Met gemak hygiënisch schoon
De Miele-bedpanspoeler/desinfector
Miele Professional. Immer besser.

Kwaliteit van Miele Professional
Met minder hoeft u geen genoegen te nemen

Miele Professional staat sinds jaar en dag
voor de hoogste betrouwbaarheid bij alle
toepassingen waarbij hygiëne van het
hoogste belang is. Onze reinigings- en
desinfectieautomaten zijn populaire hulpmiddelen bij de instrumentenbehandeling,
terwijl onze wasautomaten en afwasautomaten met verswatersysteem zich dagelijks bewijzen bij de veeleisende hygiënisch
reinigingswerkzaamheden in de zorgsector.
De Miele-bedpanspoelers/desinfectors
vormen een uitstekende aanvulling op het
assortiment en verlichten de dagelijkse
werkdruk.
Met gemak hygiënisch schoon.
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Kwaliteit
De legendarische Miele-kwaliteit dankt haar
uitstekende reputatie aan het duurzame
ontwerp met hoogwaardige materialen. Zo
worden de bedpanspoelers/desinfectors van
Miele standaard gemaakt van roestvrij staal
en speciaal geselecteerde componenten.
Maar bij Miele Professional omvat kwaliteit
nog meer aspecten. Bijvoorbeeld op de
praktijk gerichte details voor een snelle,
hygiënische en veilige belading en ergonomische bedieningselementen. Maar ook
de probleemloze plaatsing, zelfs in ruimten
met zeer weinig plaats.

Efficiëntie
Met de bedpanspoelers/desinfectors van Miele
Professional kiest u voor een uitermate duurzame en economische oplossing. Het sterke
Multijet sproeiersysteem zorgt voor een
grondige reiniging van het spoelgoed bij een
minimaal verbruik van water, energie en
reinigingsmiddelen. Ook maakt de robuuste en
onderhoudsarme constructie van de bedpanspoeler/desinfector een rationele investering
die jaar na jaar voor een uitstekend rendement
zorgt.
Vermogen
Miele-bedpanspoelers/desinfectors verwijderen
op betrouwbare wijze alle vervuiling van bedpannen en/of urineflessen, zowel van roestvrij
staal als van kunststof. Deze grondigheid wordt
mogelijk gemaakt door een innovatieve
plaatsing van roterende sproeiers en speciaal
afgestemde spoelprogramma's.

Met Miele Professional kiest u voor
uitstekende prestaties en kwaliteit. Hoogwaardige apparaten die elke dag weer op
betrouwbare wijze voldoen aan de verwachtingen zijn de reden voor het enorme vertrouwen van professionele gebruikers:
97% van alle klanten zou opnieuw kiezen
voor een Miele Professional-apparaat.*

Betrouwbaarheid
Al sinds vier generaties dragen wij als
familiebedrijf een speciale verantwoording
voor onze klanten, partners, medewerkers en
producten.
•  Productontwikkeling waarbij kwaliteit, een
lange levensduur en duurzaamheid centraal
staan
•  Toonaangevende innovaties “Made in
Germany”
•  Productontwerpen die herhaaldelijk
zijn onderscheiden op het gebied van
ergonomie en functionaliteit
•  Omvangrijke totaaloplossingen van één
leverancier
•  Lage bedrijfskosten tijdens de gehele
levensduur
•  Uitstekende service met korte lijnen naar
servicetechnici.

*Volgens een enquête die is uitgevoerd door het onafhankelijke instituut “Mercuri International”
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Bedpanspoelers/desinfectors van Miele Professional
Uiterste betrouwbaarheid, veiligheid en efficiëntie

Waarborgen van hygiëne
Miele-bedpanspoelers/desinfectors zijn ontwikkeld om verspreiding
van ziekteverwekkers te voorkomen, en beschermen op deze manier
niet alleen patiënten of cliënten, maar ook het personeel. Zo voeren de
machines, naast de reiniging, een thermische desinfectie uit die overeen komt met de actuele richtlijnen en aanbevelingen. Hierdoor worden
de hoogste hygiënenormen gegarandeerd.
Bescherming en efficiëntie
Miele-bedpanspoelers/desinfectors zorgen op meerdere niveaus voor
hygiëne-veiligheid. Het volledig gladde oppervlak van roestvrij staal
met minimale groeven is bijzonder gemakkelijk te reinigen, en het
ontwerp van de spoelruimte zonder lasnaden voorkomt het vastkleven
van verontreinigingen. Afhankelijk van het model is volledige geautomatiseerde deurbediening (openen en sluiten) beschikbaar om extra
hygiënebescherming te realiseren en contaminatie te voorkomen.
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Meer bedieningsgemak dankzij praktische accessoires
U hebt de keuze uit verschillende beladingssystemen. Daardoor zijn
deze spoelers geschikt voor een breed scala aan spoelgoed.
De Bedpan-uitstortgootstenen met handmatige of automatische randspoeling vormen een perfecte aanvulling op het systeem.

Overzicht van alle productvoordelen
Miele-bedpanspoeler/desinfector serie PWD 854x

Geavanceerd reinigings- en desinfectiesysteem
•  Spoelsysteem met Multijet rotatiesproeier (modelafhankelijk)
•  Meerdere roterende en vaste sproeiers garanderen een verdeling
van water en reinigingsmiddelen waarbij geen sproeischaduw kan
ontstaan
•  De volledige buiten- en binnenoppervlakken van het spoelgoed
worden hygiënisch en met reproduceerbare effectiviteit gereinigd
•  Spoelruimte en machineafdekking van roestvrij staal
•  Spoelruimte zonder lasnaden en met afgeronde hoeken voorkomt
ophoping van ontreinigingen en verspreiding van ziektekiemen
•  Thermische desinfectie van de spoelruimte en het sproeiersysteem bij
elk programma.

Intelligente besturing
•  Permanente machinebewaking en aanduiding van de actuele status
•  Individuele aanpassing van de spoelprogramma's op basis van de
klantwens
•  Drie spoelprogramma's voor verschillende soorten verontreinigingen
•  Eenvoudige bediening via keuzetoetsen
•  Het tekstdisplay toont alle relevante gegevens, bijvoorbeeld
naam en status van het huidige programma, resterende
programmaduur, bereikte A0-waarde en maximale spoeltemperatuur
(modelafhankelijk).

Automatische deurfuncties
•  Geautomatiseerde deurbediening beschikbaar voor alle modellen:
voetschakelaar voor bediening zonder handcontact
•  Besmet spoelgoed wordt op een ergonomische werkhoogte in de
machine geladen (modelafhankelijk)
•  Extra verhoging van bedieningsveiligheid en ergonomie
•  Automatische vergrendeling van de spoelruimte bij de start van het
programma.
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Bedpanspoeler/desinfector PWD 8541
PWD 8541 MD, PWD 8541 AD

Beladingsvoorbeelden

PWD 8541 MD
Onderbouwapparaat, met handmatig openen/
sluiten van de deur.
PWD 8541 AD
Onderbouwapparaat, met automatisch
openen/sluiten van de deur.
Productspecificaties
•  h 850, b 600, d 600 mm
•  Capaciteit/charge maximaal 1 bedpan en 1
urinefles of 4 urineflessen*
•  Eenvoudige bediening - keuzetoetsen
•  Desinfectieniveau op basis van behoefte instelbare A0-waarde
•  Eenvoudige opstelling in kleine ruimten compacte buitenmaten
•  Klantspecifieke programma-aanpassing programmeerbare besturing.
* De capaciteit is afhankelijk van het soort
spoelgoed en kan afwijken.
Verschillende combinaties van urineflessen en
bedpannen is mogelijk.
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Bedpanspoeler/desinfector PWD 8545
PWD 8545 MD, PWD 8545 SAD, PWD 8545 AD LCD

Beladingsvoorbeelden

PWD 8545 MD
Vrijstaand apparaat, met handmatig openen/
sluiten van de deur.
PWD 8545 SAD
Vrijstaand apparaat met automatisch openen
van de deur via een voetschakelaar en handmatig sluiten van de deur.
PWD 8545 AD LCD
Vrijstaand apparaat, met automatisch openen
van de deur en LCD-display.
Productspecificaties
•  h 1630, b 545, d 475 mm
•  Capaciteit/charge maximaal 1 bedpan en 1
urinefles of 3 urineflessen*
•  Eenvoudige bediening - keuzetoetsen
•  Desinfectieniveau op basis van behoefte instelbare A0-waarde
•  Optimale vaatwasresultaten - Multijet
rotatiesproeier
•  Klantspecifieke programma-aanpassing programmeerbare besturing.
* De capaciteit is afhankelijk van het soort
spoelgoed en kan afwijken.
Verschillende combinaties van urineflessen en
bedpannen is mogelijk.
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Bedpanspoeler/desinfector PWD 8549
PWD 8549 AD

Beladingsvoorbeeld

PWD 8549 AD
Vrijstaand apparaat, met volledig automatische glazen hefdeur.
Productspecificaties
•  h 1750, b 600, d 610 mm
•  Capaciteit/charge maximaal 1 bedpan en 2
urineflessen*
•  Eenvoudige bediening - keuzetoetsen
•  Desinfectieniveau op basis van behoefte instelbare A0-waarde
•  Optimale reinigings- en desinfectieresultaten
- Multijet rotatiesproeier
•  Klantspecifieke programma-aanpassing programmeerbare besturing
•  Ruimtebesparende oplossing dankzij
verticale deurbeweging.
* De capaciteit is afhankelijk van het soort
spoelgoed en kan afwijken.
Verschillende combinaties van urineflessen en
bedpannen is mogelijk.
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Technische gegevens
Bedpanspoeler/desinfector, uitstortgootstenen

Bedpanspoeler/desinfector

PWD 8541 MD, 8541 AD

PWD 8545 MD, PWD 8545 SAD, PWD 8545 AD LCD

Urineflessen per charge max.

4

3

Bedpannen/urineflessen per charge

1/1

1/1

Programma's

3

3

Buitenmaten h/b/d [mm]

850/600/600

1630/545/475

Doseerpomp

•

•

Wateraansluitingen

KW / WW

KW / WW

Afvoer

Wandafvoer, ombouwbaar

Wandafvoer, ombouwbaar

Elektrische aansluiting

3N AC 380-400 V 50 Hz, 1 AC 230 V 50 Hz

3N AC 380-400 V 50 Hz, 1 AC 230 V 50 Hz

Bedpanspoeler/desinfector

PWD 8549 AD

Urineflessen per charge

2

Bedpannen/urineflessen per charge max.

1/2

Programma's

3

Buitenmaten h/b/d [mm]

1750/610/600

Doseerpomp

•

Wateraansluitingen

KW / WW

Afvoer

Wandafvoer, ombouwbaar

Elektrische aansluiting

3N AC 380-400 V 50 Hz, 1 AC 230 V 50 Hz

Uitstortgootsteen

APWD 075

APWD 076

APWD 077

APWD 078

Wateraansluiting voor handmatige spoeling

•

–

•

–

Wateraansluiting voor automatische spoeling

–

•

–

•

Geschikt voor aansluiting op waterkraan*

–

–

•

•

Buitenmaten h/b/d [mm]

590/500/600

590/500/600

590/500/700

590/500/700

*De waterkraan wordt niet bijgeleverd.
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Miele Nederland B.V.
Miele Professional
De Limiet 2
Postbus 166
4130 ED Vianen
The Netherlands
Tel. +31 (0) 347 378 884
Fax +31 (0) 347 378 429
Verkoop & algemene vragen:
professional@miele.nl
Service & onderhoud:
serviceprofessional@miele.nl
Website: www.miele-professional.nl

Immer besser
Sinds 1899 gaat familiebedrijf Miele volgens
een duidelijke filosofie te werk: Immer besser.
Dit alomvattende streven vormt de basis voor
de legendarische kwaliteit, duurzaamheid
en innovatiekracht van een merk “Made in
Germany”. Een belofte die professionele
gebruikers ervan verzekert dat ze het juiste
product hebben gekozen.

Uitstekend
Compromisloze betrouwbaarheid ten aanzien
van producten is voor veel gebruikers de
reden om Miele regelmatig te kiezen als beste
en meest betrouwbare merk. Prestigieuze
onderscheidingen als de MX Award, de iF
Design Award, reddot Design Awards en de
Duitse prijs voor duurzaamheid tonen aan dat
Miele ook op het gebied van design,
kwaliteitsbeheer en efficiënt gebruik van hulpbronnen een bijzondere plaats inneemt.

Vaardig
Miele Professional ontwikkelt en produceert
al decennia lang was- en droogautomaten,
afwasautomaten, reinigings- en desinfectieapparatuur en sterilisatoren die blijk geven
van diepgaande kennis op productiegebied.
Zorgvuldig afgestemde accessoires, uitgebreid
advies en een Miele-klantenservice met uitermate korte lijnen zorgen ervoor dat u met Miele
altijd optimaal presterende, zuinige apparatuur
in huis haalt.

Miele Professional op internet
•  Uitgebreide informatie over technische
gegevens, beschikbare uitvoeringen en
accessoires
•  Te downloaden brochures voor alle
productgroepen en toepassingsgebieden
•  Duidelijke afbeeldingen,
gebruiksaanwijzingen en
productpresentaties via het YouTube-kanaal.

Actieve milieubescherming:
het papier van deze brochure is 100% chloorvrij gebleekt.
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