De bedrijfsvaatwassers met tankspoelsysteem
Snel, efficiënt en gebruiksvriendelijk
Miele Professional. Immer Besser.

Snel en krachtig tegen verontreinigingen, behoedzaam voor het spoelgoed

Glanzende glazen, perfect gereinigd serviesgoed en fonkelend bestek – verzorgde gastvrijheid
herken je op het eerste gezicht. De bedrijfsvaatwassers met tankspoelsysteem van Miele Professional overtuigen echter niet alleen met uitstekende reinigingsresultaten. Met korte looptijden en
een spaarzame inzet van reinigingsmiddelen, water en energie leveren ze betrouwbare prestaties
voor gastronomie, horeca en gemeenschappelijke keukens.

Efficiënt
Het tankspoelsysteem bewijst zich op plaatsen waar grote hoeveelheden binnen korte
tijd moeten worden gespoeld. De capaciteit
neemt dankzij deze generatie vaatwassers
van Miele Professional wezenlijk toe. De ontwikkelde sproeiarmen met volledige dekking
zorgen voor een waterverbruik dat tot 25%
lager ligt. Zo wordt in het Eco-programma de
hoeveelheid spoelwater teruggebracht door
een geoptimaliseerde waterstroom en door
de volledig opnieuw ontworpen sproeiarmen.
Hierdoor verbruikt de tankspoeler ook minder
energie en reinigingsmiddelen, dit zorgt
ervoor dat bedrijfskosten worden verlaagd.
De vaatwassers hebben beschikking tot een
divers aantal programma's die passen bij het
spoelgoed dat moet worden afgewassen.
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Capaciteiten voor elke behoefte
Van compacte glazenspoelers voor bij de
bar - de klassieke modellen van 60 cm tot
dienbladspoelmachines met een bijzonder
diepe spoelruimte voor groot spoelgoed,
bijvijbeeld ook voor standaard reservoirs: de
tankspoelers bieden de passende capaciteit,
zowel in restaurants en in bars, in pensions,
bij de bakker, in cafés alsook in de slagerij.
Bovendien kunt u kiezen uit verschillende
korven voor de perfecte behandeling van alle
soorten spoelgoed.

Glanzende resultaten in elke situatie
Voor de hoogste eisen beschikken de glazenen bistrospoelmachines over de uitrustingsoptie met een geïntegreerd systeem voor
reverse osmose. Met deze vorm van waterbehandeling bereikt u perfecte spoelresultaten
zonder zelf nog te hoeven napoleren. Op die
manier bespaart u personeelskosten, vermijdt
u kostbare glasbreuken en biedt u uw gasten
bovendien uiterste hygiëne.

Het full touch-display kan net zo eenvoudig
worden bediend als uw smartphone. Zo
kunnen ook op de drukste momenten de
programma's eenvoudig en foutloos worden
geselecteerd.
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Sterk, betrouwbaar, efficiënt:
De bedrijfsvaatwassers met tankspoelsysteem van Miele Professional

Voordelen die dagelijks hun vruchten afwerpen

Altijd de perfecte reinigingsresultaten
De bedrijfsvaatwassers met tankspoelsysteem van Miele Professional
beschikken over specifieke programma's voor alle soorten spoelgoed
en voor elke soort verontreiniging. Alle belangrijke parameters zoals
spoelduur, temperatuur en pompdruk zijn in de fabriek al zorgvuldig
ingesteld; u kunt ze ook nog zelf aanpassen. Zo worden delicate champagneglazen net zo betrouwbaar en behoedzaam gereinigd als borden
met aangekoekte etensresten.

Groot bedieningsgemak
De bediening is vergelijkbaar met die van een smartphone en werkt
heel eenvoudig, namelijk maar met één knop en kan met een handschoen worden bediend. De gekleurde resterende run-indicator informeert u ook op afstand over de huidige status en het programmaverloop. Indien gewenst kunt u extra informatie oproepen en
instellingen van het display veranderen.

Zuinig en efficiënt
Met de onderbouwvaatwassers met tankspoelsysteem kan in vergelijking tot de voorgaande serie 15 tot 25% water worden bespaard. Dit
wordt bereikt door de innovatieve sproeiarm met stroomoptimalisatie
en verbeterde inspuiters voor het naspoelen. Dit vermindert tegelijkertijd het verbruik van energie en reinigingsmiddelen en heeft dus een
positief effect op de bedrijfskosten van de vaatwasser.

Verschillende doseervarianten
De tankspoelers zijn op de optimale doseermethode voorbereid. Het
aanbod bestaat uit modelafhankelijke uitrustingsvarianten met interne
doseerpompen en zuiglansen voor externe reservoirs voor reinigingsmiddelen. Tevens zijn er varianten met interne reservoirs voor reinigingsmiddelen en doseerpompen – ideaal voor locaties zonder ruimte
voor een externe reservoir.
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Bedrijfsvaatwasser met tankspoelsysteem

PTD 701

Bedrijfsvaatwasser met tankspoelsysteem

PTD 702

Maximale theoretische capaciteit [rekken/uur]

77

Maximale theoretische capaciteit [rekken/uur]

65

Kortste programmaduur [sec]

47

Kortste programmaduur [sec]

55

Maximaal vermogen circulatiepomp [l/min]

200

Maximaal vermogen circulatiepomp [l/min]

200

Standaard- en extra programma's

3+4

Standaard- en extra programma's

3+4

Interne tanks voor reinigings- en naspoelmiddel (DOS)

Optioneel

Interne tanks voor reinigings- en naspoelmiddel (DOS)

Optioneel

Interne waterontharder (WES)

–

Interne waterontharder (WES)

–

Buitenmaten H/B/D [mm] incl. in hoogte verstelbare voeten, zonder reservoirs voor reinigingsmiddelen

725–760/460/617

Buitenmaten H/B/D [mm] incl. in hoogte verstelbare voeten, zonder reservoirs voor reinigingsmiddelen

725–760/600/617

Korfafmeting [mm]

400 x 400

Korfafmeting [mm]

500 x 500/500 x 530

Wateraansluiting

KW of WW tot 60 °C

Wateraansluiting

KW of WW tot 60 °C

Totale aansluitwaarde (draai-/wisselstroom) [kW]

9,7/4,1

Totale aansluitwaarde (draai-/wisselstroom) [kW]

9,7/4,1

PTD 701
•  Vaatwasser voor glazen met
tankspoelsysteem
•  Perfect voor gebruik bij de bar
Plus
•  Kortste programmaduur: 47 seconden
•  Max. theoretische reinigingscapaciteit: 1.532
glazen per uur
•  Interne doseerpompen en doseerlansen
voor externe toevoer van reinigings- en
naspoelmiddel
•  Programma's voor verschillende soorten
spoelgoed
•  Geschikt voor onderbouw in een keukenblok
•  Optioneel: geïntegreerde reverse osmose:
voor glanzende glazen zonder napoleren

PTD 702
•  Universeel inzetbare vaatwasser met
tankspoelsysteem
•  Perfect voor gebruik bij de bar
Plus
•  Kortste programmaduur: 55 seconden
•  Maximale theoretische reinigingscapaciteit:
3.207 glazen per uur of 1.170 borden per uur
(bij een programmaduur van 55 seconden of meer)
•  Interne doseerpompen en doseerlansen
voor externe toevoer van reinigings- en
naspoelmiddel
•  Programma's voor verschillende soorten
spoelgoed
•  Geschikt voor onderbouw in een keukenblok
•  Optioneel: geïntegreerde reverse osmose: voor
glanzende glazen zonder napoleren
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Bedrijfsvaatwasser met tankspoelsysteem

PTD 703

Bedrijfsvaatwasser met tankspoelsysteem

PTD 704

Maximale theoretische capaciteit [rekken/uur]

65

Maximale theoretische capaciteit [rekken/uur]

65

Kortste programmaduur [sec]

55

Kortste programmaduur [sec]

55

Maximaal vermogen circulatiepomp [l/min]

200

Maximaal vermogen circulatiepomp [l/min]

200

Standaard- en extra programma's

3+4

Standaard- en extra programma's

3+4

Interne tanks voor reinigings- en naspoelmiddel (DOS)

Optioneel

Interne tanks voor reinigings- en naspoelmiddel (DOS)

–

Interne waterontharder (WES)

Optioneel

Interne waterontharder (WES)

–

Buitenmaten H/B/D [mm] incl. in hoogte verstelbare voeten, zonder reservoirs voor reinigingsmiddelen

820–855/600/617

Buitenmaten H/B/D [mm] incl. in hoogte verstelbare voeten, zonder reservoirs voor reinigingsmiddelen

820–855/600/651

Korfafmeting [mm]

500 x 500/500 x 530

Korfafmeting [mm]

500 x 500/500 x 530/500 x 540

Wateraansluiting

KW of WW tot 60 °C

Wateraansluiting

KW of WW tot 60 °C

Totale aansluitwaarde (draai-/wisselstroom) [kW]

9,7/4,1

Totale aansluitwaarde (draai-/wisselstroom) [kW]

9,7/4,1

PTD 703
•  Universeel inzetbare vaatwasser
met tankspoelsysteem
Plus
•  Kortste programmaduur: 55 seconden
•  Max. theoretische reinigingscapaciteit:
1.170 borden per uur
•  Interne doseerpompen en doseerlansen
voor externe toevoer van reinigings- en
naspoelmiddel
•  Optioneel: modelvariant BASIC
zonder doseervoorbereiding
•  Programma's voor verschillende soorten
spoelgoed
•  Geschikt voor onderbouw in een keukenblok
•  Uitrusting met geïntegreerde waterontharder

PTD 704
•  Vaatwasser met tankspoelsysteem
en diepe spoelruimte
•  Bijzonder geschikt voor de reiniging van
tabletten en EN-reservoirs
Plus
•  Kortste programmaduur: 55 seconden
•  Max. theoretische reinigingscapaciteit:
1.170 borden per uur
•  Interne doseerpompen en doseerlansen
voor externe toevoer van reinigings- en
naspoelmiddel
•  Programma's voor verschillende soorten
spoelgoed
•  Geschikt voor onderbouw in een keukenblok
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Accessoires van Miele Professional –
voor optimale prestaties in het volledige afwasproces

Miele Professional biedt hoogwaardige professionele vaatwassers en innovatieve procestechniek. De spreekwoordelijke Miele-kwaliteit blijkt ook uit het uitgebreide aanbod aan accessoires
voor nog eenvoudiger, sneller en effectiever reinigen. Zorgvuldig afgestemde reinigings- en
naspoelmiddelen en de service van Miele met uitermate korte lijnen zorgen voor een uniek
systeem: System4Shine van Miele Professional.

Korven, rekken en inzetten
De accessoires van Miele Professional bestaan uit veelzijdige
korven en inzetten, die elk spoelgoed veilig in de
spoelruimte plaatsen – voor een optimale reiniging.
•  Glazenrekken en -korvensets
•  Bestekkorven
•  Borden- en kopjeskorven
•  Bistro- en universele korven
•  Dienbladrekken en korfdragers
Overige accessoires
•  Sokkel open/gesloten in verschillende hoogtes
•  Opvangbakken
•  Stoombeschermingssets
•  CN-achterwand
•  Waterontharder, demineralisatiepatronen
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ProCare Shine
De reinigings- en naspoelmiddelen van de serie ProCare Shine zijn
speciaal bedoeld voor gebruik in professionele Miele-professionele
vaatwassers.
Met de zorgvuldig afgestemde formule leggen ze de basis voor een
professioneel en zuinig onderhoud van het servies.
•  Alkalische en mildalkalische vloeibare reinigingsmiddelen
•  naspoelmiddel
•  Regenereerzout
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Miele Nederland
Miele Professional
De Limiet 2
Postbus 166
4130 ED Vianen
www.miele-professional.nl

Telefoon: (0347) 37 88 84
Fax: (0347) 37 84 29
E-mail: professional@miele.nl

Telefoon: (0347) 37 88 84

Immer Besser
Sinds 1899 gaat familiebedrijf Miele volgens
een duidelijke filosofie te werk: Immer Besser
(altijd beter). Dit alomvattende streven vormt
de basis voor de legendarische kwaliteit, duurzaamheid en innovatiekracht van een merk
“Made in Germany”. Een belofte die professionele gebruikers ervan verzekert dat ze het
juiste product hebben gekozen.

Uitstekend
Compromisloze betrouwbaarheid ten aanzien
van producten en service is voor veel gebruikers de reden om Miele regelmatig te kiezen
als beste en meest betrouwbare merk. Prestigieuze onderscheidingen als de MX Award, de
iF en reddot Design Awards en de Duitse prijs
voor duurzaamheid tonen aan dat Miele ook
op het gebied van design, kwaliteitsbeheer en
efficiënt gebruik van hulpbronnen een bijzondere plaats inneemt.

Vaardig
Miele Professional ontwikkelt en produceert
al decennia lang apparaten voor wasserette,
professionele vaatwassers, reinigings- en
desinfectieapparaten en sterilisatoren die blijk
geven van diepgaande kennis op productiegebied. Zorgvuldig afgestemde accessoires,
uitgebreid advies en een Miele-klantenservice
met uitermate korte lijnen zorgen ervoor dat u
met Miele altijd optimaal presterende, zuinige
apparatuur in huis haalt.

Miele Professional op internet
•  Uitgebreide informatie over technische
gegevens, beschikbare uitvoeringen en
accessoires
•  Te downloaden brochures voor alle
productgroepen en toepassingsgebieden
•  Duidelijke afbeeldingen,
gebruiksaanwijzingen en
productpresentaties via het YouTube-kanaal

Actieve milieubescherming:
het papier van deze brochure is 100% chloorvrij gebleekt
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