
Malý a výkonný! 
Kompaktní mycí a dezinfekční automat PWD 8534.
Miele Professional. Immer Besser.
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Velký výkon na malém prostoru

Kompaktní konstrukce – nejvyšší čisticí výkon
Ten nejmenší z našich přístrojů má vynikající výkon a dokazuje, co v něm je. Stolní mycí a dezinfekční automat PWD 8534 dosahuje optimálních 
výsledků bezpečné přípravy, na které se můžete spolehnout. Vyznačuje se především flexibilitou umístnění. Vzhledem k jeho kompaktní velikosti 
se pro něj najde místo i v malých hygienických místnostech například gynekologických, ORL, dermatologických a podologických ordinací, 
ať už na pracovní lince, nebo při instalaci jako volně stojící přístroj. 

Přizpůsobeno potřebám malých ordinací
Model PWD 8534 má nižší kapacitu a v ordinacích s menším oběhem instrumentária je tak mnohem efektivnější. I spotřeba vody a energie 
je ve srovnání s většími přístroji nižší: efektivní a trvale udržitelné řešení pro malé ordinace.

Hygienická a intuitivní obsluha
4“ barevný displej s funkcí Touch on Glass disponuje intuitivním ovládáním a několika tlačítky přímé volby pro rychlý a bezpečný provoz. 
Stejně snadné je i hygienické čištění povrchu skleněného panelu.
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Dermatologie

Lékařské ordinace

Podologie

Gynekologie

ORL

Univerzální použití 
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Vyšší bezpečnost
•  testovaná kvalita Miele a možnost čerpat z 

dlouholetých zkušeností z oblasti aplikované 
techniky Miele

•  nezávislé systémy pro průběžné sledování 
procesních parametrů, zejména tlaku a 
teploty

•  kompletní dokumentace procesů

Komfortní ovládání
•  tlačítka přímé volby pro rychlý přístup 

k programům
•  4“ barevný displej
•  vizuální kontrola přes celoskleněná dvířka
•  snadná údržba skleněného povrchu

Kompaktní mycí a dezinfekční automat PWD 8534
Výhody Miele, které se vyplatí

Vysoká kvalita 
•  integrovaný změkčovač vody pro optimální 

výsledky čištění 
•  trojitá filtrace vody pro optimální výsledek 

oplachu
•  kvalitní nerezová ocel mycího prostoru, 

ostřikovacích ramen a filtrů pro dlouhou 
životnost

Vyšší efektivita pro malé ordinace
•  volně stojící stolní varianta – řešení pro 

hygienické místnosti
•  velikost komory přizpůsobená potřebám 

přípravy instrumentária v malých ordinacích

Důkladné sušení
•  optimální řešení při přípravě dutého instru-

mentária
•  horkovzdušné sušení DryPlus pro zacho-

vání hodnoty instrumentária s předřazeným 
filtrem HEPA třídy H 14 (stupeň filtrace 
99,995 %)

Jednoduché dávkování
•  automatické a snadné dávkování tekutých 

médií dvěma dávkovacími čerpadly 
•  procesní chemikálie jsou v příslušných fá-

zích přípravy nadávkovány z integrovaných 
chemických zásobníků

Zdroj snímků ze stran 3, 4*): ©Paolese – stock.adobe.com, 
©peterschreiber.media – stock.adobe.com, ©toyotoyo 
– stock.adobe.com, ©New Africa – stock.adobe.com, 
©Mayboro – stock.adobe.com, ©ElenaBessonova – stock.
adobe.com
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Náš kompaktní mycí a dezinfekční automat pro malé ordinace: 
maximálně výkonný systém – v kvalitě Miele

Mycí a dezinfekční automat PWD 8534 

Konstrukce a provedení stolní přístroj

Vnější rozměry v/š/h [mm] 535 x 570 (+ 75) x 575

Hmotnost [kg] 55

Vnější opláštění nerezová ocel

Celoskleněná dvířka •

Touch on Glass, tlačítka přímé volby a 4“ barevný displej •

8 programů •

Vario TD instrumentárium •

Vario TD GYN •

Vario TD ENT (ORL) •

5 dalších programů •

Zobrazení průběhu programu a akustický signál na konci programu •

Sériové rozhraní RS 232 •

Elektrická přípojka AC 230 V 50 Hz, včetně bezpečnostní zástrčky

2 přípojky na vodu 1x přípojka na studenou vodu a  
1x přípojka na DEMI vodu

Integrovaný změkčovač vody pro studenou a teplou vodu do 65 °C •

2 dávkovací čerpadla 1x pro tekutý čisticí prostředek a  
1x pro leštidlo

Sušení integrované horkovzdušné sušení Dry Plus

V souladu se směrnicí EU 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích •

Přístroj Vybavení Číslo materiálu

PWD 8534 Stolní přístroj se 2 integrovanými zásobníky chemických prostředků 11584600
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Mycí a dezinfekční automat PWD 8534 

Konstrukce a provedení stolní přístroj

Vnější rozměry v/š/h [mm] 535 x 570 (+ 75) x 575

Hmotnost [kg] 55

Vnější opláštění nerezová ocel

Celoskleněná dvířka •

Touch on Glass, tlačítka přímé volby a 4“ barevný displej •

8 programů •

Vario TD instrumentárium •

Vario TD GYN •

Vario TD ENT (ORL) •

5 dalších programů •

Zobrazení průběhu programu a akustický signál na konci programu •

Sériové rozhraní RS 232 •

Elektrická přípojka AC 230 V 50 Hz, včetně bezpečnostní zástrčky

2 přípojky na vodu 1x přípojka na studenou vodu a  
1x přípojka na DEMI vodu

Integrovaný změkčovač vody pro studenou a teplou vodu do 65 °C •

2 dávkovací čerpadla 1x pro tekutý čisticí prostředek a  
1x pro leštidlo

Sušení integrované horkovzdušné sušení Dry Plus

V souladu se směrnicí EU 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích •

Čas programu a spotřeba: PWD 8534 Čištění/dezinfekce Sušení

Čas programu (min) kW (l) AD (l) * Energie (kWh) Čas programu (min) Energie (kWh)

Vario TD GYN 66 25 7 1,79 11 0,093

Vario TD ORL 60 19 7 1,55 11 0,093

Vario TD instrumentárium 60 19 7 1,57 11 0,093

*Pro závěrečné oplachování doporučujeme použít DEMI vodu. V případě nepoužití DEMI vody se spotřeba studené vody zvýší o 7 l.

** Pouze pro produkty s certifikací 909/MDD 

K dispozici prohlášení o shodě s EU podle směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.

0051**
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Pro optimální souhru: 
koše a nástavce pro mycí a dezinfekční automat 
PWD 8534

Základní koš APWD 060
•  pro uložení různých nástavců a sítových misek
•  využitelný prostor v 230, š 370, h 395 mm 

Upozornění: V oblasti napojení koše je pro 
šířku 50 mm k dispozici hloubka jen 370 mm.

•  v 85, š 395, h 469 mm

Nástavec E 807
•  pro 3 sítové nebo ledvinové misky či nástro-

jové tácy
•  4 držáky (3 přihrádky), výška 165 mm, 

rozteč 58 mm
•  v 144, š 140, h 290 mm

Injektorový koš APWD 079
•  pro optimální uložení dutého instrumentária, 

nástavců a sítových misek
•  vybaven 16 injektorovými místy, z nich 8 je osazeno mycím pouzdrem 

A 817 
a 8 zaslepovacím šroubem APLW 072

•  využitelný prostor v 230, š 320, h 395 mm
•  v 85, š 395, h 469 mm

Nástavec E 491
•  nástavec pro rotující instrumentárium v 

podologii
•  pro 18 násadců, maximální ø 1,8 mm
•  pro 30 násadců, maximální ø 2,8 mm
•  v 53, š 70, h 120 mm

Nástavec APWD 062
•  pro uložení instrumentária ve svislé poloze
•  vhodný například pro uložení pilníků, dlátek 

a jiného podologického instrumentária
•  v 120, š 125, h 395 mm
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Nástavec E 473/2
•  síto s víkem na nejdrobnější díly
•  pro zavěšení v sítových miskách
•  v 88, š 66, h 66 mm

Nástavec E 521/2
•  pro uložení 7 kleští
•  velikost přihrádek 21 x 80 mm
•  v 135, š 100, h 189 mm

Nástavec 1/6 E 373
•  pro uložení ORL instrumentária 

(například ušních trychtýřů)
•  z drátěného pletiva s těmito velikostmi ok: 

dno 3 mm, bočnice 1,7 mm, víko 3 mm
•  28 svislých příchytek
•  2 výklopné rukojeti
•  pro horní nebo spodní koš
•  v 55, š 150, h 225 mm

Nástavec 1/4 E 416
•  pro uložení 6 jednodílných nebo dvoudílných 

zrcátek
•  7 držáků, rozteč 40 mm
•  pro horní nebo spodní koš (horní koš lze 

osazovat jen jednodílnými zrcátky)
•  v 157, š 178, h 279 mm

Nástavec 2/5 E 803
•  pro uložení ušních a nosních zrcátek
•  160 přihrádek cca 13 x 13 mm
•  velikost ok dna: 1,7 mm
•  pro horní nebo spodní koš
•  v 63, š 165, h 317 mm

E 802/1
•  pro uložení sond, pinzet nebo držáků na 

skalpely
•  3 plastové úchyty
•  8 přihrádek šířky cca 30 x 28 mm
•  8 přihrádek cca 16 x 28 mm
•  15 přihrádek cca 16 x 20 mm
•  v 113, š 163, h 295 mm
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Přehled komponent pro mycí a dezinfekční automaty PWD 8534 
a možnosti osazení podle oblastí použití

Typ Popis Číslo materiálu

Koš APWD 060 Pro uložení různých nástavců a sítových misek, výška osazení 230 mm 11017140

Koš APWD 079 Pro uložení až 8 kusů dutého instrumentária, různých nástavců a sítových 
misek (včetně 8 mycích pouzder A 817 a 8 zaslepovacích šroubů APLW 072) 11587290

Mycí pouzdro A 817 Pro optimální čištění například ORL instrumentária 10706260

Zaslepovací šroub APLW 072 Pro uzavření šroubení na mycích koších 11105320

Nástavec APWD 062 Pro uložení instrumentária ve svislé poloze (například sond, pinzet) 11017160

Nástavec E 373 Pro optimální uložení ORL instrumentária 3809790

Nástavec E 416 Pro optimální uložení 6 jednodílných a dvoudílných zrcátek 3888650

Nástavec E 473/2 Síto s víkem na nejdrobnější díly pro zavěšení v sítových miskách 10623720

Nástavec E 491 Pro rotující instrumentárium, jako turbínové nebo mikromotorové násadce 7600210

Nástavec E 521/2 Pro uložení 7 kleští 7476430

Nástavec E 802/1 Pro optimální uložení různého instrumentária ve svislé poloze 7984170

Nástavec E 803 Pro optimální uložení ušních a nosních zrcátek 4637750

Nástavec E 807 Pro 3 sítové nebo ledvinové misky či nástrojové tácy 7984220

Nástavec E 143 Sítová miska pro uložení různého instrumentária (bez vyobrazení) 3830310

Možnosti osazení jednotlivých komponent podle oblastí použití
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Doporučení pro přípravu zdravotnického instrumentária 

Rozměry místnosti: cca 300 x 150 cm (délka x šířka)

Příklad instalace přístroje PWD 8534 
v hygienické místnosti s průběžnou 
pracovní linkou
U tohoto uspořádání probíhá příprava podél prů-
běžné pracovní linky. Na nečisté straně je výlev-
ka a mycí a dezinfekční automat. Čisticí chemie 
se podle typu přístroje nachází ve skříňce pod 
výlevkou, v integrované nádrži nebo v dáv-
kovací skříni Miele. Skleněná příčka odděluje 
čistou stranu s malým sterilizátorem, procesní 
dokumentací a tiskárnou etiket na sterilizované 
předměty.

Optimální výsledky přípravy s vhodnou 
procesní chemií
•  Mycí prostředky: použití speciálních proces-

ních chemikálií pro mycí a dezinfekční auto-
maty (s ohledem na doporučení příslušných 
výrobců)

•  Leštidla: použití speciálních procesních 
chemikálií pro mycí a dezinfekční automa-
ty (s ohledem na doporučení příslušných 
výrobců)

•  Použití neutralizačních prostředků je možné 
po přestavbě příslušného čerpadla. Obraťte 
se prosím na svého servisního technika 
Miele.

Vario TD
V programu Vario TD, vyvinutém společností 
Miele, probíhá předčištění za nízkých teplot, 
aby nedocházelo k denaturaci zbytků krve. 
Po intenzivní hlavní fázi čištění a oplachu pak 
proběhne termická dezinfekce při teplotě 
> 90 °C a době setrvání 5 minut. S ohledem 
na optimální ochranu například chirurgického 
instrumentária probíhá závěrečné oplachování 
přednostně DEMI vodou. Tento program je 
vhodný pro standardní přípravu podle normy 
DIN EN ISO 15883 pro všechny termostabilní 
nástroje a je mimořádně šetrný k materiálu.
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Aktivní ochrana životního prostředí:  
Papír tohoto prospektu byl 100 % bělený bez použití chlóru.

Miele, spol. s r.o. 
Holandská 4 
639 00 Brno 
 
Tel.: 543 553 111–3 
Fax: 543 553 139 
 
Servis tel.: 543 553 741-5 
Servisní služba Miele: 
800 MIELE1 (800 643 531) 
 
E-mail: info@miele.cz 
Internet: www.miele.cz 
 
Miele s. r. o. 
Plynárenská 1 
821 09 Bratislava 
 
Tel.: 02/58 103 111 
Fax: 02/58 103 119 
Servis-tel.: 02/58 103 131 
 
E-mail: info@miele.sk 
Internet: www.miele.sk

Immer Besser – vždy lepší
Od roku 1899 se Miele jako rodinný podnik 
řídí jasnou filozofií: Immer Besser – vždy 
lepší. Tento výstižný slogan je základem pro 
příslovečnou kvalitu, trvalou udržitelnost a 
inovativnost označení „Made in Germany“. 
Příslib, který dává profesionálním uživatelům  
jistotu, že se rozhodli pro správný výrobek.

Vynikající
Nekompromisní spolehlivost výrobků a servisu 
je důvodem, proč uživatelé volí pravidelně 
Miele jako nejlepší a nejdůvěryhodnější znač-
ku. Renomovaná vyznamenání, jako jsou ceny 
MX Award, iF a reddot Design Awards 
i Německá cena za trvale udržitelný rozvoj, 
dokládají vynikající pozici Miele také s ohle-

dem na design, management kvality 
a šetrné zacházení se zdroji.

Kompetentní
Už po desetiletí vyvíjí a vyrábí Miele Professio-

nal s mimořádnou důkladností kvalitní práde-
lenské přístroje, myčky a mycí a dezinfekční 
automaty. Pečlivě sladěné příslušenství, kom-

plexní poradenství a pohotový servis umožňují 
dosáhnout za pomoci přístrojů Miele vždy 
optimální výkon a hospodárnost.

Další informace o Miele Professional
•  na našich webových stránkách: 

podrobné informace o systémových řešeních 
a příkladech použití, technických údajích, 
vybavení a příslušenství, ale i prospekty 
a materiály ke stažení

•  na našem YouTube kanálu: 
prezentace produktů a videa s názorným 
použitím 

Jistota originálu

Značkový servis Miele
Servisní síť po celé České a Slovenské republice




