Miele PW 6080

Oma esite

PW 6080 AV Vario OB poistoventtiili
TEHOKKUUS

VESILIITÄNTÄ

Täyttömäärä [kg]: 8

1 x kylmävesiliitäntä 1/2", kierteet 3/4"

RAKENNE

Rummun tilavuus [l]: 80

1 x lämminvesiliitäntä 1/2", kierteet 3/4",

Vankka runkorakenne

Linkousnopeus [enint. kierr./min]: 1 300

1 x erillinen harmaavesi- tai kuumavesiliitäntä 1/2",

Etupinta, sivuseinät ja kansilevy polttomaalattu

g-kerroin: 520

letkua ei kuitenkaan valmiiksi tehtaalla asennettuna

sinisiksi (OB)<(>,<)> takaseinä sinkitty

Jäännöskosteus [%]: 49

Suuri täyttöluukku ilman kauluskumia
VARUSTUS

OHJAUS

Rumpu, rummun laippa ja pesuallas ruostumatonta

MITAT/PAINOT

PROFITRONIC L VARIO ohjelmoitava, elektroninen

terästä

Ulkomitat K / L / S [mm]: 1020/700/727

ohjaus, graafinen nestekidenäyttö, 16 vakio-ohjelmaa

Esteetön poistoventtiili

Nettopaino [kg]: 140

ja jopa 15 ohjelmoitavaa ohjelmapakettia, lämpötilat

Luukussa ei kauluskumia

ja linkousnopeus vapaasti valittavissa,

Vankka rakenne pidentää käyttöikää ja lisää vakautta

ohjelmavaiheen osoitin, 24 h ajastin, helppo

MELUTASO
Pesu [dB re 1 pW]: 55, linkous [db re 1 pW]: 78

ohjelmanvalinta monitoimivalitsimella, 4

PESUTEKNIIKKA

pikavalintapainiketta eniten käytettyjen ohjelmien

Patentoitu kennorumpu

TYYPPIHYVÄKSYNNÄT

valintaan, monikielinen käytönohjaus (21 kieltä),

Määräautomatiikka pesu- ja huuhteluvaiheissa,

VDE, EMV

jäljellä olevan ajan näyttö

täyttömäärään sopeutettu veden- ja energiankulutus

Ohjaukseen mahdollista valita 3 erilaista

Älykäs sisääntulevan veden ohjaus kylmä- ja

MAHDOLLISIA LISÄVARUSTEITA

käyttövaihtoehtoa: - "Kotitalouskäyttö" kaikki

lämminvesiliitäntää, erillinen siipipyörälaskuri mittaa

Jalustat

ohjelmat, asetukset ja lämpötilat käyttäjän valittavissa

sisääntulevan veden määrää erittäin tarkasti,

Annostuspumppu

- "4 painiketta - 4 ohjelmaa" käyttäjä voi valita neljästä

tuloksena optimaalinen veden- ja energiankulutus.

Rahastinjärjestelmät

ohjelmasta eikä muuttaa asetuksia - "Logo" helppo

Pyykkivaunut ja -vannat

käyttö, valittavana 12 ohjelmaa Tarkoitettu erityisesti

ANNOSTUSTEKNIIKKA

itsepalvelupesuloihin, koneen käyttökieli jokaisen

3-lokeroinen itsepuhdistuva (AutoClean)

käyttäjän valittavissa.

pesuainekotelo koneen etupuolella
Mahdollisuus kuuden ulkoisen annostuspumpun

LÄMMITYSTAPA

liitäntään patentoidun adapterin avulla, erityisen

Sähkölämmitteinen (EL)

helppo sijoittaa takaseinään. Tyhjenemisestä
varottava anturi takaa prosessiturvallisuuden.

KÄYTTÖMOOTTORI
Asynkronimoottori, jossa taajuudenmuunnin

LIITÄNNÄT
7-nastainen liitäntä rahastinjärjestelmien liittämistä

SÄHKÖLIITÄNTÄ

varten

3N AC 400V 50Hz

Optinen liitäntä huoltoa varten

Sulake [A]: 3x16

Liitäntäaukko jälkiasennettavia moduuleja varten,

Liitäntäteho [kW]: 8,2

esim. tiedonsiirtomoduuli, jossa sarjaliitäntäportti RS

Lämmitysteho [kW]: 7,95

232
Valinnaisena: Liitäntä huippukuormasuojaa varten
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