Moppienpesukone PW 5064

Tehokkaasti ja hellävaraisesti pesevä Miele PW 5064
pidentää moppien käyttöikää

Kennorummun ominaisuudet
Mielen ainutlaatuisen, patentoidun kennorummun ansiosta sekä hellävarainen että
samalla myös tehokas pesu on mahdollista – tekstiilit tulevat puhtaiksi ja kestävät
kauemmin.
Rummun olakkeiden ansiosta nopea ja tehokas pyykin kastelu vaikuttaa pesutehoa
parantavasti esimerkiksi laikkojen pesussa.
Uuden PW 5064 moppienpesukoneentakaseinässä on suuret reiät. Näin moppien
mukana koneeseen mahdollisesti joutuvat
suuremmatkin likapartikkelit poistuvat
tehokkaamin pesurummusta.

Mielen patentoiman kennorummun ansiosta pestävät tekstiilit
pysyvät kauemmin kuosissaan, sillä ne eivät työnny rummun
reikien läpi.

Tavallinen rumpu päästää tekstiilin kuidut rummun reikien läpi
kuluttaen tekstiilejä pesun aikana.

Poistoventtiili
Uuden, nimenomaan moppienpesukonetta
varten suunnitellun poistoventtiilin ansiosta
poistoveden mukana oleva lika virtaa
esteettömämmin pois pesualtaasta.
Venttiilin seinämät ovat sileät ja pyöristetyt
ja venttiilin halkaisija on kasvanut entisestä
50 mm:stä 70 mm:iin.

Jalustat
Molemmat jalustavaihtoehtomme parantavat
työergonomiaa ja koneiden alla oleva lattia
on helppo pitää puhtaana.

UO 40-73
- erikoisjalusta hankaliin asennuskohteisiin
- jalustan korkeus 40 cm

- jalustaan integroitu poistovesiallas ja
irrotettava nukkasihti mahdollistavat
pesukoneen asennuksen myös sellaisiin
kohteisiin, joissa on pieni lattiakaivo
- pesukoneen poistovesi ohjataan
jalustan vedenkeräysaltaaseen ja sieltä
altaan pohjassa olevan, halkaisijaltaan
32 mm poistoaukon kautta jatkoputken
avulla lattiakaivoon
- kone on helppo asentaa jalustan päälle
- ei vaadi lattiakiinnitystä; sopii siis
erinomaisesti myös tiloihin, joissa on
lattialämmitys

UO 5005
- avojalusta, jonka korkeus 30 cm
- siniseksi polttomaalattua terästä
- saatavana erillinen vedenpoistoallas

Miele PW 5064 tekniset tiedot
- täyttömäärä 6,5 kg, rummun tilavuus 59 litraa
- patentoitu kennopesurumpu: pidentää tekstiilien käyttöikää
- rummun olakkeiden ansiosta nopea ja tehokas pyykin kastelu
parantaa pesutehoa esim. laikkojen pesussa
- Novotronic L –ohjelmanohjaus, helppokäyttöinen monitoimivalit
sin ja selkeä graafinen näyttö
- useita ohjelmavaihtoehtoja moppien, mikrokuitupyyhkeiden,
siivousliinojen sekä laikkojen pesuun, kyllästykseen ja
desinfiointiin
- lisäohjelmat esim. työvaatteiden pesuun
- nopeat pesuajat: esim. mopit 60°C 42 minuuttia ja
miniohjelma vain 28 minuuttia
- linkousnopeus enint. 1400 r/min, g-kerroin 526, linkousnopeus
säädettävissä 400 - 1400 r/min halutun jäännöskosteuden
mukaan
- pesuaineen annostelulokero koneen etupaneelissa
- kolmiosainen pesuainelokerikko mahdollistaa esim. siivoustekstiileille pesuaineen annostuksen viimeiseen huuhteluun
- valmius jopa 6 ulkoista pesuainepumppua varten
- FU - taajuusmuunninohjattu asynkronimoottori
- määräautomatiikka sekä pesu- että huuhteluvaiheissa
- rummun olakkeiden ansiosta nopea ja tehokas pyykin kastelu
parantaa pesutehoa esim. laikkojen pesussa
- kaksiportainen epätasapainonvalvonta
- ulkovaippa valkoinen
- kuuma- ja kylmävesiliitäntä
- vedenpoisto venttiilillä DN 70 lattiakaivoon
- sähköliitäntä 400 V 2N 50 Hz, 2 x 16 A
- liitäntäteho 4,8 kW, lämmitysteho 4,6 kW
- korkeus 850 mm, leveys 595 mm, syvyys 700 mm

Täyttömäärät

Moppienpesukoneen etuja

Alla esimerkkilaskelma kertatäyttömääristä:

• hygieniaohjelmat, joilla pesukone voidaan kätevästi ja nopeasti
desinfioida. Tämä mahdollistaa myös muun kuin siivouspyykin,
esim. pöytäliinojen, keittiöpyykin ja työvaatteiden, pesun
• erittäin nopeat pesuohjelmat, esimerkiksi mopit 60°C 42 min.
• kyllästysohjelma puhtaiden moppien esikäsittelyyn (kuivien,
puhtaiden siivoustekstiilien tehokas ja nopea esikäsittelyohjelma)
• ajastin, jolla ennalta määritellään pesuohjelman päättymisaika
esim. seuraavalle aamulle. Koneessa odottavat siis vastapestyt,
tarvittaessa desinfioidut, kyllästetyt siivoustekstiilit, mikä nopeuttaa huomattavasti töiden aloittamista.
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Mielen moppienpesukoneella peset päivässä puhtaaksi jopa 60
kiloa moppeja ja siivousliinoja!

Kuljeta siivousliinat valmiiksi
kosteina
Mielen pesulakoneissa puhdistusliinat
voidaan puhdistaa ja tarvittaessa desinfioida yhdellä pesukerralla. Ohjelman päätyttyä puhdistusliinat asetetaan taittamatta
omaan laatikkoonsa, jonka siivoushenkilökunta ottaa mukaansa siivouskärryyn.

Tehty ammattikäyttöön
Siivousmopeista irtoava nukka, likamäärä
ja lian tyyppi asettavat pesukoneille ja
pesumenetelmille erityisvaatimuksia.
Pesuveden läpivirtauksen on toimittava
mahdollisimman esteettömästi.
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