Schitterend glaswerk zonder napoleren
De nieuwe vaatwassers met tank-spoelsysteem en geïntegreerd reverse-osmose-systeem
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Simpelweg perfect
Aan de hoogste eisen van reiniging voldoen en
tijd en geld besparen

De ware gastvrijheid herkent men direct: door schitterende glazen,
perfect gereinigd serviesgoed en fonkelend bestek.
De nieuwe vaatwassers met tank-spoelsysteem en geïntegreerd
reverse-osmose-systeem van Miele Professional maken het u makkelijk om zelfs de meest veeleisende gast te overtuigen met vlekkeloos
en schitterend schoon glas- en vaatwerk. Want door de nauwkeurige
afstemming van de waterkwaliteit behoren vlekken en strepen tot het
verleden – simpelweg met één druk op de knop en zonder handmatig
napoleren.
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Perfect, overal en snel
Profiteer van een grote capaciteit op de
kleinste ruimte

De nieuwe vaatwassers met tank-spoelsysteem en geïntegreerd
reverse-osmose-systeem zorgen voor overtuigend schitterende resultaten – zelfs wanneer u maar een ruimte van 46 cm tot uw beschikking
hebt. Dankzij hun compacte afmetingen passen beide glazenspoelmachines bovendien moeiteloos onder een werkblad, bijvoorbeeld in het
vaak smalle bargedeelte. Hier overtuigen ze niet alleen door perfecte
reinigingsresultaten, maar ook door hun grote capaciteit: als het erop
aan komt, zijn uw glazen binnen één minuut weer schoon.
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Schitterende glans, ergonomie, efficiency
Een bijzonder effectief totaalsysteem

Altijd de perfecte waterkwaliteit
Het geïntegreerde reverse-osmose-systeem maakt de nieuwe vaatwassers met tank-spoelsysteem van Miele Professional tot de perfecte keuze
voor alle gebruikers die de allerhoogste eisen stellen aan het reinigingsresultaat. Het aangevoerde water wordt in de machine automatisch
gezuiverd van hardheidsvormende mineralen en andere zouten. Daardoor laat het na het reinigingsproces geen vlekken en sporen achter
op het spoelgoed. Het resultaat: vlekkeloos schone glazen, bestek en
serviesgoed – en dat zonder napoleren. Dat bespaart veel tijd, breuk van
glaswerk en dus veel kosten.
De reverse-osmose-installatie is ruimtebesparend ingebouwd in een lade
onder de sokkel van de machine, wat ook in geval van service bijzonder
praktisch is. De besturing is volledig geïntegreerd in de besturing van het
apparaat. Door deze combinatie ontstaat een bijzonder effectief totaalsysteem waardoor nog meer voordelen kunnen worden benut: de innovatieve functie PerfectWater bijvoorbeeld. Deze zorgt ervoor dat het water
niet opnieuw verzilt, waardoor de optimale kwaliteit van het osmosewater
gewaarborgd blijft, zelfs na langere perioden van stilstand.
Technische gegevens van het reverse-osmose-systeem
Permeaatcapaciteit * [l/u]

min. 42

Zoutretentiepercentage

min. 93

Rendement ** [%]

max. 55

Waterkwaliteit product [μS/cm]

max. 80

Vooraf ontharden

wordt aanbevolen

Hardheid van het aangevoerde water [°dH]

max. 35

Richtwaarde van het aangevoerde water [μS/cm]

max. 1.200

Grenswaarde silicaat/chloor [mg/l]

max. 30/0,2

Dynamische druk [bar]

1,4-6

* bij een temperatuur van het aangevoerde water van 15° C, afhankelijk van de netspanning
** bij aansluiting op koud water met een totale hardheid van 0°dH

Groot bedieningsgemak
De reverse-osmose-installatie wordt naadloos aangestuurd door
de vaatwasser, mede door de intuïtieve bediening. Alle ingestelde
parameters worden getoond op de heldere touch-display, net als de
keuze van het reinigingsprogramma en de weergave van de status van
het apparaat. Een snelle en foutloze bediening is op die manier altijd
gegarandeerd, zelfs op drukke momenten.

Uitmuntende efficiency en hygiëne
Met behulp van het geïntegreerd reverse-osmose-systeem verkrijgt
u perfecte reinigingsresultaten, waarbij handmatig napoleren geheel
overbodig is. Zo bespaart u op uw personeelskosten, voorkomt u
kostbare glasbreuk en biedt u uw gasten bovendien de hoogste mate
aan hygiëne. Nog meer voordelen biedt de functie WaterEco: de vaatwasser kan zo ingesteld worden dat de tank voor de eerste keer gevuld
wordt met leidingwater en dat ook in de naspoelfase leidingwater in
plaats van osmosewater wordt gebruikt. Zo wordt de efficiency nog
eens verhoogd, bijvoorbeeld bij het reinigen van spoelgoed dat niet zo
gevoelig is voor vlekken zoals serviesgoed.
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PG 8164 RO en PG 8165 RO
De nieuwe glazenspoelmachines van Miele Professional

PG 8164 RO

PG 8165 RO

Maximale theoretische capaciteit (rekken/uur)

40

40

Kortste programmaduur [sec.]

45

47

Maximale theoretische reinigingscapaciteit (glazen/uur)

800

1.960

Maximale pompcapaciteit [l/min.]

200

200

Standaard en extra programma’s

3+4

3+4

Ingebouwde tanks voor reinigings- en glansspoelmiddelen (DOS) Optioneel (afwijkende diepte apparaat: 637 mm)

Optioneel (afwijkende diepte apparaat: 637 mm)

Buitenmaten h/b/d [mm]

825-860/460/617

825-860/600/617

Afmeting korf [mm]

400 x 400

500 x 500/500 x 530

Wateraansluiting

KW of WW tot 35° C

KW of WW tot 35° C

Totale aansluitwaarde (kracht-/wisselstroom) [kW]

8,1/3,4

8,1/3,4

PG 8164 RO en PG 8165 RO
Glazenspoelmachines met tank-spoelsysteem en
geïntegreerd reverse-osmose-systeem - ideaal
voor gebruik in het bargedeelte.
Uw voordelen
•  kortste programmaduur vanaf 45 seconden
•  ingebouwde doseerpompen evenals
doseerlansen voor de externe toevoer van
reinigings- en glansspoelmiddelen
•  specifiek op het spoelgoed afgestemde
programma’s
•  inbouwbreedte 46 resp. 60 cm
•  geschikt voor onderbouw onder een werkblad
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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
professional@miele.nl
verkoop & algemene vragen: professional@miele.nl
service & onderhoud: msp@miele.nl
Internet: www.miele-professional.nl

Immer besser
Al sinds 1899 opereert het familiebedrijf Miele
volgens een glasheldere filosofie: Immer besser. Een grootse ambitie die de basis vormt
voor de spreekwoordelijke kwaliteit, duurzaamheid en innovatiekracht van een merk
dat is “Made in Germany”. Een belofte die
professionele gebruikers de zekerheid geeft
dat zij het juiste product hebben gekozen.

Uitstekend
Onbetwiste betrouwbaarheid, zowel bij de
producten als de service, is de reden dat Miele
door Miele-gebruikers regelmatig tot het beste
en meest betrouwbare merk wordt gekozen.
Gerenommeerde awards zoals de MX award,
de iF en reddot design awards en de Duitse
duurzaamheidsprijs onderstrepen nog eens
dat Miele ook op het gebied van design,
kwaliteits-management en verantwoord ondernemen een uitzonderlijke positie inneemt.

Competent
Al decennialang ontwikkelt en produceert Miele
Professional hoogwaardige wasserijapparatuur,
afwasautomaten, reinigings- en desinfectieautomaten alsmede sterilisatoren en zorgvuldig
daarop afgestemd toebehoren. Graag adviseren wij u
competent en kosteloos. Onze snel en efficiënt
reagerende Miele-servicedienst zorgt ervoor
dat met onze apparatuur altijd optimale en economisch gunstige prestaties worden behaald.

Miele Professional op internet
•  uitgebreide informatie met betrekking tot
technische gegevens, uitvoeringen en
toebehoren
•  brochures over alle productcategorieën en
toepassingen te downloaden
•  duidelijke video’s, instructies en
productpresentaties op het YouTube-kanaal

Wij denken aan het milieu.
Het papier van deze brochure is 100% chloorvrij gebleekt.
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