Installatietekening
Wasautomaat
PW 811
PW 814
PW 818

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 dient volgens alle geldende voorschriften en normen te worden uitgevoerd. Ook de voorschiften van
het energiebedrijf en het waterleidingbedrijf moeten in acht worden
genomen.

 Gebruik het apparaat alleen in een goed geventileerde, vorstvrije
ruimte.
Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik in ruimtes met explosiegevaar.

Opslag / transport
Voor het transport en de opslag gelden de volgende randvoorwaarden:
– Omgevingstemperatuur: 0 - 40 °C
– Luchtvochtigheid: niet condenserend

Algemene voorwaarden voor het gebruik
De automaat is uitsluitend voor professioneel gebruik en mag alleen
binnen worden gebruikt.
– Temperatuur op de plaats van opstelling: 0 - 40 °C
– Relatieve luchtvochtigheid: niet condenserend
– Maximale plaatsingshoogte boven NAP: 2000 m
Afhankelijk van de plaats van opstelling kan de constructie van het
gebouw geluiden en vibraties overnemen.
Tip: Wanneer strenge eisen aan het geluidsniveau worden gesteld,
dient u een deskundige in te schakelen.

PW 811 / PW 814 / PW 818
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Plaatsen
Transporteer de automaat met een hefwagen naar de plaats van opstelling en verwijder de transportverpakking.
De automaat moet op een vlakke, vaste vloer worden geplaatst. De
vloer moet minimaal bestand zijn tegen de aangegeven vloerbelasting
(zie "Technische gegevens").
De door het apparaat veroorzaakte vloerbelasting oefent bij de machinevoeten (stelvoeten) een puntbelasting uit op de ondergrond.
Tip: Een betonnen vloer is de meest geschikte ondergrond. In tegenstelling tot een houten of een zachte vloer trilt een betonnen vloer
nauwelijks mee als het apparaat centrifugeert.
Omdat het apparaat tijdens het gebruik bewegingen maakt, moet aan
de zijkanten een afstand worden aangehouden van minimaal 50 mm.
In verband met later onderhoud raden wij u aan om tussen de wand
en de achterkant van het apparaat een afstand aan te houden van minimaal 400 mm.
Plaatsing op een
betonnen sokkel

De automaat kan optioneel op een betonnen sokkel worden geplaatst.
De betonkwaliteit en de stevigheid ervan moeten passen bij de belasting die de automaat uitoefent (zie "Technische gegevens").
 De betonnen sokkel moet vast aansluiten op de ondergrond. De au-

tomaat moet altijd stevig staan.
 Bevestig de automaat na de plaatsing op de sokkel altijd met het

bijgeleverde bevestigingsmateriaal.
 Na de plaatsing moet de automaat aan de sokkel worden bevestigd!
Anders bestaat het gevaar dat de automaat tijdens het centrifugeren van de sokkel valt.
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Apparaat stellen
 Stel de automaat na de plaatsing in lengte- en dwarsrichting met de

verstelbare machinevoeten (stelvoeten). De automaat moet waterpas staan.
Om optimaal en energiezuinig te kunnen functioneren, moet de automaat stevig en waterpas staan. Het water- en het energieverbruik
nemen anders toe en de machine kan gaan schuiven.
 Draai de contramoer na het stellen met de sleutel vast (tegen de wij-

zers van de klok in). De machinevoeten behouden dan hun positie.

Bevestigen
 Bevestig de automaat met het bijgeleverde bevestigingsmateriaal

met de machinevoeten aan de vloer.
Het bevestigingsmateriaal met pluggen is bedoeld voor een betonnen vloer. Voor andere vloerconstructies moet u specifiek bevestigingsmateriaal bestellen.

PW 811 / PW 814 / PW 818
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Aanwijzingen voor installatie en planning
Installatie van stoomverwarmde wasautomaten
 De stoomaansluiting mag alleen door een erkend installateur
worden gerealiseerd. Bij aansluiting moet rekening worden gehouden met de installatiehandleidingen, met de gegevens op het typeplaatje van de automaat, met het schakelschema, met de installatietekening en met de bijgeleverde documenten.
Stoomverwarmde automaten moeten beslist aan de vloer worden
bevestigd!
Aansluitklep
(stoom)

Controleer voor de aansluiting van een stoomverwarmde machine of
de stoomklep voor de regeling van de stoomtoevoer, het vuilfilter en
de stoomkraan correct geïnstalleerd zijn.
Stoomkleppen zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel en bij Miele.

Condensafscheider

Bij stoomverwarmde wasautomaten is op de plaats van opstelling
een condensafscheider voor de condensafvoer vereist. Hiermee moet
worden gewaarborgd dat de condens volledig uit het verwarmingsregister wordt afgevoerd.
De condensafscheider moet zodanig worden geplaatst dat bij uitgeschakelde automaat geen condens in het verwarmingsregister
achterblijft.
Tip: Gebruik voor de condensafvoer een speciale condensafscheider
(klokvormig).

a Stoomklep
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b Condensafscheider
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Aanwijzingen
voor het verwarmingsregister

Om schade aan het verwarmingsregister te voorkomen, dient u bij de
ingebruikneming het volgende in acht te nemen:
– Om onnodige warmtespanning te voorkomen, moet voor een gelijkmatige warmtetoevoer worden gezorgd. Voer de stoom niet stootsgewijs toe.
– Om corrosie te voorkomen, moet het toegevoerde water beslist
worden voorbehandeld. Vooral als het apparaat niet in gebruik is,
moet erop worden gelet, dat er geen zuurstof uit de lucht of CO2 in
de installatie kan komen.
– Het verwarmingsregister moet tegen agressieve gassen worden beschermd.
– De verwarmingsinstallatie dient veilig te stellen dat geen hogere bedrijfsdruk en geen hogere bedrijfstemperatuur kunnen voorkomen
dan op het vermogensplaatje is aangegeven.
– De geldende voorschriften, normen en wetten met betrekking tot
verwarmings- en ventilatie-installaties (met name voor het gebruik
van warmtewisselaars) moeten worden nageleefd.

Montage-instruc- De slangen mogen niet verdraaid, geknikt of in elkaar worden getie voor stoom- en drukt. Het niet in één lijn liggen van de aansluitbuizen mag niet met
condenswaterde slangen worden gecompenseerd!
slangen

PW 811 / PW 814 / PW 818
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Aansluitingen
Varianten met
wasmiddelvak
(WEK)

①

②

③ ④⑤ ⑥ ⑦

⑧
⑨
⑩

⑪

a Wasmiddelvak (WEK)
b Schacht voor communicatiemodule

De communicatiemodule XKM RS 232 is bij te bestellen.
c Elektrische aansluiting
d 2 x hardwateraansluiting

(optioneel)
e Koudwateraansluiting
f Warmwateraansluiting

Watertemperatuur tot maximaal 70 °C.
g Koudwateraansluiting
h Koudwateraansluiting dosering vloeibare reinigingsmiddelen

(optioneel)
i Aansluitingen voor externe doseerpompen

Voor maximaal 12 doseerpompen.
j Wasemafvoer / vrije afvoer type AB
k Afvoerklep

Aansluiting voor kunststof buis HT DN 70.
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Varianten zonder
wasmiddelvak
(WEK)

①

②③ ④ ⑤

⑥
⑦
⑧

⑨

a Schacht voor communicatiemodule

De communicatiemodule XKM RS 232 is bij te bestellen.
b Elektrische aansluiting
c 2 x hardwateraansluiting

(optioneel)
d Koudwateraansluiting
e Warmwateraansluiting

Watertemperatuur tot maximaal 70 °C.
f Koudwateraansluiting dosering vloeibare reinigingsmiddelen
g Aansluitingen voor externe doseerpompen

Voor maximaal 12 doseerpompen.
h Wasemafvoer / vrije afvoer type AB
i Afvoerklep

Aansluiting voor kunststof buis HT DN 70.
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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 moet aan een elektrische installatie worden aangesloten die aan alle nationale en lokale voorschriften voldoet. Daarnaast
moeten alle relevante veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen, alsmede de regels van de techniek.

 De benodigde aansluitspanning, het opgenomen vermogen en de
richtlijn voor de externe zekering staan op het typeplaatje van het apparaat. Controleer of de spanning van het elektriciteitsnet overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje staat, voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit.
Als het apparaat wordt aangesloten op een spanning die niet overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje kunnen er storingen optreden of kan het apparaat 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.
Het apparaat kan met een vaste aansluiting of met een stekkersysteem 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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 Is volgens de voorschriften een aardlekschakelaar (RCD) vereist,
dan moet een aardlekschakelaar van het type B worden gebruikt (geschikt voor alle stroomsoorten).
Een aardlekschakelaar (RCD) type A moet door een RCD type B worden vervangen.

 Zorg voor een correcte aarding die aan alle voorschriften voldoet.
De aarding moet bij een lekstroom >10 mA worden uitgevoerd.
De voor de aarding benodigde onderdelen worden niet bijgeleverd.

PW 811 / PW 814 / PW 818
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Wateraansluiting
De automaat voldoet aan de geldende normen voor de bescherming
van het drinkwater en mag daarom zonder terugslagklep op de waterleiding worden aangesloten.
De waterdruk moet minimaal 1 bar zijn en mag niet hoger zijn dan
10 bar. Is de druk hoger dan 10 bar, dan moet er een drukreduceerventiel in de waterleiding worden ingebouwd.
Voor de wateraansluiting moeten de bijgeleverde toevoerslangen worden gebruikt. Als accessoire zijn er verlengslangen. Deze zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel en bij Miele.
 De aansluitpunten staan onder druk van de waterleiding.
Controleer of de aansluitingen lekken. Draai hiervoor de kranen
langzaam open.
Corrigeer zo nodig de positie van de dichting en de schroefkoppeling.
Koudwateraansluiting

Gebruik voor de koudwateraansluiting de bijgeleverde toevoerslang
(koud - blauwe strepen). Voor de koudwateraansluiting (respectievelijk
1 of 2) is steeds 1 kraan met ¾"-buitenschroefdraad vereist. Ontbreekt deze, dan mag het apparaat alleen door een erkend installateur op de drinkwaterleiding worden aangesloten.
De toevoerslang voor koud water (blauwe strepen) is niet geschikt
voor aansluiting op warm water.
Bij een ontbrekende warm- of hardwateraansluiting neemt de koudwaterhoeveelheid met de betreffende waterhoeveelheden toe.

Een Y-stuk voor de aansluiting van twee toevoerslangen op een gezamenlijke koudwatervoorziening is bijgeleverd.
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Warmwateraansluiting

Om het energieverbruik bij warmwatergebruik zo laag mogelijk te
houden, adviseren wij de automaat op een ringleiding voor warm
water aan te sluiten.
Afzonderlijke leidingen naar de warmwatervoorziening leiden tot afkoeling van het water in de leiding als niet voortdurend water wordt
afgenomen. Voor het opwarmen van het water moet dan meer elektrische energie worden gebruikt.
Gebruik voor de warmwateraansluiting de bijgeleverde toevoerslang
(warm - rode strepen).
De temperatuur van het toegevoerde warme water mag maximaal
70 °C zijn.
Als op de plaats van opstelling geen warmwaterleiding aanwezig is,
moet de toevoerslang voor warm water ook op de koudwatervoorziening worden aangesloten. In dat geval moet een speciaal Y-stuk worden gebruikt. De koudwaterhoeveelheid voor de automaat neemt
daarbij met de oorspronkelijk benodigde warmwaterhoeveelheid toe.
Om functionele en procestechnische redenen mag het apparaat
niet alleen op een warmwatervoorziening (dus zonder koudwatertoevoer) worden aangesloten.
De automaat moet ook bij aanwezigheid van een warmwateraansluiting op een koudwaterleiding worden aangesloten.

PW 811 / PW 814 / PW 818
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Aanwijzingen voor installatie en planning
Afvoerklep

Het water in de automaat wordt afgevoerd via een motorisch aangedreven klep. De afvoerklep kan met een in de handel verkrijgbare
haakse tuit HT DN 70 rechtstreeks op het waterafvoersysteem (zonder sifon) worden aangesloten of op een vloerafvoer (zinkputje met
stankafsluiter).
Door het speciale sluitmechanisme en de grote diameter van de afvoer kunnen er ook bij grove verontreinigingen nauwelijks afzettingen en verstoppingen optreden. Om de kuip ook bij stroomuitval te
kunnen legen, kan de afvoerklep in noodgevallen handmatig worden
bediend.
Voor een goede afvoer moeten de leidingen beslist belucht zijn.
Indien meerdere apparaten op een verzamelleiding worden aangesloten, moet de verzamelleiding een dusdanige diameter hebben
dat alle apparaten tegelijk kunnen worden gebruikt.
Voor het beluchten van de HT DN 70-buis kunt u een speciale
montageset (met materiaalnummer 05 238 090) bij Miele en de
Miele-vakhandel bestellen.
Bij een groot verval moet de buis worden geventileerd, zodat er
geen vacuüm in het afvoersysteem van de automaat kan ontstaan.
Als het water niet snel genoeg wordt afgevoerd of als er water in de
trommel achterblijft (omdat de diameter van de afvoerbuizen te klein
is), kunnen er storingen optreden en foutmeldingen op het apparaat
verschijnen.
 Het afgevoerde water kan een temperatuur van 95 °C hebben.
U kunt zich branden!
Vermijd direct contact.

16

PW 811 / PW 814 / PW 818

Aanwijzingen voor installatie en planning
Doseerpompaansluitingen
Er kunnen maximaal 12 doseerpompen op de automaat worden aangesloten.
Let bij gebruik en combinatie van speciale reinigingsmiddelen en
speciale producten op de aanwijzingen van de betreffende fabrikant.

Doseerpompaansluitingen aan de achterkant van de automaat

De aansluitingen 1 en 2 zijn voor de dosering van pastavormige middelen. De tuitjes zijn dicht en moeten voor de aansluiting worden
opengeboord (8 mm-boor).

Let op! Doorboor alleen het eerste wandje (I). Slechts 10 mm achter
dit wandje bevindt zich nog een wandje (II) dat niet mag worden
beschadigd.
De aansluitingen 3 tot 12 zijn voor vloeibare wasmiddelen. De tuitjes
zijn afgesloten en moeten voor de aansluiting met een zaagje tot de
juiste slangdiameter worden afgezaagd.
Als u geopende tuitjes niet meer gebruikt, moet u deze met geschikt
afdichtmateriaal (bijvoorbeeld siliconen) afsluiten.
De aansluitklemmen voor vier tijdgestuurde doseerpompen die zonder multifunctionele module kunnen worden gebruikt, bevinden zich
achter de afdekking naast de elektrische aansluiting.
Bij automaten met een optionele multifunctionele module gebeurt de
kalibratie van de doseerpompen en de regeling van de te doseren
hoeveelheden automatisch.

PW 811 / PW 814 / PW 818
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Alternatief kunnen voor de meting van de gedoseerde hoeveelheden
ook flowmeters of flowsensoren worden gebruikt.
Voor elk doseermiddel zijn aansluitingen beschikbaar voor een eventuele leegmelding. Als een reservoir leeg is, verschijnt er een melding.
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Opties / Bij te bestellen 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.
Betaalsysteem of
piekbelastingsmanagement
Betaalsysteem

Het apparaat kan optioneel op een betaalsysteem worden aangesloten of op een systeem voor piekbelastingsmanagement.
De automaat kan worden voorzien van een betaalsysteem (bijvoorbeeld voor gebruik in wasserettes). Hiervoor moet Miele de elektronica van de automaat programmeren en het betaalsysteem aansluiten.
Als bij te bestellen Miele-accessoire kunt u kiezen voor een betaalsysteem zonder contante betaling en voor betaalsystemen met mechanische of elektronische muntproevers voor bepaalde doelgroepen.
Alleen Miele of een Miele-vakhandelaar mag de programmering voor
de aansluiting uitvoeren. Voor de aansluiting van een betaalsysteem
is geen externe voeding nodig.

Piekbelastingsschakelaar

De automaat kan via een optionele ombouwset worden aangesloten
op een piekbelastingsschakelaar of een energiemanagementsysteem.
De piekbelastingsschakelaar controleert het energieverbruik van een
object. Het systeem kan kortstondig afzonderlijke verbruikers deactiveren om te voorkomen dat een bepaalde belastingsgrens wordt
overschreden. De controle wordt uitgevoerd door een externe besturing.
De ombouwset biedt op een klemmenstrook drie signaalcontacten en
een nuldraad. De klemmenstrook heeft de aanduidingen "a", "b", "c",
en "d".

a Uitgangssignaal, start van de machines
b Uitgangssignaal, verwarmingsvraag van de machines
c Ingangssignaal piekbelasting, machine schakelt verwarming
d Nuldraad

Bij activering van de piekbelastingsfunctie wordt het lopende programma gestopt en verschijnt er een melding in het display van de
automaat. Als de piekbelasting voorbij is, wordt het programma automatisch voortgezet.

PW 811 / PW 814 / PW 818
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Communicatiemodule
XKM RS 232

Via de optionele communicatiemodule XKM RS 232 kan de wasautomaat van de seriële data-interface RS 232 worden voorzien. De communicatiemodule is alleen voor apparaten van Miele Professional die
zijn voorzien van een betreffende moduleschacht.
De via de communicatiemodule XKM RS 232 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.

Onderbouw

De wasautomaat kan optioneel op een onderbouw worden geplaatst
(een bij te bestellen Miele-accessoire in open of gesloten uitvoering).
Bij een verhoogde plaatsing kan de automaat nog gemakkelijker
worden beladen en leeggehaald. Daarnaast kan de waterafvoer zo
extra eenvoudig worden geïnstalleerd.
 Na de plaatsing moet de automaat aan de onderbouw worden
bevestigd! De onderbouw moet aan de vloer worden bevestigd!
Anders bestaat het gevaar dat de automaat tijdens het centrifugeren van de onderbouw valt.
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Weegsysteem

De wasmachine is optioneel met een weegsysteem verkrijgbaar. Bij
deze uitvoering wordt het actuele gewicht van het wasgoed tijdens de
belading in stappen van 0,2 kg in het display weergegeven, alsmede
het maximale vulgewicht.

Displayvoorbeeld: actueel vulgewicht: 0,0 kg / maximaal toegestaan vulgewicht: 11,0 kg

Er mogen geen voorwerpen op de automaat staan of ertegenaan
staan. Ook personen mogen er niet op zitten of ertegenaan leunen.
Het weergegeven gewicht klopt anders niet.
Wasem- en
schuimafvoer
(BWS)

Bij overmatige schuimvorming kan schuim uit de wasemafvoer komen. Om het schuim af te voeren, kunt u een optionele ombouwset
voor de wasemafvoer laten plaatsen

PW 811 / PW 814 / PW 818
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Technische tekeningen
PW 811
Afmetingen

1352

531

492

795

828

940

472

87

22

529

737

1350

415

827

1350

799

795

164

799

25

86
795

Afmetingen in millimeters
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Technische tekeningen
PW 811 met Miele-onderbouw (UG/UO) / weegsysteem (WI)
827

492

1640

1642

1640

531

415

799

828
762

820

1027

87

795

940

795

799

25

Afmetingen in millimeters

PW 811 / PW 814 / PW 818
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Technische tekeningen

91

148

697

583

≥ 1280

≥ 1280

≥ 400

≥ 400

Plaatsing

348

845
696

Afmetingen in millimeters
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Technische tekeningen
PW 814
Afmetingen

1452

531

492

757
507

67

22

564

772

1450

415

757

1450

924

921
850

920

179

924

25

112

Afmetingen in millimeters

PW 811 / PW 814 / PW 818
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Technische tekeningen
PW 814 met Miele-onderbouw (UG/UO) / weegsysteem (WI)

1707

531

492

67

758
762

819

1027

1705

415

757

1705

924

920

850

920

924

25

Afmetingen in millimeters
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Technische tekeningen

541

≥ 400

970

411
821

PW 811 / PW 814 / PW 818

82

148

727

613

≥ 1160

≥ 1160

589

≥ 400

Plaatsing
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Technische tekeningen
PW 818
Afmetingen

1452

531

492

858
507

66

22

564

772

1450

415

857

1450

924

920

950

920

924

25

Afmetingen in millimeters
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Technische tekeningen
PW 818 met Miele-onderbouw (UG/UO) / weegsysteem (WI)
924

1705

1707

531

492

66

858
762

819

1027

1705

415

857

920

950

920

924

25

Afmetingen in millimeters

PW 811 / PW 814 / PW 818
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Technische tekeningen

541

≥ 400

970

411
821

30

82

148

727

613

≥ 1260

≥ 1260

589

≥ 400

Plaatsing

PW 811 / PW 814 / PW 818

Technische tekeningen
Bevestiging apparaat

~ 90

Bevestiging aan vloer / betonnen sokkel

Ø 12

Afmetingen in millimeters

~ 90

Bevestiging aan vloer / betonnen sokkel bij rij-opstelling

Ø 12

Afmetingen in millimeters

PW 811 / PW 814 / PW 818
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Technische tekeningen

~ 90

Bevestiging aan vloer met Miele-onderbouw

Ø 12

Afmetingen in millimeters
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Technische gegevens
Wateraansluiting
Varianten met wasmiddelvak (WEK)
Toegestane waterdruk

1 - 10 bar

Maximale toevoersnelheid

79,5 l/min

Wateraansluiting koud
(buitenschroefdraad ter plaatse volgens DIN 44991, vlakdichtend)

2 x ¾" [1 x 1"]

Optionele wateraansluiting koud-hard
(buitenschroefdraad ter plaatse volgens DIN 44991, vlakdichtend)

2 x ¾" [1 x 1"]

Wateraansluiting warm ≤ 70 °C
(buitenschroefdraad ter plaatse volgens DIN 44991, vlakdichtend)

1 x ¾"

Wateraansluiting warm ≤ 90 °C, alleen bij machinevarianten met heetwateraansluiting
(buitenschroefdraad ter plaatse volgens DIN 44991, vlakdichtend)

1 x 1"

Lengte toevoerslang
Verdeler voor koud water (Y-stuk)

1500 mm
2 x ¾" op 1 x 1"

Varianten zonder wasmiddelvak (WEK)
Toegestane waterdruk

1 - 10 bar

Maximale toevoersnelheid

69,5 l/min

Wateraansluiting koud
(buitenschroefdraad ter plaatse volgens DIN 44991, vlakdichtend)

1 x ¾"

Optionele wateraansluiting koud-hard
(buitenschroefdraad ter plaatse volgens DIN 44991, vlakdichtend)

2 x ¾" [1 x 1"]

Wateraansluiting warm ≤ 70 °C
(buitenschroefdraad ter plaatse volgens DIN 44991, vlakdichtend)

1 x ¾"

Wateraansluiting warm ≤ 90 °C, alleen bij machinevarianten met heetwateraansluiting
(buitenschroefdraad ter plaatse volgens DIN 44991, vlakdichtend)

1 x 1"

Lengte toevoerslang
Verdeler voor koud water (Y-stuk)

1500 mm
2 x ¾" op 1 x 1"

Afvoerklep
Maximale temperatuur waterafvoer
Afvoertuit (machinekant)
Afvoer (ter plaatse)
Maximale afvoersnelheid

PW 811 / PW 814 / PW 818

95 °C
Kunststof buis HT DN 70
Mof DN 70
200 l/min
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Technische gegevens
Optionele stoomkleppen voor stoomverwarmde machinevarianten
Elektrische stoomklep (ELD 01)
Regelbare stoomdruk
Maat aansluiting
Aansluitspanning
Frequentie

200 - 1000 kPa
¹/₂"
1N AC 230 V
50 - 60 Hz

Pneumatische stoomklep (PND)
Regelbare stoomdruk
Maat aansluiting

0 - 1000 kPa
¹/₂"

Aardaansluiting
Aansluitstuk (buitenschroefdraad) op het apparaat
Ringen en moer

10 mm x 35 mm
M 10

Bevestiging
Bevestiging aan de vloer
Vereiste bevestigingspunten

2

Houtschroef DIN 571 (diameter x lengte)

12 mm x 90 mm

Plug (diameter x lengte)

16 mm x 80 mm

Bevestiging aan vloer met Miele-onderbouw
Vereiste bevestigingspunten

4

Houtschroef DIN 571 (diameter x lengte)

12 mm x 90 mm

Plug (diameter x lengte)

16 mm x 80 mm

Bevestiging aan betonnen sokkel (ter plaatse)
Vereiste bevestigingspunten

2

Houtschroef DIN 571 (diameter x lengte)

12 mm x 90 mm

Plug (diameter x lengte)

16 mm x 80 mm
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Technische gegevens
PW 811
Spanningsvarianten en elektrische gegevens
3N AC 380-415 V, 50 Hz, elektrisch verwarmd
Aansluitspanning
Frequentie
Vereiste zekering (ter plaatse)
Opgenomen vermogen
Stroomopname
Minimale doorsnede aansluitkabel
Schroefkoppeling

3N AC 380-415 V
50 Hz
3 x 16 A
11 kW
3 x 14,1 A
5 x 2,5 mm²
M 25

3N AC 380-415 V, 50 Hz, stoomverwarmd
Aansluitspanning
Frequentie
Vereiste zekering (ter plaatse)
Opgenomen vermogen
Stroomopname
Minimale doorsnede aansluitkabel
Schroefkoppeling

3N AC 380-415 V
50 Hz
3 x 16 A
2 kW
3 x 4,0 A
5 x 2,5 mm²
M 20

3N AC 380-415 V, 50 Hz, heetwaterverwarmd (elektrisch)
Aansluitspanning
Frequentie
Vereiste zekering (ter plaatse)
Opgenomen vermogen
Stroomopname
Minimale doorsnede aansluitkabel
Schroefkoppeling

3N AC 380-415 V
50 Hz
3 x 16 A
11 kW
3 x 14,1 A
5 x 2,5 mm²
M 25

3 AC 400 V, 50 Hz, elektrisch verwarmd
Aansluitspanning
Frequentie
Vereiste zekering (ter plaatse)
Opgenomen vermogen
Stroomopname
Minimale doorsnede aansluitkabel
Schroefkoppeling

PW 811 / PW 814 / PW 818

3 AC 400 V
50 Hz
3 x 16 A
11 kW
3 x 14,1 A
4 x 2,5 mm²
M 25
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Technische gegevens
3 AC 440/480 V, 60 Hz, elektrisch verwarmd
Standaard:
Aansluitspanning
Frequentie

3 AC 480 V
60 Hz

Vereiste zekering (ter plaatse)

3 x 16 A

Opgenomen vermogen

11,8 kW

Stroomopname
Minimale doorsnede aansluitkabel
Schroefkoppeling

3 x 12,0 A
4 x 2,5 mm²
M 25

Om te schakelen naar:
Aansluitspanning
Frequentie
Vereiste zekering (ter plaatse)
Opgenomen vermogen
Stroomopname
Minimale doorsnede aansluitkabel
Schroefkoppeling

3 AC 440 V
60 Hz
3 x 16 A
10 kW
3 x 11,2 A
4 x 2,5 mm²
M 25

3 AC 220-240 V, 50 Hz, elektrisch verwarmd
Aansluitspanning
Frequentie
Vereiste zekering (ter plaatse)
Opgenomen vermogen

3 AC 220-240 V
50 Hz
3 x 35 A
11 kW

Stroomopname

3 x 24,2 A

Minimale doorsnede aansluitkabel

4 x 6 mm²

Schroefkoppeling

M 32

3 AC 220-240 V, 60 Hz, elektrisch verwarmd
Aansluitspanning
Frequentie
Vereiste zekering (ter plaatse)
Opgenomen vermogen

3 AC 220-240 V
60 Hz
3 x 35 A
11 kW

Stroomopname

3 x 24,2 A

Minimale doorsnede aansluitkabel

4 x 6 mm²

Schroefkoppeling
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Technische gegevens
Afmetingen voor plaatsing
Standaard
Breedte behuizing (zonder aangebouwde onderdelen)

795 mm

Hoogte behuizing (zonder aangebouwde onderdelen)

1350 mm

Diepte behuizing (zonder aangebouwde onderdelen)

827 mm

Breedte machine totaal

799 mm

Hoogte machine totaal

1352 mm

Diepte machine totaal

940 mm

Minimale breedte transportopening
Minimale afstand tussen wand en machinefront
Minimale afstand tussen wand en achterkant machine

805 mm
1280 mm
400 mm

Met Miele-onderbouw (UG/UO) / weegsysteem (WI)
Breedte behuizing (zonder aangebouwde onderdelen)

795 mm

Hoogte behuizing (zonder aangebouwde onderdelen)

1640 mm

Diepte behuizing (zonder aangebouwde onderdelen)

827 mm

Breedte machine totaal

799 mm

Hoogte machine totaal

1642 mm

Diepte machine totaal

940 mm

Minimale breedte transportopening
Minimale afstand tussen wand en machinefront
Minimale afstand tussen wand en achterkant machine

PW 811 / PW 814 / PW 818

805 mm
1280 mm
400 mm
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Technische gegevens
Transportgegevens, gewicht en vloerbelasting
Met wasmiddelvak (WEK), zonder weegsysteem (WI)
Breedte verpakking

1130 mm

Hoogte verpakking

1468 mm

Diepte verpakking

1090 mm

Brutovolume

1808 l

Brutogewicht

284 kg

Nettogewicht

257 kg

Maximale vloerbelasting bij gebruik

4187 N

Met wasmiddelvak (WEK), met weegsysteem (WI)
Breedte verpakking

1130 mm

Hoogte verpakking

1778 mm

Diepte verpakking

1090 mm

Brutovolume

2190 l

Brutogewicht

338 kg

Nettogewicht

308 kg

Maximale vloerbelasting bij gebruik

4688 N
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Technische gegevens
Emissiegegevens
Geluidsdrukniveau op de werkplek, wassen
Geluidsniveau wassen
Geluidsdrukniveau op de werkplek, centrifugeren
Geluidsniveau centrifugeren
Gemiddelde warmte-afgifte aan de plaats van opstelling

PW 811 / PW 814 / PW 818

51 dB (A)
59,7 dB (A)
65 dB (A)
76,8 dB (A)
Elektrisch verwarmde spanningsvarianten ≤ 400 V: 3,96 MJ/h
Elektrisch verwarmde spanningsvarianten ≥ 440 V: 4,25 MJ/h
Stoomverwarmde varianten: 0,72 MJ/h
Heetwaterverwarmde varianten (elektrisch): 3,96 MJ/h
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Technische gegevens
PW 814
Spanningsvarianten en elektrische gegevens
3 AC 220-240 V, 50 Hz, elektrisch verwarmd
Aansluitspanning
Frequentie
Vereiste zekering (ter plaatse)
Opgenomen vermogen
Stroomopname
Minimale doorsnede aansluitkabel
Schroefkoppeling

3 AC 220-240 V
50 Hz
3 x 50 A
16 kW
3 x 37,2 A
4 x 10 mm²
M 32

3 AC 220-240 V, 60 Hz, elektrisch verwarmd
Aansluitspanning
Frequentie
Vereiste zekering (ter plaatse)
Opgenomen vermogen
Stroomopname
Minimale doorsnede aansluitkabel
Schroefkoppeling

3 AC 220-240 V
60 Hz
3 x 50 A
16 kW
3 x 37,2 A
4 x 10 mm²
M 32

3 AC 440/480 V, 60 Hz, elektrisch verwarmd
Standaard:
Aansluitspanning
Frequentie
Vereiste zekering (ter plaatse)
Opgenomen vermogen

3 AC 480 V
60 Hz
3 x 25 A
17 kW

Stroomopname

3 x 18,5 A

Minimale doorsnede aansluitkabel

4 x 4 mm²

Schroefkoppeling

M 25

Om te schakelen naar:
Aansluitspanning
Frequentie

3 AC 440 V
60 Hz

Vereiste zekering (ter plaatse)

3 x 25 A

Opgenomen vermogen

14,8 kW

Stroomopname

3 x 17,1 A

Minimale doorsnede aansluitkabel

4 x 4 mm²

Schroefkoppeling
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Technische gegevens
3 AC 400 V, 50 Hz, elektrisch verwarmd
Aansluitspanning
Frequentie
Vereiste zekering (ter plaatse)
Opgenomen vermogen

3 AC 400 V
50 Hz
3 x 25 A
16 kW

Stroomopname

3 x 21,6 A

Minimale doorsnede aansluitkabel

4 x 4 mm²

Schroefkoppeling

M 25

3N AC 380-415 V, 50 Hz, elektrisch verwarmd
Aansluitspanning
Frequentie
Vereiste zekering (ter plaatse)
Opgenomen vermogen

3N AC 380-415 V
50 Hz
3 x 25 A
16 kW

Stroomopname

3 x 21,6 A

Minimale doorsnede aansluitkabel

5 x 4 mm²

Schroefkoppeling

M 25

3N AC 380-415 V, 50 Hz, heetwaterverwarmd (elektrisch)
Aansluitspanning
Frequentie
Vereiste zekering (ter plaatse)
Opgenomen vermogen

3N AC 380-415 V
50 Hz
3 x 16 A
11 kW

Stroomopname

3 x 14,1 A

Minimale doorsnede aansluitkabel

5 x 4 mm²

Schroefkoppeling

M 25

3N AC 380-415 V, 50 Hz, stoomverwarmd
Aansluitspanning
Frequentie
Vereiste zekering (ter plaatse)
Opgenomen vermogen
Stroomopname
Minimale doorsnede aansluitkabel
Schroefkoppeling

PW 811 / PW 814 / PW 818

3N AC 380-415 V
50 Hz
3 x 16 A
2 kW
3 x 4,0 A
5 x 2,5 mm²
M 20
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Technische gegevens
Afmetingen voor plaatsing
Standaard
Breedte behuizing (zonder aangebouwde onderdelen)

920 mm

Hoogte behuizing (zonder aangebouwde onderdelen)

1450 mm

Diepte behuizing (zonder aangebouwde onderdelen)

757 mm

Breedte machine totaal

924 mm

Hoogte machine totaal

1452 mm

Diepte machine totaal

849,5 mm

Minimale breedte transportopening
Minimale afstand tussen wand en machinefront
Minimale afstand tussen wand en achterkant machine

930 mm
1160 mm
400 mm

Met Miele-onderbouw (UG/UO) / weegsysteem (WI)
Breedte behuizing (zonder aangebouwde onderdelen)

920 mm

Hoogte behuizing (zonder aangebouwde onderdelen)

1705 mm

Diepte behuizing (zonder aangebouwde onderdelen)

757 mm

Breedte machine totaal

924 mm

Hoogte machine totaal

1707 mm

Diepte machine totaal

849,5 mm

Minimale breedte transportopening
Minimale afstand tussen wand en machinefront
Minimale afstand tussen wand en achterkant machine
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930 mm
1160 mm
400 mm
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Technische gegevens
Transportgegevens, gewicht en vloerbelasting
Spanningsvarianten met 3N AC 380-415 V
Zonder wasmiddelvak (WEK), zonder weegsysteem (WI)
Breedte verpakking

1130 mm

Hoogte verpakking

1568 mm

Diepte verpakking

1090 mm

Brutovolume

1931 l

Brutogewicht

347 kg

Nettogewicht

320 kg

Maximale vloerbelasting bij gebruik

4924 N

Met wasmiddelvak (WEK), zonder weegsysteem (WI)
Breedte verpakking

1130 mm

Hoogte verpakking

1568 mm

Diepte verpakking

1090 mm

Brutovolume

1931 l

Brutogewicht

351 kg

Nettogewicht

324 kg

Maximale vloerbelasting bij gebruik

4963 N

Zonder wasmiddelvak (WEK), met weegsysteem (WI)
Breedte verpakking

1130 mm

Hoogte verpakking

1843 mm

Diepte verpakking

1090 mm

Brutovolume

2270 l

Brutogewicht

387 kg

Nettogewicht

370 kg

Maximale vloerbelasting bij gebruik

5414 N

Met wasmiddelvak (WEK), met weegsysteem (WI)
Breedte verpakking

1130 mm

Hoogte verpakking

1843 mm

Diepte verpakking

1090 mm

Brutovolume

2270 l

Brutogewicht

391 kg

Nettogewicht

374 kg

Maximale vloerbelasting bij gebruik

5454 N

PW 811 / PW 814 / PW 818
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Technische gegevens
Spanningsvarianten met 3 AC 200-208/220-240 V
Met wasmiddelvak (WEK), zonder weegsysteem (WI)
Breedte verpakking

1130 mm

Hoogte verpakking

1568 mm

Diepte verpakking

1090 mm

Brutovolume

1931 l

Brutogewicht

384 kg

Nettogewicht

357 kg

Maximale vloerbelasting bij gebruik

5287 N

Spanningsvarianten met 3 AC 400 V
Met wasmiddelvak (WEK), zonder weegsysteem (WI)
Breedte verpakking

1130 mm

Hoogte verpakking

1568 mm

Diepte verpakking

1090 mm

Brutovolume

1931 l

Brutogewicht

356 kg

Nettogewicht

329 kg

Maximale vloerbelasting bij gebruik

5012 N

Spanningsvarianten met 3 AC 440/450/480 V
Met wasmiddelvak (WEK), zonder weegsysteem (WI)
Breedte verpakking

1130 mm

Hoogte verpakking

1568 mm

Diepte verpakking

1090 mm

Brutovolume

1931 l

Brutogewicht

365 kg

Nettogewicht

338 kg

Maximale vloerbelasting bij gebruik

5101 N
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Technische gegevens
Emissiegegevens
Geluidsdrukniveau op de werkplek, wassen
Geluidsniveau wassen
Geluidsdrukniveau op de werkplek, centrifugeren
Geluidsniveau centrifugeren
Gemiddelde warmteafgifte aan de plaats van opstelling

PW 811 / PW 814 / PW 818

51 dB (A)
59,6 dB (A)
65 dB (A)
76,2 dB (A)
Elektrisch verwarmde spanningsvarianten ≤ 400 V: 5,76 MJ/h
Elektrisch verwarmde spanningsvarianten ≥ 440 V: 6,12 MJ/h
Stoomverwarmde varianten: 0,72 MJ/h
Heetwaterverwarmde varianten (elektrisch): 3,96 MJ/h
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Technische gegevens
PW 818
Spanningsvarianten en elektrische gegevens
3N AC 380-415 V, 50 Hz, elektrisch verwarmd
Aansluitspanning
Frequentie
Vereiste zekering (ter plaatse)
Opgenomen vermogen

3N AC 380-415 V
50 Hz
3 x 35 A
21 kW

Stroomopname

3 x 27,8 A

Minimale doorsnede aansluitkabel

5 x 6 mm²

Schroefkoppeling

M 32

3N AC 380-415 V, 50 Hz, stoomverwarmd
Aansluitspanning
Frequentie
Vereiste zekering (ter plaatse)
Opgenomen vermogen
Stroomopname
Minimale doorsnede aansluitkabel
Schroefkoppeling

3N AC 380-415 V
50 Hz
3 x 16 A
3 kW
3 x 5,8 A
5 x 2,5 mm²
M 20

3N AC 380-415 V, 50 Hz, heetwaterverwarmd (elektrisch)
Aansluitspanning
Frequentie
Vereiste zekering (ter plaatse)
Opgenomen vermogen

3N AC 380-415 V
50 Hz
3 x 16 A
11 kW

Stroomopname

3 x 14,1 A

Minimale doorsnede aansluitkabel

5 x 6 mm²

Schroefkoppeling

M 32

3 AC 400 V, 50 Hz, elektrisch verwarmd
Aansluitspanning
Frequentie
Vereiste zekering (ter plaatse)
Opgenomen vermogen

3 AC 400 V
50 Hz
3 x 35 A
21 kW

Stroomopname

3 x 27,8 A

Minimale doorsnede aansluitkabel

4 x 6 mm²

Schroefkoppeling
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Technische gegevens
3 AC 440/480 V, 60 Hz, elektrisch verwarmd
Standaard:
Aansluitspanning
Frequentie

3 AC 480 V
60 Hz

Vereiste zekering (ter plaatse)

3 x 35 A

Opgenomen vermogen

22,5 kW

Stroomopname

3 x 23,8 A

Minimale doorsnede aansluitkabel

4 x 6 mm²

Schroefkoppeling

M 32

Om te schakelen naar:
Aansluitspanning
Frequentie

3 AC 440 V
60 Hz

Vereiste zekering (ter plaatse)

3 x 35 A

Opgenomen vermogen

19,5 kW

Stroomopname

3 x 22,0 A

Minimale doorsnede aansluitkabel

4 x 6 mm²

Schroefkoppeling

M 32

3 AC 220-240 V, 50 Hz, elektrisch verwarmd
Aansluitspanning
Frequentie
Vereiste zekering (ter plaatse)
Opgenomen vermogen
Stroomopname
Minimale doorsnede aansluitkabel
Schroefkoppeling

3 AC 220-240 V
50 Hz
3 x 63 A
21 kW
3 x 48 A
4 x 10 mm²
M 40

3 AC 220-240 V, 60 Hz, elektrisch verwarmd
Aansluitspanning
Frequentie
Vereiste zekering (ter plaatse)
Opgenomen vermogen
Stroomopname
Minimale doorsnede aansluitkabel
Schroefkoppeling

PW 811 / PW 814 / PW 818

3 AC 220-240 V
60 Hz
3 x 63 A
21 kW
3 x 48 A
4 x 10 mm²
M 40
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Technische gegevens
Afmetingen voor plaatsing
Standaard
Breedte behuizing (zonder aangebouwde onderdelen)

920 mm

Hoogte behuizing (zonder aangebouwde onderdelen)

1450 mm

Diepte behuizing (zonder aangebouwde onderdelen)

857 mm

Breedte machine totaal

924 mm

Hoogte machine totaal

1452 mm

Diepte machine totaal

950 mm

Minimale breedte transportopening
Minimale afstand tussen wand en machinefront
Minimale afstand tussen wand en achterkant machine

930 mm
1260 mm
400 mm

Met Miele-onderbouw (UG/UO) / weegsysteem (WI)
Breedte behuizing (zonder aangebouwde onderdelen)

920 mm

Hoogte behuizing (zonder aangebouwde onderdelen)

1705 mm

Diepte behuizing (zonder aangebouwde onderdelen)

857 mm

Breedte machine totaal

924 mm

Hoogte machine totaal

1707 mm

Diepte machine totaal

950 mm

Minimale breedte transportopening
Minimale afstand tussen wand en machinefront
Minimale afstand tussen wand en achterkant machine
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930 mm
1260 mm
400 mm
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Technische gegevens
Transportgegevens, gewicht en vloerbelasting
Spanningsvarianten met 3N AC 380-415 V
Zonder wasmiddelvak (WEK), zonder weegsysteem (WI)
Breedte verpakking

1130 mm

Hoogte verpakking

1568 mm

Diepte verpakking

1090 mm

Brutovolume

1931 l

Brutogewicht

402 kg

Nettogewicht

375 kg

Maximale vloerbelasting bij gebruik

5615 N

Met wasmiddelvak (WEK), zonder weegsysteem (WI)
Breedte verpakking

1130 mm

Hoogte verpakking

1568 mm

Diepte verpakking

1090 mm

Brutovolume

1931 l

Brutogewicht

406 kg

Nettogewicht

379 kg

Maximale vloerbelasting bij gebruik

5654 N

Met wasmiddelvak (WEK), met weegsysteem (WI)
Breedte verpakking

1130 mm

Hoogte verpakking

1843 mm

Diepte verpakking

1090 mm

Brutovolume

2270 l

Brutogewicht

460 kg

Nettogewicht

433 kg

Maximale vloerbelasting bij gebruik

6184 N

Zonder wasmiddelvak (WEK), met weegsysteem (WI)
Breedte verpakking

1130 mm

Hoogte verpakking

1843 mm

Diepte verpakking

1090 mm

Brutovolume

2270 l

Brutogewicht

456 kg

Nettogewicht

429 kg

Maximale vloerbelasting bij gebruik

6145 N

PW 811 / PW 814 / PW 818
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Technische gegevens
Spanningsvarianten met 3 AC 200-208/220-240 V
Met wasmiddelvak (WEK), zonder weegsysteem (WI)
Breedte verpakking

1130 mm

Hoogte verpakking

1843 mm

Diepte verpakking

1090 mm

Brutovolume

1931 l

Brutogewicht

439 kg

Nettogewicht

412 kg

Maximale vloerbelasting bij gebruik

5978 N

Spanningsvarianten met 3 AC 400 V
Met wasmiddelvak (WEK), zonder weegsysteem (WI)
Breedte verpakking

1130 mm

Hoogte verpakking

1568 mm

Diepte verpakking

1090 mm

Brutovolume

1931 l

Brutogewicht

411 kg

Nettogewicht

384 kg

Maximale vloerbelasting bij gebruik

5703 N

Spanningsvarianten met 3 AC 440/450/480 V
Met wasmiddelvak (WEK), zonder weegsysteem (WI)
Breedte verpakking

1130 mm

Hoogte verpakking

1568 mm

Diepte verpakking

1090 mm

Brutovolume

1931 l

Brutogewicht

420 kg

Nettogewicht

393 kg

Maximale vloerbelasting bij gebruik

5792 N
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Technische gegevens
Emissiegegevens
Geluidsdrukniveau op de werkplek, wassen
Geluidsniveau wassen
Geluidsdrukniveau op de werkplek, centrifugeren
Geluidsniveau centrifugeren
Gemiddelde warmteafgifte aan de plaats van opstelling

PW 811 / PW 814 / PW 818

54 dB (A)
62,0 dB (A)
67 dB (A)
79,0 dB (A)
Elektrisch verwarmde spanningsvarianten ≤ 400 V: 7,56 MJ/h
Elektrisch verwarmde spanningsvarianten ≥ 440 V: 8,1 MJ/h
Stoomverwarmde varianten: 1,08 MJ/h
Heetwaterverwarmde varianten (elektrisch): 3,96 MJ/h
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