Installatieschema
Warmtepompdroger
PT 8203 SL WP

Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u
het apparaat plaatst, installeert en in gebruik
neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
schade aan het apparaat.
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Aanwijzingen voor installatie en planning
Installatievoorwaarden
Het apparaat mag alleen door Miele of door geschoold personeel
van een geautoriseerde vakhandelaar worden geplaatst.

 De installatie van de automaat moet altijd volgens alle geldende
voorschriften en normen worden uitgevoerd.

 Gebruik het apparaat alleen in een goed geventileerde, vorstvrije
ruimte.

Algemene voorwaarden voor het gebruik
Deze automaat is uitsluitend voor professioneel gebruik en mag alleen binnen worden gebruikt.
Toegestane omgevingstemperatuur: 2 °C tot 43 °C
De elektrische installatie van de droogautomaat voldoet aan de normen IEC/DIN EN 60335-1 en DIN EN 50570.

Plaatsen
De automaat mag alleen met ingebouwde transportbeveiliging worden getransporteerd.
Transporteer de automaat met een hefwagen naar de plaats van opstelling en verwijder de transportbeveiliging. Bewaar de transportbeveiliging voor een eventueel later transport (bijvoorbeeld bij een verhuizing).

 Let bij het transport op de totale hoogte van het apparaat.
Let op! Bij gebruik van een hefwagen kan het apparaat kantelen.
Plaats het apparaat op een vlakke, vaste ondergrond. De vloer moet
bestand zijn tegen een belasting van minimaal 2220 N.
De door het apparaat veroorzaakte vloerbelasting oefent bij de machinevoeten een puntbelasting uit op de ondergrond.
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Aanwijzingen voor installatie en planning
Om latere onderhoudswerkzaamheden eenvoudiger te maken, is het
verstandig om achter het apparaat een afstand van minimaal 500 mm
aan te houden.
Na de plaatsing moet u het apparaat ca. 30 minuten laten staan.
Pas daarna mag u het apparaat in gebruik nemen. Als het warmtepompaggregaat vóór de plaatsing onder een hoek van meer dan
30° is gekanteld of aan ernstige trillingen is blootgesteld, moet u
een wachttijd van 24 uur in acht nemen.
Als de wachttijd niet wordt aangehouden, kan de warmtepomp beschadigd raken!

Apparaat stellen
Voor een correcte en energie-efficiënte werking moet de automaat
waterpas en met alle machinevoeten op de vloer staan. Eventuele
oneffenheden kunt u met de machinevoeten compenseren.
 Draai de contramoeren van de machinevoeten met een sleutel los.
 Stel de automaat in lengte- en dwarsrichting met een waterpas.

Corrigeer hiervoor de hoogte van de machinevoeten (draaien).
 Draai de contramoeren na het stellen met de sleutel vast (tegen de

wijzers van de klok in). De machinevoeten behouden dan hun positie.
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Aanwijzingen voor installatie en planning
Automaat tegen schuiven beveiligen
Om schuiven tegen te gaan, kunt u de automaat met de bijgeleverde
spanstrips aan de vloer bevestigen.

Het bijgeleverde bevestigingsmateriaal is bedoeld voor bevestiging
met pluggen in een betonnen vloer. Voor andere vloerconstructies
moet u specifiek bevestigingsmateriaal bestellen.
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Aanwijzingen voor installatie en planning
Beschrijving van het apparaat

a Bedieningspaneel

met bedieningselementen
b Deur
c Klep pluizenzeef
d Luchtaanzuigopening
e Machinevoet

4 stuks, verstelbaar

f Elektrische aansluiting

met schroefkoppeling
g Schacht voor communicatie-

module XKM RS 232
Optioneel
h Condensafvoer
i Luchtafvoeropening
j Typeplaatje
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Aanwijzingen voor installatie en planning
Elektrische aansluiting
De elektrische aansluiting moet door een elektricien worden uitgevoerd. Deze vakman is verantwoordelijk voor de naleving van alle
geldende normen en voorschriften.

 De automaat mag alleen op een elektrische installatie worden aangesloten die volgens alle geldende voorschriften is uitgevoerd. Hierbij
moeten alle relevante bepalingen, veiligheidsnormen en de regels van
de techniek in acht worden genomen.

 De vereiste aansluitspanning, het opgenomen vermogen en de vereisten voor de externe zekering staan op het typeplaatje van de automaat. Controleer of de specificaties van het elektriciteitsnet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje, voordat u de automaat
op het net aansluit!
Als het apparaat wordt aangesloten op een spanning die niet overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje kunnen er storingen optreden of kan de automaat defect raken!
Vermeldt het typeplaatje meerdere spanningswaarden, dan kan de
automaat naar die spanningswaarden worden omgeschakeld.
Alleen Miele of een geautoriseerde vakhandelaar mag de omschakeling naar een andere spanning uitvoeren. Hierbij dienen de aanwijzingen op het schakelschema in acht te worden genomen.
De automaat kan met een vaste aansluiting of met een stekker volgens IEC 60309-1 worden aangesloten. Bij een vaste aansluiting
moet het apparaat van een scheidingssysteem worden voorzien,
waarmee het met alle polen van de netspanning kan worden losgekoppeld.
De contactopening in uitgeschakelde toestand moet minimaal 3 mm
bedragen. Geschikte schakelaars zijn zelf-uitschakelaars, zekeringen
en relais (IEC/EN 60947).
Het scheidingssysteem (inclusief de stekker) moet zijn beveiligd tegen
onbedoeld en onbevoegd inschakelen, als de permanente onderbreking van de energietoevoer niet te allen tijde kan worden bewaakt.
Tip: Sluit het apparaat bij voorkeur via een stekkersysteem aan. Elektrische veiligheidscontroles kunnen dan eenvoudig worden uitgevoerd
(bijvoorbeeld tijdens onderhoud).
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Aanwijzingen voor installatie en planning
 Is volgens de voorschriften een aardlekschakelaar (RCD) vereist,
dan kan een aardlekschakelaar van het type A worden gebruikt.

 Zorg voor een correcte aarding die aan alle voorschriften voldoet.
De aarde moet worden aangesloten (lekstroom > 10 mA). De voor de
aarding benodigde onderdelen (ringen en moeren) worden niet bijgeleverd.
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Aanwijzingen voor installatie en planning
Luchtaanzuigopening
De luchttoevoer van het regelcircuit vindt plaats via de voorste luchtaanzuigopening van de droogautomaat. De lucht wordt aangezogen
uit het vertrek waar het apparaat staat opgesteld.
In de luchtaanzuigopening bevindt zich een pluizenzeef die regelmatig met de hand moet worden gereinigd.
De luchtaanzuigopening moet altijd vrij zijn en mag nooit worden
afgedekt!

Luchtafvoeropening
Voor de warmtepompdroger is vanwege het gesloten luchtcircuit
geen aparte luchtafvoerleiding nodig.
De voor de koeling van de warmtewisselaar uitgeblazen warme lucht
verwarmt de lucht in het vertrek. Zorg daarom voor voldoende ventilatie, bijvoorbeeld via niet-afsluitbare ventilatieopeningen. Als de ventilatie onvoldoende is, neemt de droogtijd toe, waardoor het energieverbruik van de automaat stijgt.
De luchtafvoeropening mag nooit worden afgesloten of door voorwerpen worden afgedekt!

Condensafvoer
De warmtepomp van deze automaat werkt volgens het condensatieprincipe. Voor het condenswater moet een aparte afvoer in de vloer
aanwezig zijn.
De condensafvoer bevindt zich aan de achterkant van de warmtepompdroger. Het condenswater moet met verval via een buis (DN 30)
naar de afvoer in de vloer worden geleid.
Het condenswater mag niet terugstromen naar de droogautomaat.
Dit moet zijn gewaarborgd. Plaats zo nodig een terugslagklep (bij te
bestellen).
Terugstromend condenswater kan schade veroorzaken.
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Aanwijzingen voor installatie en planning
Accessoires
Accessoires mogen alleen worden aan- of ingebouwd als deze nadrukkelijk door Miele zijn vrijgegeven.
Als andere onderdelen worden aan- of ingebouwd, vervalt de aansprakelijkheid van Miele op basis van garantie en/of productaansprakelijkheid.
CommunicatieVia de optionele communicatiemodule XKM RS 232 (Miele-accessoimodule XKM voor re) kan de seriële data-interface RS-232 in de droogautomaat worden
interface RS 232
geïnstalleerd. De communicatiemodule is alleen voor apparaten van
Miele Professional, die zijn voorzien van een betreffende moduleschacht.
De via de communicatiemodule XKM RS232 gerealiseerde data-interface voldoet aan de SELV-eisen (extra lage veiligheidsspanning)
volgens EN 60950.
Aan deze data-interface mogen alleen apparaten worden aangesloten die eveneens aan de SELV-eisen voldoen.
De communicatiemodule XKM RS 232 wordt samen met een verbindingskabel en een D-sub-stekker geleverd.
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Technische tekeningen - afmetingen in millimeters
Afmetingen

1074
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Technische tekeningen - afmetingen in millimeters
Installatie
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a Elektrische aansluiting
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b Condensafvoer
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Technische tekeningen - afmetingen in millimeters
Plaatsing

3

3

3

c Bevestigingspunt (optioneel)
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Technische gegevens
Elektrische gegevens
Spanningsvariant 3N AC 400 V, 50 Hz
Aansluitspanning
Frequentie
Vereiste zekering
Opgenomen vermogen
Stroomopname
Minimale doorsnede aansluitkabel
Schroefkoppeling

3N AC 400 V
50 Hz
3 x 16 A
2,6 kW
3 x 8,5 A
5 x 2,5 mm²
M25 x 1,5

Spanningsvariant 1N AC 230 V, 50 Hz
Aansluitspanning
Frequentie
Vereiste zekering
Opgenomen vermogen
Stroomopname
Minimale doorsnede aansluitkabel
Schroefkoppeling

1N AC 230 V
50 Hz
1 x 16 A
2,6 kW
1 x 10,5 A
3 x 2,5 mm²
M25 x 1,5

Condensafvoer
Buitendiameter

32 mm

Lengte (vanaf achterwand behuizing)

50 mm

Transportgegevens
Breedte verpakking

800 mm

Hoogte verpakking

1810 mm

Diepte verpakking

1180 mm

Volume
Gewicht (bruto)

1651,8 l
213 kg

Plaatsingsgegevens
Totale breedte apparaat

711 mm

Totale hoogte apparaat

1800 mm

Totale diepte apparaat

1075 mm

Breedte behuizing (zonder aangebouwde onderdelen)

708 mm

Hoogte behuizing (zonder aangebouwde onderdelen)

1800 mm

Diepte behuizing (zonder aangebouwde onderdelen)

999 mm

Gewicht apparaat (netto)

202 kg

Maximale vloerbelasting bij gebruik

2220 N

Minimale breedte transportopening (binnenwerks)
Aanbevolen afstand van het front tot aan een wand
Gemiddelde warmteafgifte aan de plaats van opstelling

725 mm
1500 mm
650 W

Geluidsdrukniveau op de werkplek volgens EN ISO 11204

57 dB (A)

Geluidsvermogen volgens EN ISO 9614-2

71 dB (A)
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Nederland:
Miele Professional
Postbus 166
4130 ED VIANEN
Telefoon afdeling Customer Service Professional (03 47) 37 88 84
Telefax (03 47) 37 84 29
E-mail: professional@miele.nl
Internet: www.miele-professional.nl
België:
nv Miele België
Z.5 Mollem 480 – 1730 Mollem (Asse)
Tel. 02/451.15.40
Fax 02/451.15.29
Tel. Herstellingen aan huis: 02/451.16.18
E-mail: infopro@miele.be
Internet: www.miele-professional.be
Duitsland:
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
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