
PG 8096 [DOS MK SPEEDair]
Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem
met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en de zorg.

Meer informatie over dit product vindt u op:
http://www.miele.nl/professional

• Max. reinigingscapaciteit*: 456 
borden per uur of 24rekken per uur

• Optimale drogingsresultaten dankzij 
DryPlus drogen

• Eenvoudige en veilige handhaving 
dankzij AutoDos

• Flexibel afwassen met 2 
draadmanden of kunststof gecoate 
rekken per charge

• Altijd het juiste programma 
− speciale oplossingen voor 
verschillende soorten serviesgoed

* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, 
stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden 
variëren.

EAN: 4002516278382 / Materiaalnummer: 11422860 / 
Oud Materiaalnummer: 61809687EP1
Model en uitvoering
Model Vrijstaande professionele 

vaatwasser
Serie Professional
Model Speedair
Reinigingssysteem Verswater
Aantal niveaus 2
Front Roestvrij staal
Deksel Roestvrij staal
Zijwanden Roestvrij staal
Toepassing
Geschikt voor restaurant/café •
Geschikt voor hotels •
Geschikt voor pensions •
Geschikt voor gemeenschappelijke keukens •
Geschikt voor kleuterscholen •
Geschikt voor scholen en universiteiten •
Geschikt voor werkplaatsen •
Geschikt voor cafetaria's •
Geschikt voor sportverenigingen •
Capaciteitsgegevens
Circulatiepomp, Qmax in l/min. 390
Kortste programmaduur in min. 5
Maximale naspoeltemperatuur in °C 80
Reinigingscapaciteit borden per uur 456
Reinigingscapaciteit borden per uur met Dry+ 142
Reinigingscapaciteit rekken per uur 24
Spoelen van plastic bakjes mogelijk op twee niveaus •
Levensduur in reinigingscycli 15000
Besturing
Soort besturing TouchControl
Programmakeuze Touch on Metal
Maximale voorprogrammering in uren 24
Resttijdindicatie •
Programma's [aantal] 13
Weergave programmaverloop •
Instelbare displaytalen •
Taalneutrale bediening •
Standaard elektrische aansluiting
Elektrische aansluiting 3N AC 400V 50HZ
Vermogen in kW 8,50
Totale aansluitwaarde in kW 8,90
Zekering in A 16
Lengte van de netaansluitkabel in meter 1,70
Mogelijke spanningsvariant 1
Elektrische aansluiting    AC 230V 50HZ
Vermogen in kW 3,00
Totale aansluitwaarde in kW 3,40
Zekering in A 16

http://www.miele.nl/professional
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Wateraansluiting/-afvoer
Koud water [aantal] 1
Warm water [aantal] 1
Vereiste waterdruk in bar 0,40-10,00
Afvoerpomp [DN] 22
Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm 100
Ingebouwde waterontharder •
Maximale waterhardheid in mmol/l 10,70
Waterbeveiligingssysteem Waterproof-systeem
Waterverbruik per spoelgang in l 8,00
Afmetingen en gewicht
Buitenmaat, hoogte in mm 820
Buitenmaat met deksel, hoogte in mm 835
Buitenmaat, breedte in mm 598
Buitenmaat, diepte in mm 598
Buitenmaat, brutohoogte in mm 940
Buitenmaat, brutobreedte in mm 675
Buitenmaat, brutodiepte in mm 745
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm 559
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm 536
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm 474
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm 516
Inschuifhoogte boven vloer in mm 216
Nettogewicht [kg] 63
Brutogewicht in kg 69
Maximale vloerbelasting in N 1200
Emissiewaarde
Geluidsemissieniveau op de werkplek (LpA) 47 dB(A) re 20 µPa
Geluidsvermogen (LwA) 59,0
Programma's
Universeel •
Superkort •
Kort •
Hygiëne •
Glazen •
Bierglazen •
Bestek •
Kunststof •
Intensief •
Regeneratie •
Afpompen •
Rekuitvoering
1 x  bovenrek O 891 voor kopjes •
1 x  onderrek U 890 voor inzetten •
1 x inzet E 810 voor dessertbordjes •
2 x inzet E 816 voor borden •
2 x inzet E 165 voor bestek •
In hoogte verstelbaar bovenrek •
Uitvoering
1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig 
reinigingsmiddel en naspoelmiddel

•
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Geïntegreerde doseerpomp/-module voor vloeibare 
reinigingsmiddelen

•

Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal •
Zoutreservoir in de deur •
Perfect GlassCare •
Instelbare temperatuurstop •
Aanpasbare reinigingstemperatuur •
Aanpasbare reinigingstijd •
Droogtijd kan worden veranderd •
Optische interface •
Veel accessoires (naar keuze) •
Aansluitmogelijkheden
Externe doseermodule voor naspoelmiddel •
Keur- en kenmerken
CE •
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG •
VDE •
Bescherming tegen opspattend water IPX1 •
EMC-ontstoord •
DIN 10512 •
EN 1717 •


