
Ve službách hygieny.
Nový mycí a dezinfekční automat na podložní mísy Miele 
pro kliniky a pečovatelská zařízení.
Miele Professional. Immer Besser.

PWD 8545

 

Nové měřítko pro čistící místnosti: Mycí a dezinfekční automaty na podložní 
mísy Miele Professional důkladně myjí a dezinfikují během několika minut. 



Jednoznačné rozhodnutí pro optimální ochranu vašich pacientů a zaměstnanců.


Snadná obsluha a individuální uzpůsobení programů.


Optimální výsledky mytí díky otočné trysce Multijet.


Kvalita Miele pro dlouhou životnost a hospodárnost.
K dispozici varianty podstavných a vestavných přístrojů.

Info: professional@miele.cz
www.miele.cz/professional



Mycí a dezinfekční automat na podložní mísy PWD 8545
PWD 8545 MD LCD, PWD 8545 SAD LCD, PWD 8545 AD LCD

Technické údaje

Příklady osazení

PWD 8545 MD LCD

jako volně stojící přístroj, s manuálním 
otevíráním/zavíráním dvířek

PWD 8545 SAD LCD

jako volně stojící přístroj, s automatickým 
otevíráním dvířek pomocí nožního spínače 
a manuálním zavíráním dvířek

PWD 8545 AD LCD

jako volně stojící přístroj, s automatickým 
otevíráním/zavíráním dvířek a LCD displejem

Přednosti produktu

• V 1630, Š 545, H 475 mm
•  Výkon / šarže až 1 podložní mísa 

a 1 močová lahev nebo 3 močové lahve*
• Jednoduchá obsluha – tlačítka přímé volby
•  Úroveň dezinfekce podle potřeby – nastavi-

telná hodnota A0
•  Optimální výsledky mytí – rotační tryska 

Multijet
•  Úprava programu – programovatelné řízení

*  Kapacita závisí na druhu mytých předmětů 
a může se lišit. Jsou možné různé kombinace 
močových lahví a podložních mís.

Močové lahve na šarži max.

Podložní mísy / močové lahve na šarži

Programy

Dávkovací čerpadlo pro odvápňovač

Přípojky vody

Odtok

Elektrické připojení

3

1/1

3

•

SV/TV

Odpad do zdi nebo podlahy, přestavitelný

3N AC 380–400 V 50 Hz, volitené 1 AC 230 V 50 Hz
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