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

Met Miele Professional kiest u voor uitstekende prestaties en kwaliteit. Dat geldt niet alleen 
voor onze machines die elke dag weer op betrouwbare wijze voldoen aan de verwachtingen 
en zo zorgen voor het enorme vertrouwen van professionele gebruikers in het merk Miele. 
Want de spreekwoordelijke Miele kwaliteit gaat veel verder. Ons familiebedrijf is al aan de 
vierde generatie toe en we handelen nog steeds even verantwoord naar onze producten en 
processen, medewerkers, zakenpartners en natuurlijke grondstoffen toe als in het begin.

Betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid als basisprincipes van het ondernemerschap 
komen bij Miele op vele manieren tot uitdrukking. Zo geniet u niet alleen van kenmerkende 
innovaties voor de branche “Made in Germany” en het meermaals voor ergonomie en 
functionaliteit onderscheiden design van het product, maar ook van lage bedrijfskosten. 
De zorgvuldig afgestemde systeemoplossingen van Miele Professional voldoen aan 
vele vereisten en bieden u bovendien de zekerheid van een zeer krachtig en eveneens 
herhaaldelijk onderscheiden servicenetwerk. Voor u als professionele gebruiker is er geen 
reden om met minder genoegen te nemen.
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Geschiktheid van de beschermende kleding bij de brandweer 
voor het machinaal wassen, spoelen, desinfecteren en drogen

Te behandelen kleding Wassen Spoelen Reinigen en
desinfecteren

Trommel-
droger

Droog-
kast

Beschermende kleding (inzetjassen en -broeken) • – – • •

Beschermende kleding (geneeskundige dienst) • – – • •

Kleding voor technische hulpdienst • – – • •

Volgelaatsmaskers • • • •** •

Handschoenen • – – – •

Koppels/veligheidsgordels • – – – •

Helmen • – – • •

Ademluchttoestel (incl. drukreduceerventiel) – • • – •

Persluchtflessen – – • – •

Draagframe voor persluchttoestellen – • • – •

Neopreenpak •* – – – •

Zaagbroek •* – – – •

Reddings-/evacuatiedoek •* – – • •

Ondergoed • – – • •

Reddingslijnen (vanglijnen) • – – – •

Activeren van de impregnering – – – • •

  • geschikt,  – niet geschikt
** * Met een wasprogramma uit het programmapakket “Basisprogramma's” (zoals “Fijne was” of “Kreukherstellend”), ** Mogelijk met accessoires

 

360PRO – De systeemoplossing  
voor het wassen, spoelen, desinfecteren  
en drogen van uw beschermende kleding

De inzet is al veeleisend genoeg – voor mens en materiaal. 
Vertrouw bij de behandeling op de ondersteuning door 
een sterke partner: Miele Professional biedt u de volledig 
ontwikkelde systeemoplossing voor de behandeling van de 
beschermende kleding. Zorgvuldig op elkaar afgestemde 
machines en toestellen, procedures en uitgebreide 
accessoires geven u de zekerheid dat u ook bij de 
behandeling altijd superieure resultaten verkrijgt.
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Tijdens een zeer veeleisende inzet is de zelfbescherming van 
brandweerlieden een centrale factor. Een duidelijk bewijs daarvan 
is de veelzijdige beschermende kleding (PBM). De voortdurende 
doorontwikkeling en optimalisering van de hoogwaardige uitrusting 
levert voor de reiniging ervan steeds weer nieuwe uitdagingen op. 
Traditionele materialen, zoals leer in zweetbanden van helmen, 
worden in toenemende mate door moderne materialen vervangen. 
Die bieden meer bescherming, hygiëne en comfort. Voor het behoud 
van hun beschermende functies is tijdens de behandeling echter 
bijzondere oplettendheid nodig. Bovendien moeten veel uniforme 
regelingen worden opgevolgd (EN- of DIN-normen, voorschriften en 
handelingsadviezen van de Arbodienst, dienstvoorschriften van de 
brandweer enz.).

De systeemoplossing van Miele Professional is perfect geschikt voor 
een behandeling die voldoet aan de eisen voor moderne beschermende 
kleding. Onze krachtige machines, processen en toebehoren werden 
en worden in nauwe samenwerking met gerenommeerde fabrikanten 
van uitrustingen en ervaren vaklui uit de praktijk voortdurend 
doorontwikkeld. Het resultaat is een veilige behandeling van 
beschermende kleding, waarbij de functie zo goed mogelijk behouden 
blijft en het materiaal behoedzaam wordt gereinigd.

Wie zich inzet voor lichaam en leven van anderen, moet daarbij vaak fysieke en psychische uitdagingen 
aangaan. De correcte behandeling van de volledige uitrusting en de bescherming tegen besmetting/
verspreiding van besmetting verdient dan ook des te meer aandacht. Naast zeer functionele 
beschermende bekleding valt hier ook de met schadelijke stoffen en afscheidingen besmette 
volgelaatsuitrusting onder. 

Inhoud

Beschermende (brandwerende) kleding, kleding voor hulpdiensten
Pagina 6–7
 
Helmen, veiligheidshandschoenen, veiligheidsgordels, dekens
Pagina 8–9

Chemiebestendige pakken (CSA)
Pagina 10–11

Volgelaatsuitrusting, beademingsuitrusting
Pagina 12–13

Wasmachines, belading 9–32 kg 
Pagina 14–17

Droogkasten, belading 9–44 kg
Pagina 18–21

Droogkasten, belading 6–15 kg
Pagina 22–23

Professionele vaatwasser PG 8063 Safety, reinigings- en desinfectietoestel PG 8593 Safety
Pagina 24–25

Reinigings- en desinfectietoestellen PLW 7111 Safety, PLW 8615 Safety, PLW 8616 Safety
Pagina 26–28

Reinigings- en desinfectietoestellen PG 8592, PG 8582 CD
Pagina 29

Wasmachines en droogkasten voor standaard wasgoed
Spoelen in de bijkeuken
Pagina 30–31

Actief. Modern. Klaar voor actie.
De Miele bedrijfsbrandweer – onze krachtige gemeenschap.
Pagina 32–33

Miele MOVE
Service & Support van Miele
Pagina 34–35
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Met wasmachines en droogkasten van Miele Professional is belangrijke beschermende 
kleding en kleding voor hulpdiensten snel weer gereed voor gebruik. Jassen, broeken, 
overjassen en overbroeken die zijn gedragen, worden op betrouwbare wijze ontsmet, 
gereinigd en indien nodig geïmpregneerd. Doorontwikkelde professionele techniek 
waarborgt daarbij een behoedzame behandeling van meerlaagse outdoorkleding, waarbij 
de waarde behouden blijft.

Het wassen en drogen van een gebruikte uitrusting in gewone huishoudelijke machines 
zou niet alleen leiden tot overbelasting van deze machines, maar wordt door de geldige 
wetgeving bovendien nadrukkelijk verboden. Alleen de behandeling door geschoold 
personeel en met processen die door de betreffende fabrikant van de uitrusting zijn 
vastgelegd, leidt tot behoud of herstel van de diverse beschermende functies. Daarnaast 
beschermt de onderverdeling in een zwarte en een witte zone effectief tegen de 
verspreiding van besmetting.

Wasmachines en droogkasten van Miele Professional zijn in dit geval de ideale keuze. 
Naast de krachtige procestechniek beschikken onze machines over speciale programma's 
voor de brandweer met afgestemde parameters zoals:

•  Hoge waterstand voor een betere mechanische demping en een verbeterd 
spoeleffect

•  Speciale trommelbesturing vermindert het ontstaan van waterdruppels
•  Voorzichtige omgang met het membraan voor vochtbescherming dankzij 

afgestemde centrifugetoerentallen
•  Droogproces dat restvocht en tijdsturing combineert
•  Verbeterde impregnering door op elkaar afgestemde was- en droogprocessen

Behandeling van beschermende (brandwerende) kleding 
en kleding voor hulpdiensten 

Plan met Miele!

Bij de nieuwbouw of renovatie van uw uitrustingswerkplaats is Mie-
le Professional uw behulpzame partner. Onze experts adviseren u 
graag ter plaatse en ontwikkelen samen met u de optimale oplossing 
voor uw individuele vereisten aan de behandeling van beschermende 
kleding.
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Behandeling van helmen, volgelaatsmaskers, 
veiligheidshandschoenen en veiligheidsgordels

In nauwe samenwerking met de desbetreffende fabrikanten ontwikkelt Miele Professional 
innovatieve processen voor de machinale behandeling van andere onderdelen van de 
uitrusting. Naast helmen, veiligheidshandschoenen en veiligheidsgordels vallen daar ook 
volgelaatsmaskers onder. De voordelen voor de kazerne liggen voor de hand: verspreiding 
van besmetting wordt ook hier effectief verhinderd, de behandeling vindt plaats met 
gestandaardiseerde processen en niet in de laatste plaats vervallen complexe handmatige 
werkzaamheden.

Helmen
Brandweerhelmen worden met een speciaal wasprogramma gereinigd, 
dat bestaat uit minimale omwentelingen van de trommel en een hoge 
waterstand. Dankzij een speciale beschermzak is een intensieve 
reiniging mogelijk en wordt de volledige helm tegen beschadigingen 
beschermd. Het afsluitende droogproces vindt plaats in een nieuw 
ontwikkeld droogprogramma zonder omwentelingen van de trommel. 
10 tot 13 helmen kunnen op deze manier tijdens slechts één 
programma worden gewassen of gedroogd. De bijzonder behoedzame 
droging is ook mogelijk in de droogkast.

Volgelaatsmaskers
Met wasmachines en droogkasten van Miele Professional kunnen 
volgelaatsmaskers grondig en behoedzaam worden behandeld. Ter 
bescherming van het venster worden de volledige volgelaatsmaskers 
in een waterdoorlatende beschermzak gewassen en daarbij 
chemothermisch gedesinfecteerd. Op de gepatenteerde Miele 
maskerhouder kunnen aansluitend, afhankelijk van de grootte van 
de droger, tot wel 16 volgelaatsmaskers worden gedroogd. Lange 
droogtijden in de droogkast behoren dus tot het verleden.

Veiligheidshandschoenen
Moderne brandweerhandschoenen bieden naast bescherming tegen 
brand-, snij- en steekwonden nog talloze andere functies. Daarbij gaat 
het in het bijzonder om bescherming tegen vocht en een ademende 
werking. Om deze eigenschappen te behouden, worden ze met een 
speciaal ontwikkeld wasprogramma op lage temperaturen, bij weinig 
omwentelingen van de trommel en op een zeer laag centrifugetoerental 
grondig gereinigd.

Wassen van dienstkleding, uniformen en standaard wasgoed

Wasmachines en droogkasten van Miele Professional bewijzen zich niet alleen in 
moeilijke omstandigheden. Ook de uitdagingen van de dagelijkse wasbehandeling 
zijn ze met bravoure de baas, bijvoorbeeld als het gaat om in de kazerne gebruikt 
beddengoed, handdoeken, werk- en sportkleding of uniformen. 
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Behandeling van chemiebestendige pakken

Niet alleen vlammen en hitte vormen een risico voor hulpdiensten. In sommige situaties 
moet ook van een aanzienlijk gevaar door chemicaliën of ziekteverwekkers worden 
uitgegaan. Als hierbij chemiebestendige pakken (CSA) worden gedragen, moeten 
deze nog ter plaatse worden ontsmet. Met wasmachines van Miele Professional 
is aansluitend een extra desinfectie mogelijk, zodat het pak opnieuw kan worden 
gedragen.

Chemiebestendige pakken bestaan uit meerlaags materiaal dat 
de drager hermetisch van de buitenwereld afschermt en zo tegen 
uitwendig contact met schadelijke substanties of de opname daarvan 
in het lichaam beschermt. Als dit materiaal tijdens een inzet of oefening 
niet beschadigd raakt, kan met inachtneming van de aanbevelingen 
van de fabrikant een behandeling plaatsvinden.

Wasmachines van Miele Professional beschikken over speciale 
programma's voor de chemothermische desinfectie van 
chemiebestendige pakken. Hoge waterstanden waarborgen daarbij een 
grondige spoeling van alle oppervlakken aan binnen- en buitenkant, 
terwijl minimale trommelbewegingen een behoedzame behandeling 
garanderen.

Scheiding tussen zwart en wit voor perfecte hygiëne en bescherming. 

Bij de behandeling van beschermende kleding voorkomt een strenge 
scheiding tussen zwart en wit de verspreiding van besmettingen. Wasma-
chines van Miele Professional met een scheidingswand ondersteunen de 
consequente toepassing van dit principe, omdat met hun constructie een 
scheiding tussen een onreine en een reine zone mogelijk is.
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Behandeling van volgelaatsuitrusting 

Met Miele Professional is een even grondige als behoedzame behandeling van de 
volgelaatsuitrusting gewaarborgd. De onderdelen van de uitrusting kunnen in een 
speciaal aangepaste vaatwasser met verswatersysteem en in zeer effectieve reinigings- 
en desinfectietoestellen op betrouwbare wijze worden gereinigd en gedesinfecteerd voor 
de volgende inzet.

De machines zijn speciaal aangepast aan de bijzondere eisen die de werkplaats 
voor adembescherming hieraan stelt. De zorgvuldig afgestemde programma's 
waarborgen een grondige reiniging en desinfectie. Passende inzetten voor maskers en 
ademluchttoestellen, draagframes voor persluchttoestellen en persluchtflessen zorgen 
voor een betrouwbare positionering in de spoelruimte. Bij de behandeling kunnen de 
ademluchttoestellen bovendien van perslucht worden voorzien om te voorkomen dat er 
vloeistof binnendringt.

•  Hoge procesveiligheid o.a. door een persluchtindicator en beveiliging met een 
wachtwoord

•  Veilige belading en eenvoudige bediening
•  Gestandaardiseerde, hygiënische behandeling
•  Zeer behoedzame reiniging
•  Aanzienlijke tijdbesparing in vergelijking met de handmatige behandeling

Beademingsuitrusting veilig en met behoud van waarde behandelen

Het desinfectietoestel PG 8592 (pagina 29) waarborgt een gestandaardiseerde 
behandeling in combinatie met een hoge procesveiligheid. Talloze uitrustings-
kenmerken bieden tegelijkertijd een hoge mate aan zuinigheid. Daaronder vallen 
onder andere een geoptimaliseerd injectorsysteem voor minimaal drukverlies bij 
het spoelmedium en de drooglucht, een doseermodule voor vloeibare proce-
schemicaliën en een interface voor de digitale documentatie van de behandeling.
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Wasmachines
octoplus  
Belading 9–10 kg/besturing Profitronic L Vario

Highlights 
•  Exclusief bij Miele: behoedzame en 

grondige behandeling van uw wasgoed met 
de SoftCare-trommel 

•  Veilige desinfectie door middel van talrijke 
desinfectieprogramma's, o.a. volgens de 
lijst van het Robert Koch-instituut 

Highlight PWT 6089 Vario
•  Plaatsbesparende was-droogzuil die minder 

dan 0,6 m² plaats inneemt 

Besturing Profitronic L Vario
•  4 keuzetoetsen met jog-shuttle
•  Display met weergave van alle informatie  

in uw eigen taal
•  Veilige werkprocessen d.m.v. 

bedieningsconcept met meerdere fasen
•  Geïntegreerde desinfectieprogramma's
•  Speciale programma's voor kleding voor 

hulpdiensten en volgelaatsmaskers

Optionele accessoires
•  Doseerpomp voor de automatische  

dosering van vloeibaar wasmiddel 
•  Onderbouw wasmachine voor ergonomisch 

in- en uitladen
•  Beschermzak volgelaatsmaskers

Wasmachine, was-droogzuil PW 6080 XL Vario PW 5105 Vario PWT 6089 XL Vario

Programmabesturing Profitronic L Vario Profitronic L Vario Profitronic L Vario

Belading [kg] 9 10 2 x 9

Trommelinhoud [l] 80 100 80/180

Max. centrifugetoerental [omw./min.] 1 300 1 100 1 300

g-factor/restvocht* [ %] 520/44 370/50 520/44

Programmaduur** [min.] 53 53 53/57

Verwarmingssoort EL EL EL

Waterafvoer [LP DN 22/AV DN 70] LP of AV LP of AV LP

Kleur/materiaal van de voorkant LW, octoblauw of ED Octoblauw Octoblauw of ED

Buitenmaten H/B/D [mm] 1 020/700/727 1 020/700/827 1 930/700/752

Beladingen wasmachine

Brandweerpakken 1 1–2 1

Brandweerjassen 1–2 2 1–2

Volgelaatsmaskers in beschermzak 4–5 7 4–5

Chemiebestendige pakken (CSA) - - -

Kleding hulpdiensten - - -

Handschoenen - - -

Brandweerhelm in beschermzak - - -

Koppels/gordels in beschermzak - - -

EL = elektro, LP = afvoerpomp, AV = afvoerklep, LW = lotuswit geëmailleerd, ED = buitenbekleding roestvrij staal
* Aanduiding restvocht met betrekking tot warm spoelen bij de laatste spoelbeurt, ** Looptijd van het programma voor gekleurde was 60 °C, warmwateraansluiting
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Wasmachine PWM 912 PWM 916 PWM 920

Programmabesturing M Touch Pro Plus M Touch Pro Plus M Touch Pro Plus

Belading [kg] 12 16 20

Trommelinhoud [l] 110 140 180

Max. centrifugetoerental [omw./min.] 1150 1075 1075

g-factor/restvocht* [ %] 460/44 460/44 460/44 

Programmaduur** [min.] 42 43 44

Verwarmingssoort EL EL EL

Waterafvoer [DN 70] AV AV AV

Frontmateriaal Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal

Buitenmaten H/B/D [mm] 1 352/799/940 1 452/924/849,5 1 452/924/950

Beladingen

Brandweerpakken 1–2 2 3

Brandweerjassen 3 3 5

Volgelaatsmaskers in beschermzak 10 13 15

Chemiebestendige pakken (CSA) 1 1 2

Kleding hulpdiensten 4 5 7

Handschoenen 23 29 38

Brandweerhelm in beschermzak 3 4 5

Koppels/gordels in beschermzak 8 12 15

EL = elektro, AV = afvoerklep, * aanduiding restvocht met betrekking tot warm spoelen in de laatste spoelcyclus, ** duur van het programma voor bonte was 60 ºC, warmwateraansluiting

Wasmachines

The Benchmark Machines/Performance Plus 
Belading 12, 16 en 20 kg/besturing M Touch Pro Plus

Besturing M Touch Pro Plus
•  Intuïtieve programmabediening dankzij 

fulltouch-kleurendisplay
•  Weergave van alle informatie in uw eigen 

taal, keuze uit 31 talen
•  Veelzijdige en eenvoudig in en uit te 

schakelen programmafuncties
•  Geïntegreerde desinfectieprogramma's
•  Speciale programma's voor beschermende 

(brandwerende) kleding, kleding voor 
hulpdiensten, helmen, volgelaatsmaskers, 
gordels, veiligheidshandschoenen en 
chemiebestendige pakken

Highlights 
•  Eenvoudig sluiten van de deur door 

OneFingerTouch
•  Efficiënt gebruik van hulpbronnen door de 

nieuwe geometrie van de buitentrommel
•  Ook bij hoge centrifugetoerentallen 

zeer geruisloos dankzij een efficiënt 
dempingssysteem

•  Exclusief bij Miele: optimale wasbehandeling 
in de gepatenteerde SoftCare-trommel 2.0 
met nieuw ontworpen meeneemribben

•  Efficiënt digitaal netwerk
•  Probleemloze aansluiting van externe 

systemen 
zoals doseersystemen

Optionele accessoires
•  Doseerpomp voor de automatische  

dosering van vloeibaar wasmiddel 
•  Beschermzak voor helmen, 

veiligheidsgordels en volgelaatsmaskers
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Wasmachines Profitronic M
Belading 24–32 kg/besturing Profitronic M

Highlights 
•  Exclusief bij Miele: behoedzame en grondige 

behandeling van uw wasgoed met de 
SoftCare-trommel 

•  Zeer weinig restvocht  
door hoge g-factor

•  Hoge textieldoorvoercapaciteit bij 
de behandeling door zeer korte 
programmatijden

Optionele accessoires
•  Maatwerk verbruikswaarden door 

automatisch weegsysteem
•  Doseerpomp voor de automatische dosering 

van vloeibaar wasmiddel 
•  Waterterugwinningsmodule
•  Vastlegging van bedrijfsgegevens
•  Beschermzak voor helmen, 

veiligheidsgordels en volgelaatsmaskers

Wasmachine PW 6241 PW 6321

Programmabesturing Profitronic M Profitronic M

Belading [kg] 24 32

Trommelinhoud [l] 240 320

Max. centrifugetoerental [omw./min.] 1 100 1 000

g-factor/restvocht* [%] 542/43 448/47

Programmaduur** [min.] 49 49

Verwarmingsmethoden EL/D ind./D dir./RH EL/D ind./D dir./RH

Waterafvoer [DN 70] AV AV

Frontmateriaal Roestvrij staal Roestvrij staal 

Buitenmaten H/B/D [mm] 1 640/1 085/1 265 1 640/1 085/1 272

Beladingen

Brandweerpakken 4 5

Brandweerjassen 6 9

Volgelaatsmaskers in beschermzak 19 26

Chemiebestendige pakken (CSA) 3 4

Kleding hulpdiensten 9 12

Handschoenen 50 67

Brandweerhelm in beschermzak 6 10

Koppels/gordels in beschermzak 18 24

EL = elektro, G = gas, D ind. = onrechtstreekse stoom, D dir. = rechtstreekse stoom, AV = afvoerklep
* Aanduiding restvocht met betrekking tot warm spoelen bij de laatste spoelbeurt, ** Looptijd van het programma voor gekleurde was 60 °C, warmwateraansluiting

Besturing Profitronic M
•  6 keuzetoetsen met jog-shuttle
•  Vrij programmeerbare besturing 

met 199 programmaplaatsen
•  Display met alle informatie  

in uw eigen taal, keuze uit 11 talen
•  Chipkaartlezer
•  Groot aantal gebruiksspecifieke 

wasprogramma's
•  Geïntegreerde desinfectieprogramma's
•  Speciale programma's voor beschermende 

(brandwerende) kleding, kleding voor 
hulpdiensten, helmen, volgelaatsmaskers, 
veiligheidsgordels, veiligheidshandschoenen 
en chemiebestendige pakken
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Wasmachines Profitronic M – uitvoering met een scheidingswand
Belading 16–32 kg/besturing Profitronic M

Besturing Profitronic M
•  6 keuzetoetsen met jog-shuttle
•  Vrij programmeerbare besturing 

met 199 programmaplaatsen
•  Display met alle informatie  

in uw eigen taal, keuze uit 11 talen
•  Chipkaartlezer 

•  Groot aantal gebruiksspecifieke 
wasprogramma's

•  Geïntegreerde desinfectieprogramma's
•  Speciale programma's voor beschermende 

(brandwerende) kleding, kleding voor 
hulpdiensten, helmen, volgelaatsmaskers, 
veiligheidsgordels, veiligheidshandschoenen 
en chemiebestendige pakken

Highlights 
•  Uitvoering met scheidingswand voor 

wasserijen  
met scheiding tussen zwart en wit

•  Automatische trommelpositionering/ 
-vergrendeling aan het einde van het 
wasproces

•   Behoedzame en grondige verzorging van 
uw wasgoed met de SoftCare-trommel 

•  Zeer weinig restvocht door  
hoge g-factor

•  Hoge reinigingscapaciteit per dag  
door zeer korte programma's

Optionele accessoires
•  Maatwerk verbruikswaarden  

door automatisch weegsysteem
•  Doseerpomp voor de automatische dosering 

van vloeibaar wasmiddel 
•  Onderbouw wasmachine voor ergonomisch 

in- en uitladen
•  Waterterugwinningsmodule
•  Vastlegging van bedrijfsgegevens
•  Beschermzak voor helmen, 

veiligheidsgordels en volgelaatsmaskers

Wasmachine PW 6163 PW 6243 PW 6323

Programmabesturing Profitronic M Profitronic M Profitronic M

Belading [kg] 16 24 32

Trommelinhoud [l] 160 240 320

Max. centrifugetoerental [omw./min.] 1 025 975 975

g-factor/restvocht* [%] 400/46 360/46 360/41

Programmaduur** [min.] 55 53 61

Verwarmingsmethoden EL/D ind./EL-D dir. EL/D ind./EL-D dir. EL/D ind./EL-D dir.

Waterafvoer [AV DN 70] AV AV AV

Frontmateriaal/-kleur Roestvrij staal, ijzergrijs Roestvrij staal, ijzergrijs Roestvrij staal, ijzergrijs

Buitenmaten H/B/D [mm] 1 718/1 153/1 070 1 718/1 384/1 070 1 718/1 605/1 070

Beladingen

Brandweerpakken 2–3 4 5

Brandweerjassen 4 6 9

Volgelaatsmaskers in beschermzak 14 19 26

Chemiebestendige pakken (CSA) 1 3 4

Kleding hulpdiensten 6 9 12

Handschoenen 33 50 67

Brandweerhelm in beschermzak 4 6 10

Koppels/gordels in beschermzak 12 18 24

EL = elektro, D ind. = indirecte stoom, EL-D dir. = omschakelbaar van elektro naar rechtstreekse stoom, AV = afvoerklep, 
* Aanduiding restvocht met betrekking tot warm spoelen bij de laatste spoelbeurt, ** Looptijd van het programma voor gekleurde was 60 °C, 
warmwateraansluiting
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Highlights 
•  Exclusief bij Miele: behoedzaam en 

gelijkmatig drogen van uw wasgoed met de 
SoftCare-trommel

•  Exclusief bij Miele: het gepatenteerde 
PerfectDry-systeem zorgt ervoor dat 
alle soorten textiel nauwkeurig worden 
gedroogd

Highlight PWT 6089 Vario
•  Plaatsbesparende was-droogzuil die minder 

dan 0,6 m² plaats inneemt

Optionele accessoires
•  Onderbouw wasmachine voor ergonomisch 

in- en uitladen 
•  Houder voor volgelaatsmaskers
•  Adapter voor ronde schroefdraad
•  Adapter voor spitse schroefdraad

Droogkasten PT 7186 XL Vario EL PWT 6089 XL Vario

Programmabesturing Profitronic L Vario Profitronic L Vario

Droogsysteem Luchtafvoer Luchtafvoer

Belading [kg] 9 2 x 9

Trommelinhoud [l] 180 80/180

Programmaduur* [min] 37 53/57

Verwarmingsmethoden EL EL

Verwarmingsvermogen EL/G [kW] 7,94/8,0 7,94/–

Luchtaanzuiging/luchtafvoer –/DN 100 –/DN 100

Kleur/materiaal van de voorkant LW, octoblauw of ED Octoblauw of ED

Buitenmaten H/B/D [mm] 1 020/700/763 1 930/700/752

Beladingen droogkasten

Brandweerpakken 1 1

Brandweerjassen 1–2 1–2

Kleding hulpdiensten 1–2 1–2

Volgelaatsmaskers op een houder 4 4

EL = elektro, G = gas, LW = lotuswit geëmailleerd, ED = buitenbekleding roestvrij staal, * looptijd in het programma kastdroog

Besturing Profitronic L Vario
•  4 keuzetoetsen met jog-shuttle
•  Display met alle informatie  

in uw eigen taal, keuze uit 31 talen
•  Veilige werkprocessen d.m.v. 

bedieningsconcept met meerdere fasen
•  Speciale programma's voor beschermende 

(brandwerende) kleding, kleding voor 
hulpdiensten en volgelaatsmaskers

Droogkasten
octoplus  
Belading 9–10 kg/besturing Profitronic L Vario
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Droogkasten PDR 914/914 HP PDR 918/918 HP PDR 922 HP

Programmabesturing M Touch Pro M Touch Pro M Touch Pro

Droogsysteem naar keuze Luchtafvoer/warmtepomp** Luchtafvoer/warmtepomp** Luchtafvoer/warmtepomp**

Belading 1:25/1:18 [kg] 10/14 13/18 16/22

Trommelinhoud [l] 250 325 400

Programmaduur* [min] 24 24 24

Verwarmingssoort EL, G EL, G, HW, SI EL, G, HW, SI

Luchtaanzuiging/luchtafvoer DN 150/DN 150 DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Frontmateriaal/-kleur Roestvrij staal of ijzergrijs Roestvrij staal of ijzergrijs Roestvrij staal of ijzergrijs

Buitenmaten H/B/D/D [mm] 1 400/906/852 1 400/906/1 035 1 400/906/1 162

Buitenmaten H/B/D/D [mm] (incl. HP-module) 1 400/906/1 237 1 400/906/1 404 1 400/906/1 550

Beladingen

Brandweerpakken 1–2 2 3–4

Brandweerjassen 2 3 4

Kleding hulpdiensten 2 3 5

Brandweerhelmen in beschermzak 4 5 6

Volgelaatsmaskers op een houder 8 12 16

EL = elektrisch, G = gas, HW = warm water, Sl = stoomverwarming indirect, HP = warmtepomp met verwarming EL, * looptijd in het programma kastdroog ** bevat gefluoreerde broeikasgassen,  
hermetisch afgesloten, soort koelmiddel R134a, hoeveelheid koelmiddel 1,35 kg, aardopwarmingspotentieel koelmiddel: 1 430 kg CO₂ e, aardopwarmingspotentieel toestel: 1 930 kg CO₂ e

 Highlights 
•  Exclusief bij Miele: behoedzaam en 

gelijkmatig drogen van uw wasgoed met de 
SoftCare-trommel

•  Exclusief bij Miele: nauwkeurig drogen 
dankzij het PerfectDry-systeem

•  Exclusief bij Miele: laag energieverbruik en 
snelle droging, vooral van groot textiel, door 
het gepatenteerde proces AirRecycling Plus 
of AirRecycling Flex

Optionele accessoires
•  Houder voor volgelaatsmaskers
•  Adapter voor ronde schroefdraad
•  Adapter voor spitse schroefdraad 

Highlight warmtepomp (HP)
•  Opstelling onafhankelijk van de locatie 

zonder installatie van een afvoerleiding
•  Tot 60% energiebesparing in 

vergelijking met een gebruikelijke Miele 
luchtafvoerdroger

•  Exclusief bij Miele: automatische reiniging 
warmtewisselaar dankzij het gepatenteerd 
StreamClean-systeem

Droogkasten
The Benchmark Machines/Performance Plus
Belading 14–22 kg/besturing M Touch Pro

Miele Air Recycling Plus: patent EP 1 682 715 B1
Miele StreamClean: patent EP 2 460 929 B1

Besturing M Touch Pro
•  Comfortabel fulltouch-kleurendisplay
•  Display met alle informatie in uw eigen taal, 

keuze uit 31 talen
•  Diverse bedieningsmodi voor uiteenlopende 

eisen
•  Programma's individueel aanpasbaar
•  Speciale programma's voor beschermende 

(brandwerende) kleding, kleding voor 
hulpdiensten, volgelaatsmaskers en helmen
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Droogkasten PDR 928 PDR 944

Programmabesturing M Touch Pro M Touch Pro

Droogsysteem Luchtafvoer Luchtafvoer

Belading 1:25/1:18 [kg] 20/28 32/44

Trommelinhoud [l] 500 800

Programmaduur* [min] 24 29

Verwarmingssoort EL, G, HW, SI EL, G, HW, SI

Luchtaanzuiging/luchtafvoer DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Frontmateriaal/-kleur Roestvrij staal of ijzergrijs Roestvrij staal of ijzergrijs

Buitenmaten H/B/D [mm] 1 640/1 206/1 019 1 640/1 206/1 019

Beladingen

Brandweerpakken 4–5 6

Brandweerjassen 5 7

Kleding hulpdiensten 6 9

Brandweerhelmen in beschermzak 8 13

Volgelaatsmaskers op een houder 12 16

EL = elektro, G = gas, HW = heet water, SI = stoomverwarming indirect, * looptijd in het programma kastdroog

 Highlights 
•  Exclusief bij Miele: behoedzaam en 

gelijkmatig drogen van uw wasgoed met de 
SoftCare-trommel

•  Exclusief bij Miele: nauwkeurig drogen 
dankzij het PerfectDry-systeem

•  Exclusief bij Miele: laag energieverbruik en 
snelle droging, vooral van groot textiel, door 
het gepatenteerde proces AirRecycling Plus 
of AirRecycling Flex 

Optionele accessoires
•  Houder voor volgelaatsmaskers
•  Adapter voor ronde schroefdraad
•  Adapter voor spitse schroefdraad 

Highlight warmtepomp (HP)
•  Opstelling onafhankelijk van de locatie 

zonder installatie van een afvoerleiding
•  Tot 60% energiebesparing in 

vergelijking met een gebruikelijke Miele 
luchtafvoerdroger

•  Exclusief bij Miele: automatische reiniging 
warmtewisselaar dankzij het gepatenteerd 
StreamClean-systeem

Droogkasten
The Benchmark Machines/Performance Plus
Belading 28–44 kg/besturing M Touch Pro

Miele Air Recycling Plus: patent EP 1 682 715 B1
Miele StreamClean: patent EP 2 460 929 B1

Besturing M Touch Pro
•  Comfortabel fulltouch-kleurendisplay
•  Display met alle informatie in uw eigen taal, 

keuze uit 31 talen
•  Diverse bedieningsmodi voor uiteenlopende 

eisen
•  Programma's individueel aanpasbaar
•  Speciale programma's voor beschermende 

(brandwerende) kleding, kleding voor 
hulpdiensten, volgelaatsmaskers en helmen
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Uw Miele voordeel:
•  Perfect voor brandweer, hulpdiensten, burgerbescherming en 

rampenbestrijding
•  Ook geschikt voor gevoelige onderdelen van de beschermende 

kleding, zoals volgelaatsuitrusting, rubberen laarzen, neopreenpakken
•  Veel tijdbesparing ten opzichte van drogen aan de lucht
•  Maximaal behoud van materiaal, functies en waarde voor uw 

beschermende kleding
•  Door veel fabrikanten aanbevolen droogmethode
•  Flexibel leeghalen en bijvullen naar behoefte mogelijk
•  Minimaal onderhoud nodig
•  Op elkaar afgestemde oplossing in het complete Miele portfolio
•  Eenvoudige bediening

Droogkast DC 120 WW

Droogsysteem Circulatie met luchtafvoeraansluiting

Hoeveelheid 15 kg/4 sets beschermende kleding

Besturing Restvochtsturing 
met touch-bediening

Programma's Standaard, max. 60 °C   
Activeren van de impregnering, max. 75 °C

Elektrische aansluiting 3N AC 400 V 50 Hz

Buitenmaten H/B/D [mm] 1980/1200/750

Droogkast Easy Dryer 1900 Extreme

Droogsysteem Circulatie met luchtafvoeraansluiting

Hoeveelheid 6 kg

Besturing Tijd- en temperatuursturing 
met programmakeuzeschakelaars

Programma's Ventileren op omgevingstemperatuur,
lage temperatuur 35 °C, hoge temperatuur 65 °C

Elektrische aansluiting AC 230 V 50 Hz

Buitenmaten H/B/D [mm] 1900/595/610

Droogkasten 
voor behoedzaam en tijdbesparend drogen

Miele Professional breidt het productportfolio met de 
droogkasten uit met een zeer nuttige mogelijkheid. Dat geldt niet 
alleen met het oog op de uitrustingsvoorwerpen die niet geschikt 
zijn voor de droger. Bijna alle beschermende kleding kan efficiënt 
en ruimtebesparend in de kasten worden gedroogd. Omdat de 
kleding daarbij niet wordt bewogen, wordt het materiaal bijzonder 
behoedzaam gedroogd.

Highlights
•  Ruime, intuïtief te bedienen droogkast
•  Optimaal geschikt voor hangend drogen en impregneren
•  Restvochtsturing voor exacte drooggraad
•  Innovatieve klepsturing voor snelle, energie-efficiënte 

ontwatering
•  Beluchtingsbeugel van roestvrij materiaal om de binnenkant 

van de beschermende kleding efficiënt te drogen
•  Houders in de deuren voor handschoenen en 

volgelaatsmaskers
•  Comfortabel afkoelen aan het einde van het programma

Highlights
•  Bijzonder eenvoudige droging van diverse onderdelen van de 

beschermende kleding
•  Optimaal geschikt voor temperatuurgevoelige uitrusting
•  Besturing door tijdschema met temperatuurinstelling op 

3 standen
•  Veelzijdige uitbreidingsmogelijkheden: inklapbaar vorkenrek, 

dubbele kledinghaken, houders in de deur
•  Bijzonder ruimtebesparende opstelling
•  Extern aansluitstuk luchtafvoer noodzakelijk
•  Houders in de deur voor handschoenen en volgelaatsmaskers
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Professionele vaatwasser en reinigings- en desinfectietoestel 
voor de behandeling van volgelaatsuitrustingen
PG 8063 Safety, PG 8593 Safety

Vaatwasser PG 8063 Safety Reinigings- en desinfectietoestel PG 8593 Safety

Chargecapaciteit 12 ademluchttoestellen of
6 ademluchttoestellen en 6 volgelaatsmaskers

12 ademluchttoestellen of
6 ademluchttoestellen en 6 volgelaatsmaskers

Kortste programmaduur [min.]* 23 22 (zonder drogen)

Programma's 3, optimaal afgestemd op het beoogde gebruik voor de 
brandweer

5, optimaal afgestemd op het beoogde gebruik voor 
de brandweer en nog andere, vrij programmeerbare 
programmaplaatsen

Wateraansluitingen KW/WW tot 60 °C en gedemineraliseerd water KW, KW voor dampcondensator, WW tot 65 °C en 
gedemineraliseerd water

Geïntegreerde waterontharder Tot 60 °dH Tot 70 °dH

Droogaggregaat/radiaalventilator – •

Max. naspoeltemperatuur [°C] 60 60 (max. 93)

Buitenmaten met/zonder bovenblad H/B/D 
[mm]

835/820, 600, 600 835/ 820, 600, 600

*Programmaduur afhankelijk van de temperatuur van het toevoerwater en de elektrische aansluiting, hier koudwateraansluiting 15 °C en 3N AC 400 V

 

Inzet APFD 201 
•  Voor 6 volgelaatsmaskers
•  6 vakken voor kleine instrumenten met 

gekleurde toewijzing

Spoelrek APFD 203 
•  Voor 1 draagframe voor persluchttoestel

Inzet APFD 200 
•  Voor 6 ademluchttoestellen
•  6 vakken voor kleine instrumenten met 

gekleurde toewijzing
•  Aansluiting op perslucht via 

snelkoppelingssysteem, compatibel met 
Parker Rectus 25®, aanbevolen druk: 
4–6 bar

•  Persluchtindicaor 
Optioneel: adapterset APFD 202 voor de 
opname van ademluchttoestellen, bijv. van  
Interspiro®

Optionele accessoires
• Roestvrijstalen lafetten A 101 en A 151 voor het spoelen op twee niveaus
•  Speciale inzetten APFD 200, APFD 201, APFD 203 voor het spoelen van adembeschermingsmaterialen als 

onderdeel van de beschermende kleding
•  Demineralisatiepatronen, ConductivityMeter CM/1, doseermodule voor vloeibare reinigingsmiddelen
•  Onderbouw voor ergonomisch werken, bijv. afsluitbare onderbouw UG 70-60/80 voor de opname van 

chemicaliën en materialen voor waterbehandeling
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Highlights
•  Grote capaciteit dankzij spoelruimte met 

een nuttig volume van 241 liter
•  Krachtige droging met HEPA H14-filter 

(afhankelijk van het model)
•  Meerkleurige kamerverlichting met 

statusindicatie
•  Verbeterde programma's voor reiniging/

desinfectie

Optioneel
•  Beladingswagens en -modules 

voor maskers, ademluchttoestellen, 
persluchttoestellen en persluchtflessen

•  Extra doseerpompen

Reinigings- en desinfectietoestel PLW 7111 Safety

Chargecapaciteit (maskers en ademluchttoestellen) 8 maskers en 8 ademluchttoestellen 

Chargecapaciteit (persluchtflessen en persluchttoestellen) 2 persluchtflessen of
2 persluchttoestellen

Programmabesturing 7" fulltouch-kleurendisplay

Aantal deuren 1

Deuruitvoering Glazen deur

Verwarmingssoort Elektrisch

Afvoerpomp  •

Droging Afhankelijk van het model

Nevelcondensator Afhankelijk van het model

Waterontharder Afhankelijk van het model

Kamerverlichting Meerkleurig met statusindicatie

Doseerpompen 2

Extra doseerpompen (optie) 2

Ommanteling Roestvrij staal

Buitenmaten H/B/D [mm] 1965/650/702

Wateraansluiting KW/WW/gedemineraliseerd

Elektrische aansluiting 3N AC 400 V 50 Hz

Mogelijke instellingen voor proceschemicaliën 3 x 5 l

Intuïtieve bediening en  
programmeerbare besturing
•  7" fulltouch-kleurendisplay voor intuïtief 

bedieningsgemak en eenvoudige 
procescontrole

•  Display naadloos aansluitend in het front voor 
eenvoudige en veilige reiniging

•  Flexibele aanpassing van de programma's

Reinigings- en desinfectietoestel 
voor de behandeling van volgelaatsuitrustingen
PLW 7111 Safety
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Highlights
•  Grote capaciteit dankzij spoelruimte met 

een nuttig volume van 351 liter
•  Sproeiarmsensor voor procesveiligheid
•  Intuïtieve bediening met 7" fulltouch-

kleurendisplay
•  Krachtige droging met HEPA H14-filter 

(optie)
•  Meerkleurige kamerverlichting met 

statusindicatie
•  Intelligent filterontwerp met 0,2 mm fijnfilter
•  Verbeterde programma's voor reiniging/

desinfectie

Optioneel
•  Beladingswagens en -modules 

voor maskers, ademluchttoestellen, 
persluchttoestellen en persluchtflessen

•  Extra doseerpompen
•  Handmatige beladingswagen
•  Beladingswagen automatisch in hoogte 

verstelbaar

Reinigings- en desinfectietoestel PLW 8615 Safety PLW 8616 Safety

Chargecapaciteit (maskers en ademluchttoestellen) 12 maskers en 12 ademluchttoestellen 12 maskers en 12 ademluchttoestellen

Chargecapaciteit (persluchtflessen en 
persluchttoestellen)

4 persluchtflessen of 
2 persluchtflessen en 2 persluchttoestellen

4 persluchtflessen of
2 persluchtflessen en 2 persluchttoestellen

Programmabesturing 7" fulltouch-kleurendisplay 7" fulltouch-kleurendisplay

Aantal deuren 1 2

Deuruitvoering Automatische glazen hefdeur Automatische glazen hefdeuren

Verwarmingssoort Elektrisch Elektrisch

Afvoerklep • •

Afvoerpomp Optie Optie

Droging Optie Optie

Nevelcondensator Optie Optie

Kamerverlichting Meerkleurig met statusindicatie Meerkleurig met statusindicatie

Doseerpompen 2 2

Extra doseerpompen (optie) 4 4

Ommanteling Roestvrij staal Roestvrij staal

Buitenmaten H/B/D [mm] 2495/900/990 2495/900/990

Wateraansluiting KW/WW/gedemineraliseerd KW/WW/gedemineraliseerd

Persluchtaansluiting • •

Elektrische aansluiting 3N AC 400 V 50 Hz 3N AC 400 V 50 Hz

Mogelijke instellingen voor proceschemicaliën 4 x 5 l of 2 x 5 l + 1 x 10 l 4 x 5 l of 2 x 5 l + 1 x 10 l

Intuïtieve bediening en  
programmeerbare besturing
•  7" fulltouch-kleurendisplay voor intuïtief 

bedieningsgemak en eenvoudige 
procescontrole

•  Display naadloos aansluitend in het front voor 
eenvoudige en veilige reiniging

•  Flexibele aanpassing van de programma's

Reinigings- en desinfectietoestellen 
voor de behandeling van volgelaatsuitrustingen

PLW 8615 Safety, PLW 8616 Safety
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Inzet APLW 631
•  Voor 4 volgelaatsmaskers
•  4 vakken voor kleine instrumenten met 

gekleurde toewijzing
•  Geschikt voor APLW 152, APLW 107  

en E 975/2
•  Maximaal aantal per toestel: 

4 x in PLW 7111 Safety 
6 x in PLW 8615 Safety en  
PLW 8616 Safety

Houders APLW 839
•  Voor het vastzetten van persluchtflessen of 

draagframes voor persluchttoestellen
•  Bevat 2 houders om een te behandelen 

onderdeel vast te zetten
•  Te gebruiken in inzet APLW 633

Inzet APLW 636
•  Voor 2 draagframes voor persluchttoestellen 

met aangesloten persluchtfles
•  of voor max. 4 draagframes voor 

persluchttoestellen
•  of voor max. 4 persluchtflessen
•  Geschikt voor A 500
•  Maximaal aantal per toestel: 

1 x in PLW 8615 Safety en  
PLW 8616 Safety

Module APLW 864
•  Voor de drukregeling van 2 draagframes voor 

persluchttoestellen
•  Ter bescherming van de 

adembeschermingsapparatuur tegen water en 
spoelvloeistof tijdens de behandeling

•  Met indicator ter controle van de druk tijdens 
de behandeling

•  Aansluiting via snelkoppelingen 
(compatibel met Parker Rectus® 25)

•  Te gebruiken in inzet APLW 633

Inzet APLW 630
•  Voor 4 ademluchttoestellen
•  4 vakken voor kleine instrumenten met 

gekleurde toewijzing
•  Met persluchtaansluiting en 

persluchtindicator
•  Aansluiting van de ademluchttoestellen 

via snelkoppeling (compatibel met 
Parker Rectus® 25)

•  Geschikt voor APLW 152, APLW 107  
en E 975/2

•  Maximaal aantal per toestel: 6 x in 
PLW 7111 Safety, PLW 8615 Safety en 
PLW 8616 Safety

•  Optioneel: adapterset APFD 202 voor de 
opname van ademluchttoestellen, bijv. van  
Interspiro®

Inzet APLW 633
•  Voor 2 draagframes voor persluchttoestellen 

of max. 4 persluchtflessen
•  De houders APLW 839 zijn voor 2 te 

behandelen onderdelen inbegrepen, meer 
zijn optioneel verkrijgbaar

•  APLW 864 voor de persluchtregeling van de 
draagframes is als accessoire verkrijgbaar

•  Geschikt voor APLW 152 en A 500
•  Maximaal aantal per toestel: 

1 x in PLW 7111 Safety 
2 x in PLW 8615 Safety en  
PLW 8616 Safety

Accessoires voor de behandeling 
van volgelaatsuitrustingen

PLW 7111 Safety, PLW 8615 Safety en PLW 8616 Safety
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Reinigings- en desinfectietoestel 
voor de behandeling van beademingsuitrustingen
PG 8592, PG 8582 CD

Reinigings- en desinfectietoestel PG 8592 PG 8582 CD

Chargecapaciteit 6 DIN-zeven of
2 AN-sets of 1–2 MIC-sets

6 DIN-zeven of 
2 AN-sets of 1–2 MIC-sets

Kortste programmaduur [min.]* 22 22

Programma's 16 16
Geïntegreerde waterontharder tot 70 °dH • •
Geïntegreerde dampcondensator • •
Geïntegreerd hetelucht-droogaggregaat • •
Zijkast met instelmogelijkheid voor doseerreservoir – voor 3 x 5 l of 2 x 10 l jerrycan
Buitenmaten met/zonder deksel H/B/D [mm] 835/820, 600, 600 835/820, 600, 900

*Programmaduur afhankelijk van de temperatuur van het toevoerwater en de elektrische aansluiting, hier koudwateraansluiting 15 °C en 3N AC 400 V

Optionele accessoires
•  Wagen A 201 voor beademingssets

Wagen A 201
•  Voor beademingssets met 8 inspuiters met verende steunen voor  

beademingsslangen tot een lengte van 1,5 m, opslag op spiraal
•  15 inspuiters voor intubatiemateriaal
•  H 434, b 531, d 546 mm 

Bij de levering zijn inbegrepen:
•  1 x E 430 zeefschaal
•  1 x E 432 houder voor 3–4 harmonicaslangen
•  2 x E 433 houder voor 3–4 siliconen beademingsslangen
•  1 x E 434 houder voor 3–4 kinderbeademingsslangen
•  6 x E 466 inspuiter voor ademzak, 8 x 333 mm
•  1 x E 431 inspuiter voor balgslang, 8 x 193 mm
•  15 x E 496 inspuiter, 4 x 120 mm
•  1 x A 3 afdeknet

Meer efficiëntie:
Het beladingssysteem A 201 is speciaal ontworpen voor de 
behandeling van beademingsmateriaal. Door het optimale water- 
en luchtcircuit worden het spoelmedium en de drooglucht snel 
en met minimaal drukverlies in sproeiarmen en injectorsystemen 
geleid voor een zo goed mogelijke werking.
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Spoelen in de bijkeuken – 
hygiënisch en snel 

Wasmachine en droger 
voor standaard wasgoed

In de compacte klasse zijn de wasmachines en droogkasten van 
de reeks KLEINE REUZEN al decennialang de bewezen nummer 
één voor alle gebruikers die snel, efficiënt en meerdere keren 
per dag willen wassen. Omdat ze als was-droogzuil opgesteld 
kunnen worden en minder dan 0,5 m² innemen, zijn de KLEINE 
GEWELDENAARS de perfecte systeemoplossing voor een 
compacte inhousewasserij.

•  Snel: tot 8 kg belading in slechts 49 minuten wassen
•  Ondubbelzinnig: tekstweergave in tot wel 31 talen
•  Talloze programma's voor diverse toepassingen, ook voor ernstige 

vervuiling
•  Digitaal aan te sluiten: altijd en overal uitgebreid geïnformeerd
•  Warmtepompdroger met locatie-onafhankelijke opstelling zonder 

installatie van een luchtafvoerleiding, energie-efficiëntieklasse A 

Waar huishoudtoestellen hun grenzen bereiken, zorgen professionele 
vaatwassers van Miele voor glanzende resultaten. Twee verschillende 
toestelseries met verswatersysteem zijn bedoeld voor professioneel 
gebruik met een korte programmaduur, een lange levensduur en 
meerdere spoelcycli per dag. Gecombineerd met de optionele 
automatische dosering van vloeibare reinigingsmiddelen zijn ook bij 
wisselende gebruikers optimale reinigingsresultaten gegarandeerd. 

Voordelen van de ProfiLine-serie
Met een korte programmaduur vanaf 17 minuten zijn de ProfiLine-
vaatwassers de snelste, integreerbare inbouwmodellen in ons 
assortiment, ontworpen voor max. 5 spoelcycli per dag. 

Voordelen van de vaatwassers met verswatersysteem PG 80xx
Voor een nog kortere programmaduur vanaf 5 minuten en 
een dimensionering voor max. 40 spoelcycli per dag leveren 
de professionele vaatwassers van de serie PG 80xx de beste 
reinigings- en droogresultaten. Deze zijn geschikt voor onderbouw. 
Voor maximale hygiënische eisen wordt er een modelvariant met 
desinfectieprogramma aangeboden.
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Actief. Modern. Klaar voor actie. 
De Miele bedrijfsbrandweer –  
onze krachtige gemeenschap

De Miele bedrijfsbrandweer kan terugkijken op een lange en 
verdienstelijke traditie. Sinds de oprichting in 1938 zetten 
medewerkers zich in voor de brandbeveiliging van het bedrijf 
– daarnaast ook voor de brandbestrijding tijdens inzetten in de 
ruime omgeving van Gütersloh en, indien nodig, ook daarbuiten.

Vandaag de dag heeft de officieel erkende bedrijfsbrandweer van Miele 
46 actieve leden, waaronder 5 vrouwen. Alle actieve medewerkers zijn 
uitgerust met een digitale draadloze ontvanger en worden voor alle 
inzetten direct door de centrale van de regio Gütersloh gealarmeerd. 

Brandbestrijding en technische hulpverlening binnen de ganse Miele 
vestiging in Gütersloh zijn de kerntaken van de bedrijfsbrandweer. 
Een andere belangrijke taak is preventieve brandbeveiliging. Het 
zeer complexe brand- en gevarenmeldsysteem alsook alle water-, 
schuim- en gasblusinstallaties op locatie worden op een verantwoorde 
manier door de bedrijfsbrandweer gebruikt. De opkomst van de 
brandveiligheidswacht bij brandgevaarlijke werkzaamheden en 
evenementen is eveneens noemenswaardig.

De opleiding van personeel omtrent vraagstukken aangaande 
brandveiligheid is een centraal element van het Miele 
brandveiligheidsconcept. Het succes van een inzet kan alleen 
door middel van voortdurende opleiding en bijscholing worden 
gewaarborgd. Naast eigen oefeningen staan de gezamenlijke 
basisopleiding en regelmatige oefeningen met de brandweer Gütersloh 
op het dienstrooster. Daarnaast zijn er aanvullende scholingen bij de 
brandweeropleiding van de regio Gütersloh en het brandweerinstituut 
van de deelstaat Noordrijn-Westfalen in Münster.
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Met Miele MOVE kunnen de Professional machines van Miele in een netwerk worden 
opgenomen. Tegelijkertijd worden intelligente features met handige functies verbonden. 
In slechts één toepassing kunt u de gegevens van uw machines uitlezen en vergelijken, 
potentiële besparingen visualiseren en processen verkorten. Met Miele MOVE is 
machinemanagement eenvoudig en comfortabel – altijd, overal en met ieder eindtoestel.
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Service & Support van Miele
Miele staat altijd voor u klaar

Miele MOVE
Altijd alles onder controle

Trouw aan de filosofie van Miele “Immer Besser” garanderen we 
de hoogste kwaliteits- en productiestandaarden van een merk 
waar “Made in Germany” op staat. Ook wat service betreft, staat 
Miele Professional als geen andere fabrikant voor een consequente 
dienstverlening. Al bij de levering ondersteunt Miele u met een 
uitgebreide service en voeren we de instellingen van de toestellen 
uit volgens uw eisen. Regelmatige controle en onderhoud door Miele 
of een gecertificeerde Miele servicepartner garandeert maximale 
veiligheid en levensduur van uw toestellen.

Voordelen die dagelijks hun vruchten afwerpen:
•  Zuinig: betrouwbaar behoud van de investeringswaarde 
•  Langdurig: belangrijke onderdelen zijn tot 15 jaar na het 

einde van de productie beschikbaar
•  Snelle reactie: zeer uitgebreid netwerk van Miele 

techniekers zodat er snel een technieker ter plaatse is

Uw Miele voordeel:
•  Altijd alles onder controle: gegevens over de actuele 

machinestatus en alle procesprotocollen
•  Snel handelen: het digitale platform levert gedetailleerde 

meldingen die eenvoudig via e-mail naar Miele of naar 
een van de gecertificeerde Miele servicepartners kunnen 
worden doorgestuurd.

•  Processen verbeteren: live-analyse van de prestaties 
van de machine, archivering en export van alle gegevens 
voor een gedetailleerde analayse

•  Perfect aangepast: instellingen en meldingen specifiek 
voor een locatie of machine

Met Miele MOVE kunnen alle professionele machines van Miele 
Professional in een netwerk worden opgenomen. Tegelijkertijd worden 
intelligente features met handige functies verbonden. In slechts 
één toepassing kunt u de gegevens van uw machines uitlezen en 
vergelijken, potentiële besparingen visualiseren en processen verkorten. 
Zo maakt Miele MOVE het machinemanagement gemakkelijk en 
efficiënt – altijd, overal en met ieder mobiel en vast eindtoestel.
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