
Water is onze energiebron ... 
... voor het energiezuinig drogen van uw wasgoed! 
  
De nieuwe H₂O-droogautomaten van Miele Professional 
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Customer Service Miele Professional
De deskundige Miele-adviseurs beperken
zich niet alleen tot advisering van Miele-
apparatuur, maar kunnen u ook begeleiden
bij andere vraagstukken, zoals:
• Gebruikersvoorlichting
• Trainingen
• Informatie over behoedzame textiel-

behandeling
• Effi ciencyberekeningen
• Rentabiliteitsberekeningen
• Financieringsmogelijkheden
• Individuele huur- en leasemogelijkheden
• Onderhouds- en servicecontracten

Service en onderhoud
Als u kiest voor een product van Miele
Professional, kiest u voor topkwaliteit,
uitstekende resultaten, lage verbruikswaar-
den en afschrijvingskosten, maar bovenal
voor duurzaamheid en zekerheid. Dit wordt
bevestigd door de standaard 2 jaar garantie
op professionele apparatuur. Miele Professi-
onal ondersteunt u met een uitstekend
servicenetwerk van gespecialiseerde Miele-
technici. Door een strategische verdeling
van de 40 gespecialiseerde technici over
heel Nederland, zijn korte wachttijden en
optimale service ter plaatse gewaarborgd.

Miele Professional, een zorg minder
‘Immer besser’ oftewel ‘steeds betere
producten maken’ was al in 1901 - toen de
eerste Miele-wasmachine met houten kuip
werd geproduceerd - de lijfspreuk van Miele.
Nu ruim een eeuw later staat de naam Miele
nog steeds voor kwaliteit, duurzaamheid,
milieuvriendelijkheid, design en functiona-
liteit.

Afspraak maken
Mocht uw organisatie geïnteresseerd zijn,
dan kunt u contact opnemen met Miele Pro-
fessional voor een oriënterend gesprek met
één van onze adviseurs. Wij kunnen u een
op maat gesneden advies geven met een
bijbehorend prijsvoorstel. Uiteraard is dit
advies kosteloos en verplicht het u tot niets.

Een merk dat overtuigt
Aan Miele werd de onderscheiding „Beste
onderneming van Duitsland” toegekend.



Optimale efficiëntie en duurzaamheid met de   
H₂O-droogautomaten van Miele Professional

Het principe
Heet water, bijvoorbeeld beschikbaar via een warmtekrachtcentrale, WKK-installatie of sta-
dsverwarming, wordt als directe warmtebron voor de droogautomaat gebruikt. Bovendien kan 
een wasautomaat via een boiler met warmtewisselaar van heet water voorzien worden.   
De H₂O-droogautomaat heeft aan de achterkant een heetwateraansluiting, waar het hete 
water naar binnen stroomt. Daarna stroomt het door een speciaal verwarmingsregister in de 
droogautomaat, waarin de proceslucht voor het drogen van het wasgoed verhit wordt. Vervol-
gens wordt het afgekoelde water weer naar het watercircuit teruggeleid.   

Hoogste rendement 
De H₂O-droogautomaat kan overal gebruikt 
worden waar heet water geproduceerd 
wordt. Dit kan bijvoorbeeld met een warm-
tekrachtcentrale of WKK-installatie met 
afstandsverwarming of met alternatieve 
energie gebeuren. Maar ook daar, waar 
heet water uit andere bronnen beschikbaar 
is of systemen gepland zijn, waarbij heet 
water als bijproduct ontstaat, zijn deze 
droogautomaten economisch gezien een 
optimale oplossing. 
De droogtijd hangt in hoge mate af van de 
randvoorwaarden. Bij een ideale uitgangssi-
tuatie bedraagt de droogtijd voor 10 kg was-
goed circa 35 minuten!¹ Als de uitgangssitu-
atie gewijzigd wordt (lagere temperaturen bij 
de watertoevoer en/of geringere volume-
stroom), kan de droogtijd tot 62 minuten 
oplopen. Een optimale opstelling zorgt 
eveneens voor kortere droogtijden. Dankzij 
de energiebesparende technologie heeft de 
H₂O-droger lage aansluitwaarden en is hij 
zeer duurzaam.
De lopende kosten bedragen bij het gebruik 
van stadsverwarming, op basis van de lage 
prijs van ca. 0,069 Euro/kWh ongeveer 
821 Euro per jaar. Daarmee is de prijs per 
kilowatt uur ongeveer 1/3 van de actuele 
stroomprijs.²
Als het hete water door een warmtekracht-
centrale of WKK-installatie geleverd wordt, 
bedragen de jaarlijkse kosten circa 85 Euro. 
Deze kosten hebben alleen betrekking 
op het stroomverbruik van de droger. Het 
hete water is als afvalproduct kosteloos 
beschikbaar. Zo kunnen de lopende kosten, 
vergeleken met een even grote traditionele 
luchtafvoerdroogautomaat van Miele, aanzi-
enlijk verlaagd worden.
Dankzij de lage aansluitwaarden kunnen 
de H₂O-droogautomaten vooral daar gebru-
ikt worden, waar het stroomnet zwak is of 
piekbelastingen vermeden moeten worden. 
Maar misschien nog wel interessanter voor 
die situaties waar men de van het koelwater 
van WKK-installaties niet kwijt kan waardoor 
een WKK-installatie in vermogen wordt 
teruggeschakeld of zelfs volledig uitgescha-
keld. Een of meerdere H₂O-droogoutomaten 
kunnen helpen het rendement van een 
WKK-installatie te verbeteren en energie te 
besparen. 
 
 
 
 

Behoedzame wasbehandeling
Optimale procesluchttemperaturen ga-
randeren een zo behoedzaam mogelijke 
wasbehandeling en maken zelfs voor zeer 
kwetsbaar textiel een perfect resultaat 
mogelijk.
Alleen drogers van Miele hebben ook nog 
eens een gepatenteerde SoftCare-trommel. 
Het wasgoed wordt door de honingraats-
tructuur van de trommel en de afgeronde 
ribben ver mee omhoog genomen en zacht 
op 'luchtkussentjes' opgevangen. Door een 
axiale luchtgeleiding in de trommel beweegt 
het wasgoed lang door de luchtstroom en 
wordt het intensief en gelijkmatig gedroogd 
en maximaal ontzien. Daarnaast controleert 
het Perfect Dry-systeem het restvocht in het 
textiel en beëindigd het droogproces als het 
gewenste restvochtgehalte bereikt is.  
 

 Heetwaterdroogautomaat PT 8337 HW – 
PT 8807 HW
• Heetwater-droogsysteem
• Vulgewicht 10 – 32 kg
• Besturing Profitronic M, vrij programmeer-

baar
• SoftCare-trommel, trommelvolume  

325 l – 800 l

¹  Bij een vulverhouding van 1:32, en een kamertemperatuur van 23°C en een aanvoertemperatuur van 90°C
1,5 m³/h (lagere aanvoertemperatuur respectievelijk volumestroom verlengen de procestijd). ² In Duitsland.
*  Uitgangspunt voor de berekening: 500 kg wasgoed per week / stroomkosten € 0,19/kWH, heet water kosteloos aanwezig via 

warmtekrachtcentrale of WWK-installatie, reducering van het restvochtpercentage van 50% naar 0%, waarden afgerond. 
** Capaciteit van 13 kg bij een vulverhouding van 1:24 *** Capaciteit van 13 kg bij een vulverhouding van 1:32.

De Voordelen
 
• Lage energiekosten door het gebruik 

van heet water
• Lage aansluitwaarden
• Optimale wasbehandeling door de 

gepatenteerde SoftCare-trommel van 
Miele  

• Perfect Dry voor een exacte droging

Warmekracht-
centrale,
WKK-installatie 
of stadsverwar-
ming
 

Zonne-energie Geothermie Rest- of afval-
warmte

Biomassa

Door het hoge energiebesparingspotentieel 
worden de extra investeringen voor een 
heetwater droogautomaat binnen zeer korte 
tijd terugverdiend.

 Droogautomaat  PT 8337 HW  PT 8407 HW  PT 8507 HW  PT 8807 HW
Voorlader, deuropening [Ø mm]   520  520  520  520
Droogsysteem
Luchtafvoer-/luchtcirculatiesysteem Air Recycling Plus¹   •  •  •  •
Luchtaanzuiging/Luchtafvoer   DN 150  DN 150  DN 150  DN 150
Capaciteit
Vulgewicht 1:32 - 1:25 [kg]   10–13  13–16  16–20  25–32
Trommelvolume, SoftCare-trommel¹ [l]   325  400  500  800
Besturing
Profitronic M   •  •  •  •
Vrij programmeerbaar   •  •  •  •
Chipkaartlezer   •  •  •  •
Schacht voor communicatiemoduul   •  •  •  •
Aansluitmogelijkheden
Communicatiemoduul met seriele interface   o  o  o  o
Muntsysteem  o  –  –  –
Elektrische aansluiting (heetwaterverwarming)
1N AC 220–240 V 50 Hz   0,8 kW/1 x 10A – – –
3N AC 380–415 V 50 Hz   –  1,3 kW/3 x 10A  1,3 kW/3 x 10A 1,9 kW/3 x 10A
Afmetingen, Gewichten (heetwaterverwarming)
Afmetingen buitenkant H/B/T [mm]   1400/906/1035  1400/906/1164  1640/1206/1002 1640/1206/1384
Gewicht [kg]   201  216  265  318
Front
Octoblauw  •  •  •  •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹ Gepatenteerd
• = seriematig, o = optioneel, – = niet beschikbaar
 

Technische gegevens


