Miele Professional - Min brochure

PG 8059/hvid
MÅLGRUPPER

OPVASKEPROGRAMMER

< 70 dB (A) re 20 u PA

Sygehuse, plejehjem, børnehaver o.lign.

Kort (85°C), Universal (85°C), Intensiv (85°C),

GODKENDELSER

YDEEVNE

Superkort (55°C), HygiejnePlus (83°C), Glas (50°C),

CE, VDE, Maskindirektivet 2006/42/EG, DIN 10512

Korteste program: 14 min. ved varmtvandstilslutning

Ølglas (koldt), Bestik (55°C), Kunststof (60°C),

65°C, meget hygiejniske rengøringsresultater, 3

Energispare (50°C), Regenerering, Koldt,

standardprogrammer med 85°C slutskyl og 1 min.

Udpumpning

indvirkningstid, HygiejnePlus-program

STYRING

KURVE

TouchControl, betjeningspanel med display med 3

1 x O 891 overkurv til kopper/underkopper, 1 x U 890

linjer

underkurv/tom til diverse indsatser og som Lafette til

Visning: programnavn, indstillet/aktuel temperatur,

kunststofkurve, 2 x E 816 indsats 1/2 til 32 tallerkener

resttid, fejlmeldinger

på 250 mm diameter, 38 tallerkener på 250 mm

Betjening: touch på stål, programparameter kan

diameter eller 19 tallerkener på 330 mm diameter

ændres

uden bestikkurve, ekstra: indsats af kunststofkurve

FEATURES

500 x 500 mm med stål-Lafetter på 2 niveauer

AutoOpen - døren åbnes automatisk ved programslut

KONSTRUKTION

AutoClose - døren lukkes automatisk

Frontbetjent maskine, kan indbygges uden topplade,

Saltbeholder i dør

kan ombygges til fritstående maskine med

Dampkondensator

ombygningssæt Version1-80, ill. viser maskinen som

VANDTILSLUTNING

fritstående model

1 x koldt vand maks. 20°C og 1 x varmt vand maks.

UDVENDIGT KABINET

65°C

Hvidt kabinet (AW)

ELTILSLUTNING

OPVASKETEKNIK

3N AC 400V 50Hz

Friskvands-opvaskesystem, maks. slutskyl på 85°C.

Sikring [A]: 3 x 16

Hygiejnisk rengøring med friskvandsindtag efter hver

Effekt [kW]: 8,9

rengørings- og skyllefase, 2 opvaskeniveauer,

Varmeeffekt [kW]: 8,5

overkurv kan indstilles i højden, cirkulationspumpe

Kan omstilles til:

[Qmax I/min]: 400, tredobbelt afløbsfiltrering: fladsi,

AC 230V 50Hz

grovfilter, mikrofinfilter

Sikring [A]: 1 x 16

Reduceret dampudvikling og optimeret tørring med

Effekt [kW]: 2,9

integreret dampkondensator

Varmeeffekt [kW]: 2,5

BLØDTVANDSANLÆG

MÅL/VÆGT

Integreret blødtvandsanlæg til maks. 60°dH,

Udvendige mål på indbygningsmodel H / B / D [cm]:

saltbeholder i dør

82-88 / 60 / 60

DOSERINGSENHEDER

Udvendige mål som fritstående model: H / B / D [cm]:

Doseringsanlæg til rengøringsmiddel i pulverform og

83,5-89,5 / 60 / 60)

klarskyllemiddel i dør, tilslutning til ekstern DOS

Vægt uden fyldning [kg]: 70

modul G 60-80 til flydende midler
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