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Dýchací masky – čisté, dezinfikované a rychle 

připravené k dalšímu použití 

Snadná údržba v pračce nebo v čisticím automatu 

 

   Čisté a dezinfikované dýchací masky během chvíle? O to se postarají pračky, sušičky  

a čisticí automaty Miele Professional. Optimální řešení pro hasičskou stanici závisí  

na počtu masek a množství místa, které je zde k dispozici. 

   V novém čisticím automatu PG 8056 U lze snadno připravit až devět dýchacích masek. Mytí  

a dezinfekce se provádí při maximálně 55 °C a při každém kroku oplachování se používá čerstvá 

voda. Tento proces je přesně přizpůsoben termolabilním materiálům, jako jsou pryže a plasty. 

Aby bylo možno bezpečně vyčistit také oblasti filtru a membrán, musí se masky předem 

rozmontovat a umístit do příslušných držáků. Pro bezpečné čistění příslušenství jsou v horní části 

mycího prostoru umístěna odpovídající úložná síta.  

Ovládací panel nového čisticího automatu je možné díky povrchu z ušlechtilé oceli velmi snadno 

udržovat čistý. Zařízení je vybaveno patentovaným zásobníkem s objemem 2 kg soli, který se 

nachází ve dvířkách, a nikoliv ve spodní části mycí komory, jak je běžné u jiných přístrojů.  

Proto je doplňování soli výrazně snazší. Je možné ho provést i vestoje při plném naložení  

a bez komplikovaného vytahování dolního koše. Čisticí automat lze integrovat do pracovní linky  

a přizpůsobit ho různým pracovním výškám až do 88 cm (bez příslušenství). Kromě něj  

je zapotřebí samostatná sušicí skříň pro čisté masky.  

Odlišným způsobem čistění dýchacích masek je jejich údržba v pračkách a sušičkách Miele 

Professional. V závislosti na modelu lze šetrně vyčistit 4 až 25 masek najednou. Polstrovaný obal 

chrání čelní skla před poškrábáním. Při mytí se buben otáčí rychlostí pouze 20 otáček/min. Pro 

dezinfekci je dostatečná teplota 60 °C. V patentovaném držáku Miele Professional lze následně 

masky také sušit. Podle velikosti sušičky se usuší až 16 masek za pouhých 45 minut. Výhoda 

této varianty je, že se masky nemusí složitě rozmontovávat. Kromě toho se pračky a sušičky 

mohou běžným způsobem používat na veškeré prádlo na hasičské stanici: na ochranné oděvy, 

nouzové přikrývky i reprezentativní uniformy a podle potřeby také k impregnaci oděvů. 
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Miele Professional nabízí dvě řešení pro údržbu dýchacích masek: V pračce lze vyčistit –  

v závislosti na velikosti – až 25 masek. Čisticí automat je určen maximálně pro devět masek  

a je možné ho vestavět pod pracovní desku. (Foto: Miele) 

Foto 2: 

Díky připevnění ve speciálním nástavci vyvinutým Miele jsou masky za 45 minut v sušičce opět 

připravené k dalšímu použití. (Foto: Miele) 

 


