voisit säästää vielä enemmän aikaa,
ohjelmat voi ajastustoiminnon avulla valita jopa 24 tuntia
etukäteen.

Avaintiedot
ja tekniset
tiedot.
Tarkemmat tiedot uusista
puhdasvesijärjestelmäisistä astianpesukoneista.

PG 8059 (U)1) / DOS

PG 8099 (U)1) DOS

“Dry+”-kuivaus

–
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AutoOpen/AutoClose

•

•

TouchControl

•

•

Sisäänrakennettu vedenpehmennin

•

•

Aerosolihöyryntiivistin

•

–

5
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Ominaisuudet

Kapasiteetti
Lyhin ohjelma2)
Maks. suorituskyky2)
Lyhin ohjelma ja Dry+2)

(min)
(lautasta/ h ilman
aterinkoria)
(min)

–

22

(°C)

85

85

Pesuaineen (jauhe) ja
huuhtelukirkasteen luukkuannostin

•

•

Integroitu nestemäisen pesuaineen
annostuspumppu

DOS-malli

•

•

•

•/•

•/•

Loppuhuuhtelun maks.lämpötila

Annostelujärjestelmät

Suolasäiliö luukussa

Malli ja mitat
Vapaasti sijoitettava / työtason alle sijoitettava
Ulkovaippa Lootusvalkoinen

•

•

Ulkomitat, vapaasti sijoitettava K /L /S

(mm)

835–895 / 598 / 600

835–895 / 598 / 580

Ulkomitat, työtason alle sijoitettava K /L /S

(mm)

820–880 / 598 / 600

820–880 / 598 / 580

Sijoitusaukon leveys

(mm)

600

600

Pesutilan mitat K/L/S

(mm)

559 / 536 /Yläosa: 474 / Pohja: 516

559 / 536 /Yläosa: 474 / Pohja: 516
Työtason alle sijoitettavien mallien
tuotenimessä on “U”-kirjain.
1)

Sähköliitäntä
3N AC 400 V, 50 Hz, 3 x 16 A
Liitäntäteho
Muunnettavissa sähköliitäntään 1N AC 230 V,
50 Hz sopivaksi

(kW)

•

•

8,9

8,9

•

•

Luvut koskevat tilannetta, jossa kone
on liitetty kolmivaihevirtaan ja 65 °C
kuumaan veteen.
2)
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