
Til optimal hygiejne 
Miele bækkenskyller til hospitaler og plejehjem
Miele Professional. Immer Besser.



2

Miele Professional er kendt for højeste 
pålidelighed i alle hygiejneprogrammer. Vores 
rengørings- og desinfektionsmaskiner er 
efterspurgte inden for rengøring af medicinsk 
udstyr, mens vores hygiejnevaskemaskiner 
og friskvandsopvaskemaskiner opfylder 
kravene på hospitaler og plejehjem. Den nye 
Miele bækkenskyller fuldender nu tilbudet - 
til optimal hygiejne

Kvalitet
Solid konstruktion med materialer af høj 
kvalitet giver Miele-maskinerne det fremra-
gende omdømme på markedet. Mieles nye 
bækkenskyller er derfor også konsekvent 
fremstillet af rustfrit stål og førsteklasses 
komponenter. Men kvalitet betyder også 
noget andet hos Miele. Den omfatter også 
alle de praktiske detaljer til hurtig, hygiejnisk 
og sikker fyldning, ergonomisk betjening 
samt problemfri installation i rum med be-
grænset plads.

Effektivitet
Med Miele Professionals nye bækkenskyl-
ler vælger du en ressourcebesparende og 
økonomisk løsning. Det kraftige dysesystem 
sikrer grundig rengøring af utensilierne med mi-
nimalt forbrug af vand, energi og rengøringsmid-
ler. Også det robuste og næsten vedligeholdel-
sesfri design gør bækkenskylleren til en rentabel 
investering, der tjener sig ind år efter år.

Kapacitet
Miele bækkenskyller fjerner sikkert og pålideligt 
alt snavs fra bækkener og urinflasker, både 
af rustfrit stål og plast. De innovative faste og 
roterende dyser samt tilpassede rengøringspro-
grammer sikrer maksimal grundig rengøring.

Kvalitet fra Miele Professional
Når du kun vil have det bedste
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Med Miele Professional er du sikret optimal 
kvalitet, ydelse og effektivitet. Førsteklasses 
maskiner, der hver dag lever op til forvent-
ningerne. Derfor vil 97 % af alle kunder* købe 
en maskine fra Miele Professional igen.

Pålidelighed
I fire generationer har vi som familieejet firma 
udvist et særligt ansvar over for vores kun-
der, samarbejdspartnere, medarbejdere, pro-
dukter og processer samt ressourceforbrug.
•  Produktudvikling, der konsekvent stiler mod 

kvalitet, holdbarhed og bæredygtighed.
•  Produktdesign, der har modtaget gentagne 

priser for ergonomi og funktionalitet.
•  Omfattende systemløsninger fra samme 

leverandør.
•  Lave driftsomkostninger i hele produktets 

levetid.
•  Fremragende serviceniveau med et 

landsdækkende net af serviceteknikere med 
kort responstid.
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Bækkenskyller fra Miele Professional
Maksimal pålidelighed, sikkerhed og effektivitet

Sikring af hygiejne
Miele bækkenskyller er designet til at forhindre spredning af patogener 
- og beskytter derved både patienterne, beboerne på plejehjemmet 
samt personalet. Efter rengøring udfører maskinen en termisk desinfek-
tion af utensilierne i henhold til de gældende retningslinjer og anbefa-
linger og sikrer dermed overholdelse af de højeste hygiejnestandarder.

Beskyttelse og effektivitet
Hygiejnisk sikkerhed opnås på flere niveauer med Miele bækkenskyller. 
De glatte rustfrie stålflader med minimale mellemrum er særligt nemme 
at rengøre, mens rengøringsbeholderen uden svejsesømme modvirker 
aflejring af rester.

Mere betjeningskomfort med praktisk tilbehør
Miele tilbyder et bredt sortiment af tilbehør til rengøring af forskelligt 
udstyr. 
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Intelligent styring
•  Konstant overvågning af maskinen og visning af programforløb.
•  Individuel tilpasning af rengøringsprogrammer og -parametre til 

kundens behov.
•  Tre rengøringsprogrammer til forskelige typer tilsmudsning.
•  Enkel betjening med taster til direkte valg.
•  Alle relevante data vises i display med tekst, fx navn og status for det 

valgte program, resterende programtid, opnået A0-værdi, maksimal 
skylletemperatur.

Højtudviklet rengørings- og desinfektionssystem
•  Rengøringssystem med Multijet-rotationsdyser.
•  Flere roterende og faste dyser sikrer, at utensilierne overspules 100 % 

med vand og kemi.
•  Alle udvendige og indvendige overflader på utensilierne rengøres 

reproducerbart.
•  Rengøringsbeholder og kabinet i rustfrit stål.
•  Rengøringsbeholder uden svejsninger og med afrundede hjørner 

modvirker dannelsen af rester og kimoverførsel.
•  Termisk desinfektion af rengøringsbeholder og dysesystem ved hver 

programafvikling.

Automatiske dørfunktioner
•  Døren betjenes med fodkontakt, så utensilierne kan anbringes direkte 

i bækkenskylleren.
•  Kontaminerede utensilier anbringes ergonomisk i maskinen.
•  Yderligere øget driftssikkerhed og forbedret ergonomi.
•  Automatisk låsning af rengøringsbeholderen ved programstart.

Oversigt over produktfordele
Miele bækkenskyller PWD 8545
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Bækkenskyller PWD 8545
PWD 8545 AD LCD

PWD 8545 AD LCD
Fritstående model, med automatisk 
døråbning/-lukning og LCD-display.

Produktegenskaber
•  H 1630, B 545, D 475 mm
•  Kapacitet/fyldning maks. 1 bækken og 1 

urinflaske eller 3 urinflasker*
•  Enkel betjening med taster til direkte valg
•  Desinfektionsniveau tilpasset behov – 

indstillelig A0-værdi
•  Optimale rengøringsresultater - Multijet 

rotationsdyse
•  Kundespecifikke programmer - 

programmerbar styring

* Kapacitet afhænger af de utensilier,
der skal rengøres og kan afvige.
Forskellige kombinationer af urinflasker og
bækkener er mulig.

Eksempler på fyldning
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Tekniske data
Bækkenskyller

Bækkenskyller PWD 8545 AD LCD

Urinflasker pr. fyldning maks. 3

Bækkenskyller/urinflasker pr. fyldning 1/1

Programmer 3

Udvendige mål H/B/D [mm] 1630/545/475

Doseringspumpe til afkalkningsmiddel •

Vandtilslutninger KV/VV

Afløb Vægafløb, kan ombygges

Eltilslutning 3N AC 380-400V 50Hz, 1 AC 230V 50Hz
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Immer Besser
Miele har siden 1899 været tro over for sin 
virksomhedsfilosofi: Immer Besser. To ord, 
som danner grundlag for en kontinuerlig 
innovation samt sikrer en høj kvalitetsstan-
dard. Et løfte, der giver professionelle brugere 
sikkerhed for, at de har besluttet sig for det 
rigtige produkt.

Prisvinder
Kompromisløs pålidelighed i produkter og 
ydelser er grunden til, at brugere regelmæssigt 
vælger Miele som bedste og mest troværdige 
mærke. Prestigefyldte priser som MX Award, 
iF og reddot Design Award og den tyske pris 
for bæredygtighed viser endvidere Mieles 
placering med hensyn til design, kvalitetsma-
nagement og ressourcebeskyttelse.

Kvalitet
Miele Professional har i årtier produceret hold-
bare vaskemaskiner og tørretumblere, opvas-
kemaskiner, rengørings- og desinfektionsmas-
kiner samt sterilisatorer i samme høje kvalitet. 
Omhyggeligt tilpasset tilbehør, omfattende 
service og hurtig reaktion fra Mieles kunde-
service medfører optimal ydelse og økonomisk 
brug til enhver tid.

Miele Professional på internettet
•  Udførlige informationer om tekniske data, 

udstyr og tilbehør
•  Brochurer til alle produktgrupper og 

anvendelsesområder til download
•  Beskrivende forklaringer, vejledninger og 

produktpræsentation på YouTube Channel


