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Katalogi MIELE PROFESSIONAL 

2010
PRALNICTWO I GASTRONOMIA:

1) MAŁE OLBRZYMY: pralnico-wirówki, suszarki i magiel

2) Miele OCTOPLUS. Pralnico-wirówki i suszarki 8 kg.

3) Urządzenia pralnicze: pralnico-wirówki 10-32 kg.

4) Nowe suszarki generacja PT 8000 DryPlus

5) Pralnico-wirówki z barierą higieniczną

6) Rozwiązania systemowe do sprzątania budynków: 
przygotowywanie mopów i ścierek.

7) Magle 

8) Gastronomia: profesjonalne zmywarki do naczyń

DEZYNFEKCJA:

1) Laboratoryjne automaty myjąco-dezynfekujące

2) Szpitalne automaty myjąco-dezynfekujące 
(urządzenia na 4 -7 tac DIN).

3) Rozwiązania systemowe w zakresie przygotowywania 
narzędzi i instrumentów medycznych w przychodniach 
i centralnych sterylizatorniach szpitalnych.  
(urządzenia na 8 -15 tac DIN).

4) Mycie i dezynfekcja narzędzi w gabinetach stomatologicznych. 
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DryPlus
Wraz z nowymi suszarkami PT 8000 
Miele Professional wnosi kolejny 
znaczący Plus do oszczędnej i de-
likatnej pielęgnacji tkanin. Nowe 
suszarki są doskonałym uzupełnie-
niem urządzeń piorących. Przekrój 
wydajności wynosi od 10 do 40 kg 
na jeden załadunek.
DryPlus to innowacyjne rozwiązanie 
zastosowane w nowych suszarkach 
Miele, zapewniające wszystkim 
użytkownikom – od małych pralni 
w gastronomii aż po duże pralnie 
hotelowe lub pralnie usługowe – wy-
dajną pracę połączoną z delikatną 
pielęgnacją tkanin. 

Efektywność, która pomaga 
oszczędzać z troską o środowisko.

Zastosowanie najbardziej wydaj-• 
nych źródeł energii: prądu, gazu, 
pary wodnej.
Ponowne wykorzystanie ogrzane-• 
go powietrza (Air Recycling).
Solidna konstrukcja z materiałów • 
wysokiej jakości, które mogą być 
poddawane recyklingowi.
Inteligentne sterowanie.• 
Rozponawanie poziomu • 
wilgotności za pomocą 
systemu Perfect Dry.

Technika, która dopasowuje się 
do sytuacji.

3 koncepcje obsługi dla spełnienia • 
indywidualnych wymagań klienta.

Nowe suszarki generacja PT 8000

Wielokrotnie wyróżniane
Jakość i niezawodność urządzeń 
Miele została wielokrotnie potwier-
dzona wysokimi notami w testach. 
Dlatego marka ta zaliczana jest do 
najlepszych i najbardziej godnych 
zaufania, czego dowodem są rów-
nież liczne nagrody.

Koncepcja obsługi, która po pro-
stu działa.

Szybki i łatwy wybór programu • 
przy pomocy pokręteł i przycisków 
funkcyjnych.
Przebieg programu widoczny na • 
wyświetlaczu.
Duży otwór bębna ułatwiający za-• 
ładunek i rozładunek.

Design, który odzwierciedla naj-
wyższą klasę działania.

Kształt urządzenia zapewnia opty-• 
malną ergonomię i komfort obsługi.

Silna marka. Made in Germany.
Duże zaawansowanie wszystkich • 
produktów.
Szeroka paleta usług – od doradz-• 
twa, poprzez planowanie, szkole-
nie, analizę ekonomiczną, finanso-
wanie, aż po obsługę klienta.

„Zawsze lepiej, zawsze lepsi”
Marka Miele to synonim jakości. 
Wszystkie urządzenia są projektowa-
ne i produkowane zgodnie z najwyż-
szymi standardami, a poszczególne 
elementy wyposażenia dostosowane 
są do najwyższych wymagań użyt-
kowników. Od 110 lat filozofia firmy 
brzmi „zawsze lepiej, zawsze lepsi”. 
Również w przypadku nowych su-
szarek zastosowana została inno-
wacyjna technika, która wyróżnia 
wszystkie produkty Miele na rynku. 
Urządzenia pralnicze Miele gwa-
rantują użytkownikom maksymalną 
oszczędność oraz niezawodność. 
Miele oferuje perfekcyjne rozwiąza-
nia systemowe w zakresie pielęgna-
cji tkanin, od prania poprzez susze-
nie do prasowania lub maglowania.

Pojemność, która pokazuje swoją 
wielkość.

5 klas wielkości bębna o objętości • 
od 250 do 800 l, na pranie o wa-
dze od 10 do 40 kg.

System, który aktywnie chroni 
tkaniny.

Opatentowany bęben o strukturze • 
plastra miodu.
Ochrona formy i dłuższa żywot-• 
ność tkanin.
Bęben suszarki z żebrowaniem • 
Softlift.

Moc, która oferuje wyraźnie więcej.
Wydajna grzałka i wysoka przepu-• 
stowość powietrza dla skrócenia 
czasu suszenia.
Duża pojemność bębna dla więk-• 
szej wydajności.
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Wielkość robocza: 
Ładowność 13-16 kg 
Objętość bębna 325l

Suszarka PT 8331 (rys.) 
Sterownik Profitronic B,
sterowanie czasowe

Suszarka PT 8333
Sterownik Profitronic B Plus,
sterowanie wilgotnościowe

Suszarka PT 8335*
Programowalny sterownik  
Profitronic L Vario, 
sterowanie wilgotnościowe z licznymi 
pakietami programowymi dla różnych 
grup docelowych 

Suszarka PT 8337
Dowolnie programowalny sterownik  
Profitronic M, 
sterowanie wilgotnościowe z licznymi 
pakietami programowymi dla różnych 
grup docelowych

* – dostępny od 3 kwartału 2010 

Nowe suszarki - 5 klas wielkości.

Wielkość robocza: 
Ładowność 16-20 kg 
Objętość bębna 400l

Suszarka PT 8401
Sterownik Profitronic B,
sterowanie czasowe

Suszarka PT 8403 (Rys.) 
Sterownik Profitronic B Plus, 
sterowanie wilgotnościowe

Suszarka PT 8405*
Programowalny sterownik  
Profitronic L Vario, 
sterowanie wilgotnościowe z licznymi 
pakietami programowymi dla różnych 
grup docelowych

Suszarka PT 8407
Dowolnie programowalny sterownik 
Profitronic M, 
sterowanie wilgotnościowe z licznymi 
pakietami programowymi dla różnych 
grup docelowych

Wielkość robocza: 
Ładowność 10-13 kg 
Objętość bębna 250l

Suszarka PT 8251
Sterownik Profitronic B,
sterowanie czasowe

Suszarka PT 8253
Sterownik Profitronic B Plus, 
sterowanie wilgotnościowe

Suszarka PT 8255*
Programowalny sterownik  
Profitronic L Vario, 
sterowanie wilgotnościowe z licznymi 
pakietami programowymi dla różnych 
grup docelowych

Suszarka PT 8257
Dowolnie programowalny sterownik  
Profitronic M, 
sterowanie wilgotnościowe z licznymi 
pakietami programowymi dla różnych 
grup docelowych
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Wielkość robocza: 
Ładowność 20-25 kg 
Objętość bębna 500l

Suszarka PT 8503
Sterownik Profitronic B Plus 
sterowanie wilgotnościowe

Suszarka PT 8505* (rys.) 
Programowalny sterownik  
Profitronic L Vario, 
sterowanie wilgotnościowe z licznymi 
pakietami programowymi dla różnych 
grup docelowych 

Suszarka PT 8507
Dowolnie programowalny sterownik  
Profitronic M, 
sterowanie wilgotnościowe z licznymi 
pakietami programowymi dla różnych 
grup docelowych

Wielkości załadunku oraz koncepcje • 
obsługi dla indywidualnych 
zastosowań.
Opatentowany bęben z żebrowaniem • 
Softlift dla perfekcyjnej pielęgnacji 
tkanin.
Ogrzewanie przy użyciu najbardziej • 
efektywnego źródła energii: prądu, 
gazu lub pary wodnej.
Opatentowany czujnik wilgotności • 
końcowej – system Perfect Dry.
Efektywne wykorzystanie ogrzanego • 
powietrza dzięki opatentowanemu 
systemowi Air Recycling Plus.
Przysłowiowa jakość Miele  • 
– MADE IN GERMANY.

Wielkość robocza: 
Ładowność 32-40 kg 
Objętość bębna 800l

Suszarka PT 8803
Sterownik Profitronic B Plus  
sterowanie wilgotnościowe

Suszarka PT 8805*
Programowalny sterownik  
Profitronic L Vario,
sterowanie wilgotnościowe z licznymi 
pakietami programowymi dla różnych 
grup docelowych

Suszarka PT 8807 (rys.)
Dowolnie programowalny sterownik  
Profitronic M, 
sterowanie wilgotnościowe z licznymi 
pakietami programowymi dla różnych 
grup docelowych



Koncepcja obsługi: 
Profitronic B

Wybór czasu przy pomocy pokrętła.• 
„Kroki 5-minutowe”: od 5 do 60 min.• 
Wybór temperatury – 4 poziomy: • 
zimna, niska, średnia, wysoka.
Wyświetlacz pokazujący wybrany • 
czas suszenia lub czas, który po-
został do końca programu.
Odliczanie czasu do końca progra-• 
mu w krokach 1-minutowych.
Wskazania przebiegu programu: • 
nagrzewanie, chłodzenie, ochrona 
przed zagniataniem.
Lampki kontrolne: sprawdzić wylot • 
powietrza, wyczyścić filtr kłaczków.

Nowe suszarki – 3 koncepcje obsługi – 4 sterowniki.

Koncepcja obsługi: 
Profitronic B Plus

Wybór stopnia wilgotności końco-• 
wej i rodzaju tkanin.
Wybór programu przy pomocy • 
pokrętła.
Zmienne parametry programowe • 
jak np. czas rewersowania i pozio-
mu wilgotności końcowej.
Wyświetlacz pokazujący wybrany • 
czas suszenia/czas, który pozostał 
do końca programu lub poziom 
wilgotności końcowej.
Wskaźnik przebiegu programu: • 
podgrzewanie, chłodzenie, ochro-
na przed zagniataniem.
Funkcja „Dodatkowa ochrona” • 
z redukcją temperatury z wysokiej 
do średniej.
Lampki kontrolne: sprawdzić wylot • 
powietrza, wyczyścić filtr kłaczków.

Sterowanie:  
3 koncepcje – 4 sterowniki
W zależności od zastosowań użyt-
kownik może wybrać najlepszą dla 
siebie koncepcję obsługi. 
Warianty podstawowe (Profitronic B 
i Profitronic B Plus) pracują z progra-
mami czasowymi i/lub programami 
standardowymi. Użytkownik wybiera 
czas trwania programu lub pożąda-
ny poziom wilgotności końcowej. 
W wariantach rozbudowanych użyt-
kownik ma do wyboru 2 koncepcje 
obsługi: Profitronic L Vario lub do-
wolnie programowalne sterowanie 
Profitronic M. Wszystkie warianty 
sterowania są innowacjami stwo-
rzonymi w Miele ELECTRONIC 
i stanowią kolejny dowód wyjątko-
wego zaawansowania wszystkich 
urządzeń pralniczych Miele. Własne 
rozwiązania technologiczne, indywi-
dualnie opracowane sterowniki oraz 
programy wnoszą istotną wartość 
dodaną do codziennej pracy.
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Koncepcja obsługi 1: 
Profitronic B  
i Profitronic B Plus



Koncepcja obsługi: 
Profitronic L Vario*

Wybór stopnia wilgotności końco-• 
wej i rodzaju tkanin.
Wybór programu przy pomocy po-• 
krętła lub 4 klawiszy funkcyjnych.
Możliwość utworzenie 5 własnych • 
programów z zapisanych bloków 
programowych.
Wyświetlacz pokazujący w czy-• 
telny sposób wszystkie stopnie 
obsługi, programy i komunikaty 
kontrolne.
Możliwość wyboru języka  • 
(spośród 21).
5 różnych modułów obsługi.• 
Oprócz programów standardo-• 
wych liczne pakiety programowe 
dla określonych grup docelowych 
np. firm sprzątających czy straża-
ków.

Koncepcja obsługi: 
Profitronic M

Wybór programu przy pomocy • 
pokrętła lub 6 klawiszy wielofunk-
cyjnych.
Dowolnie programowalne parame-• 
try programowe.
Programy sterowane wilgotnościowo• 
Wyświetlacz pokazujący w czy-• 
telny sposób wszystkie stopnie 
obsługi, programy i komunikaty 
kontrolne.
Alternatywna obsługa z kartą chi-• 
pową i czytnikiem kart chipowych 
np. do zatwierdzania wybranych 
programów.
Rejestracja danych  • 
eksploatacyjnych.
Oprócz programów standardowych • 
liczne pakiety programowe dla 
określonych grup docelowych np. 
firm sprzątających czy strażaków.

PT 8000
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Koncepcja obsługi 2: 
Profitronic L Vario
*urządzenia dostępne od 3 kwartału 
2010 roku 

Koncepcja obsługi 3:
Profitronic M

* –  urządzenia z tym sterowaniem dostępne od 3 kwartału 2010 
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Pojemność, która pokazuje praw-
dziwą wielkość.

Wysoka wydajność urządzenia.• 
Szybkie cykle suszenia.• 
Równomiernie wysuszone pranie.• 
Delikatna pielęgnacja tkanin.• 

Wszystkie suszarki Miele wyposa-
żone są w wyjątkowo duży bęben 
suszący. Optymalny współczynnik 
ładowności (ładunek znamionowy 
w kg/objętość bębna w l) wynosi 
1:25. W zależności od rodzaju tkanin 
możliwy jest załadunek 1:20. 

Objętość 
bębna

Współczynnik 
ładowności 
1:25

Współczynnik 
ładowności 
1:20

250 l 10 kg 13 kg

325 l 13 kg 16 kg

400 l 16 kg 20 kg

500 l 20 kg 25 kg

800 l 32 kg 40 kg

Opatentowany bęben SoftCare

Wyjątkowa pielęgnacja tkanin
Ochrona tkanin w opatentowanym 
bębnie Miele została naukowo po-
twierdzona badaniami przeprowa-
dzanymi przez Instytut Badań Sto-
sowanych w Krefeld.

Tkaniny są znacznie delikatniej • 
suszone.
Tekstylia zachowują swój kształt • 
i mogą być użytkowane przez 
dłuższy czas.

System, który aktywnie chroni 
tkaniny.

Zadbane tkaniny starczają na dłużej.• 
Mniejsze wydatki na tekstylia.• 
Szybkie cykle suszenia.• 
Efektywne wykorzystanie energii.• 
Mniej zagnieceń, mniej pracy na • 
później.

Tylko urządzenia pralnicze Miele pie-
lęgnują tkaniny w opatentowanych 
bębnach SoftCare.W bębnach tych 
mogą być suszone nawet tkaniny 
niezwykle delikatne. Dzięki osiowe-
mu ruchowi powietrza i specjalnej 
powłoce bębna o strukturze plastra 
miodu, w trakcie suszenia tekstylia 
przesuwane są na poduszce po-
wietrznej, a specjalne żebra Softlift 
zbierają suszone tkaniny, które de-
likatnie opadają. W ten sposób su-
szenie jest jednocześnie intensywne, 
dokładne i równomierne.

Opatentowany bęben SoftCare

Perfekcyjne wykończenie
Podobnie jak w przypadku prania, 
opatentowany bęben Miele również 
w trakcie suszenia zapewnia per-
fekcyjną ochronę tkanin i pomaga 
osiągnąć idealną jakość maglowania 
lub prasowania.
Optymalna wymiana powietrza i wil-
goci zapewnia równomierne suszenie.

Mniej zagnieceń, dzięki delikatne-• 
mu wygładzaniu tkanin.

Nowe suszarki – idealnie delikatna pielęgnacja suszonych tkanin.
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Wydajność, która oferuje wyraźnie 
więcej.

Krótsze czasy suszenia.• 
Dokładnie określona wilgotność • 
końcowa.
Idealna pielęgnacja tkanin.• 

Maksymalna wydajność suszarek 
Miele to optymalne zestawienie du-
żego bębna suszącego, dużej mocy 
grzewczej i wysokiego przepływu 
powietrza.

Filtr w suszarkach PT 8000
Duży filtr o powierzchni 3700 - 5250 
cm2.

Efektywność, która pomaga 
oszczędzać koszty w trosce 
o środowisko.

Do wyboru ogrzewanie przy użyciu • 
prądu, gazu lub pary.
Opatentowany system Perfect Dry• 
Przepływ powietrza zgodny z za-• 
sadą strumienia wzdłużnego.
Odzysk i ponowne użycie ogrza-• 
nego powietrza (Air Recycling).
Opatentowany system sterowania • 
powietrzem i klapami  
(Air Recycling Plus).
Regulacja i kontrola wszystkich • 
procesów przez w pełni elektro-
niczne sterowanie.

Wybór źródła zasilania
Jeśli od strony technicznej możliwe 
jest podłączenie do nowej suszarki 
Miele gazu jako źródła energii do 
podgrzewania, jest to rozwiązanie 
bardzo wydajne pod względem eko-
nomicznym oraz ekologicznym.

Profesjonalne wyposażenie, pro-
fesjonalne rozwiązania

Otwór załadunkowy 520 mm, • 
umożliwiający łatwy załadunek 
nawet tekstyliów o dużych gabary-
tach jak np. pościel, poduszki.
2 oddzielne silniki do napędu bęb-• 
na i dmuchawy gwarantują stały 
strumień powietrza i równomierne 
suszenie nawet podczas rewerso-
wania.
Rytm rewersowania  • 
41-42 obr./min., zapewnia idealną 
pielęgnację tkanin i równomierne 
suszenie.

Ekonomia i ekologia są przez Miele 
traktowane równie poważnie. Pod-
grzewanie i zużycie powietrza do 
suszenia jest w nowych suszarkach 
Miele zorientowane na zapewnienie 
maksymalnej użyteczności przy jed-
noczesnej optymalizacji kosztów.

Nowe suszarki - idealnie wydajna pielęgnacja suszonych tkanin.
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Perfect Dry
Różne rodzaje tkanin wymagają róż-
nej wilgotności końcowej, będącej 
efektem procesu suszenia, w zależ-
ności od tego czy będą przecho-
wywane w szafie, prasowane, czy 
maglowane. Perfect Dry – opatento-
wany przez Miele pomiar wilgotności 
końcowej, mierzy i nadzoruje cykl 
suszenia przy pomocy czujników 
i ustala dokładnie pożądany stopień 
wysuszenia tkaniny.

System, który aktywnie chroni 
tkaniny

Efektywne wykorzystanie podgrza-• 
nego powietrza.
Szybkie suszenie.• 
Delikatne suszenie.• 

Opatentowane sterowanie powie-
trzem i klapą (Air Recycling Plus)
Kolejnym krokiem w rozwoju syste-
mu Air Recycling jest opatentowany 
przez Miele –system sterowania po-
wietrzem i klapą. Seryjnie są w nie-
go wyposażone wszystkie modele 
suszarek Miele PT 8xx7, ze sterow-
nikiem Profitronic M. W zależności 
od rodzaju tkanin można wybierać 
miedzy zamkniętym lub otwartym 
obiegiem powietrza. Dzięki temu 
możliwe jest optymalne sterowanie 
powietrzem suszącym. W ten spo-
sób nawet tekstylia o dużych gaba-
rytach są dokładnie suszone. Zalety:

Oszczędność energii.• 
Oszczędność czasu.• 
Ochrona tkanin.• 

Air Recycling
W suszarkach Miele ok. 60% pod-
grzanego powietrza jest ponownie 
wykorzystywana, powietrze jest 
ponownie wprowadzane do procesu 
suszenia (Air Recycling).

Przepływ powietrza
Suszarki Miele pracują zgodnie 
z zasadą strumienia wzdłużnego. 
Podgrzane powietrze jest prowadzo-
ne przez bęben od tylnej części do 
przodu suszarki (osiowe prowadze-
nie powietrza). W przeciwieństwie 
do kołowego prowadzenia powietrza 
od góry do dołu, w perforowanym 
bębnie suszarki Miele ładunek przez 
cały czas znajduje się w strumieniu 
powietrza. Dzięki temu suszenie 
trwa tak krótko. 
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Perfect Dry

Air Recycling

Świeże powietrze1. 
Grzanie2. 
Bęben3. 

Dmuchawa4. 
Obieg zamknięty5. 
Wylot6. 

Świeże powietrze1. 
Grzanie2. 
Bęben3. 
Dmuchawa4. 

Obieg zamknięty5. 
Wylot6. 
Klapa powietrzna7. 

Air Recycling Plus



Silna marka. Made in Germany.
Intensywny dzień roboczy wymaga 
produktów, na których zawsze moż-
na polegać. W dziedzinie urządzeń 
pralniczych nazwa Miele od ponad 
110 lat jest synonimem przysłowio-
wej jakości.
 
Aby użytkownicy mogli w pełni po-
legać na urządzeniach pralniczych 
Miele, są one stale poddawane in-
tensywnym testom jakościowym.

Okres użytkowania:
40.000 cykli/20.000 h• 
ponad 11 lat przy użytkowaniu • 
8 godzin/dobę i 220 dniach robo-
czych/rok

System drzwiowy:
100.000 cykli• 
otwieranie/zamykanie drzwi przy • 
dodatkowej masie 10 kg.

Każde urządzenie jest przed dosta-
wą poddawane dokładnej kontroli. 
W jej trakcie sprawdzeniu podlega 
między innymi:

liczba obrotów bębna• 
temperatura dolotu/wylotu• 
temperatura programów• 
funkcje bezpieczeństwa• 

Dopiero, gdy suszarka przejdzie 
pomyślnie testy może wyjechać 
z fabryki. 

Pokrywa komory z filtrem:
10.000 cykli• 
otwieranie/zamykanie klapy• 

Panel obsługi/sterownik:
100.000 naciśnięć włącznika• 
magazyn centralny i rolki transmi-• 
syjne ponad 20.000 godzin

Zawór magnetyczny w urządzeniach 
z ogrzewaniem parowym:

240.000 cykli przy 10 barach  • 
ciśnienia pary

Napęd bębna:
ładunek o wilgotności  • 
końcowej 80% 
15% niższe napięcie• 

Urządzenie pralnicze Miele:
Idealna pielęgnacja każdego dnia.
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Rejestracja danych eksploatacyj-
nych stale zyskuje na znaczeniu. 
Jest ważnym elementem kontroli 
niezawodności procesów i wyników 
oraz analizy opłacalności. Istotnym 
elementem wpływającym na wydaj-
ność pralni, poza efektywnym wy-
korzystaniem personelu, jest opty-
malny przebieg procesów. W tym 
celu dane eksploatacyjne mogą być 
rejestrowane, kontrolowane i opty-
malizowane.

Zapis danych eksploatacyjnych 
w standardzie
W nowych suszarkach Profitronic M 
moduł do rejestracji danych eks-
ploatacyjnych jest fabrycznie zinte-
growany. Zapisywane są wszystkie 
dane z przebiegu ostatnich 300 pro-
gramów. Jednostka do obsługi ste-
rownika PROFITRONIC M umożliwia 
przywołanie zarejestrowanych da-

Większy komfort, tylko w Miele
Specjalny program (IBH-Software 
– dostępny za dopłatą) zapewnia 
dodatkową wygodę podczas oceny 
i archiwizacji danych.

W kanale komunikacyjnym suszarki 
zakłada się moduł komunikacyj-
ny Miele XKM RS 232 z portem 
RS 232, co umożliwia połączenie 
z PC. Łatwa instalacja i rozwiązania 
programowe umożliwiają obróbkę, 
wizualizację i archiwizację nawet 
dużych ilości danych na komputerze 
(PC lub laptopie). Dane procesowe 
mogą być następnie przedstawiane 
graficznie lub tabelarycznie, opra-
cowywane i zapisywane. Informacje 
mogą być także w prosty sposób 
eksportowane i prezentowane w in-
nych programach jak np. MS Excell. 
Dane eksploatacyjne można w pro-
sty sposób zestawiać i oceniać uży-
wając dostępnych wartości.

nych na wyświetlaczu. W momencie 
rozpoczęcia pobierania informacji 
z suszarki wszystkie dane proceso-
we są rejestrowane i protokołowane.

Przyporządkowane dane:
np. miejsce eksploatacji, użytkow-• 
nik, data i numer urządzenia

Dane urządzenia:
np. liczba godzin roboczych• 

Ogólne dane dotyczące programów:
np. nazwy programów, czasy uru-• 
chomienia i zakończenia

Szczegółowe dane dotyczące  
programów:

np. dane eksploatacyjne, tempe-• 
ratury, czasy poszczególnych blo-
ków programowych

Zapis, wizualizacja, archiwizacja danych eksploatacyjnych.
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Dane techniczne.
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Suszarka PROFITRONIC B PT 8251 PT 8331 PT 8401
Budowa:  
załadunek od przodu, otwór załadunkowy [Ø mm] 520 520 520
System suszenia

System suszenie wywiew/obieg- Air Recycling • • •

Pobór powietrza/wywiew DN150 DN 150 DN 150

Dane dotyczące wydajności

Ładowność 1:25 -1:20 [kg] 10-13 13-16 16-20

Objętość bębna, bęben SoftCare [l] 250 325 400

Sterownik: PROFITRONIC B • • •

Sterownik czasowy • • •

Kanał modułu komunikacyjnego • • •

Możliwości przyłączenia

Moduł komunikacyjny z portem szeregowym o o o

System kasowy o o –

Wyłącznik obciążenia szczytowego o o o

Przyłącze elektryczne* (ogrzewanie elektryczne)

3NAC 380-415V50Hz 14,3 kW/3x25A 18,8kW/3x35A 23,8 kW/3x50A
Ogrzewanie, do wyboru:  
Elektryczne (EL), Gazowe (G), Parowe (D)

EL/G EL/G/P3 EL/G/P

Wymiary, waga (ogrzewanie elektryczne)

Wymiary zewnętrzne W/S/G [mm] 1400/906/836 1400/906/1019 1400/906/1148

Waga netto [kg] 148 165 191

Obudowy

Front, boki i pokrywa octoblau2, tył cynkowany • • •
Front stal szlachetna, boki i pokrywa octoblau2,  
tył cynkowany

o o o

Suszarka PROFITRONIC B Plus PT 8253 PT 8333 PT 8403 PT 8503 PT 8803

Budowa:  
załadunek od przodu, otwór załadunkowy [Ø mm] 520 520 520 520 520
System suszenia:

System suszenie wywiew/obieg- Air Recycling • • • • •

Pobór powietrza/wywiew DN150 DN 150 DN 150 DN150 DN150

Dane dotyczące wydajności:

Ładowność 1:25 -1:20 [kg] 10-13 13-16 16-20 20-25 32-40

Objętość bębna, bęben SoftCare [l] 250 325 400 500 800

Sterownik: PROFITRONIC B Plus • • • •

Sterownik wilgotności końcowej • • • • •

Kanał dla modułu komunikacyjnego • • • • •

Możliwości przyłączenia

Moduł komunikacyjny z portem szeregowym o o o o o

System kasowy o o – – –

Wyłącznik obciążenia szczytowego o o o o o

Przyłącze elektryczne* (Ogrzewanie elektryczne)

3NAC 380-415V50Hz 14,3 kW/3x25A 18,8 kW/3x35A 23,8 kW/3x50A 23,8 kW/3x50A 37,9 kW/3x63A
Ogrzewanie, do wyboru:  
Elektryczne (EL), Gazowe (G), Parowe (P)

EL/G EL/G/P3 EL/G/P EL/G/P EL/G/P

Wymiary, waga (ogrzewanie elektryczne)

Wymiary zewnętrzne W/S/G [mm] 1400/906/836 1400/906/1019 1400/906/1148 1640/1206/1002 1640/1206/1368

Waga netto [kg] 148 165 191 238 286

Obudowy

Front, boki i pokrywa octoblau2, tył cynkowany • • • • •
Front stal szlachetna, boki i pokrywa octoblau2,  
tył cynkowany

o o o o o

1 - patent; 2 - niebieska emalia; 3, D - na życzenie; • = w standardzie; o = opcja; – = niedostępne; * - przyłącze elektryczne specyficzne dla kraju
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Suszarka PROFITRONIC LVario PT 8255 PT 8335 PT 8405 PT 8505 PT 8805
Budowa:  
załadunek od przodu, otwór załadunkowy [Ø mm] 520 520 520 520 520
System suszenia

System suszenie wywiew/obieg- Air Recycling • • • • •

Pobór powietrza/wywiew DN150 DN150 DN 150 DN 150 DN 150
Dane dotyczące wydajności:  
Ładowność 1:25-1:20 [kg] 10-13 13-16 16-20 20-25 32-40
Objętość bębna, bęben SoftCare [l] 250 325 400 500 800

Sterownik: PROFITRONIC LVario • • • • •

Kanał dla modułu komunikacyjnego • • • • •

Możliwości przyłączenia

Moduł komunikacyjny z portem szeregowym o o o o o

System kasowy o o – – –

Wyłącznik obciążenia szczytowego o o o o o

Przyłącze elektryczne* (ogrzewanie elektryczne)

3NAC 380-415V50Hz 14,3 kW/3x25A 18,8kW/3x35A 23,8 kW/3x50A 23,8 kW/3x50A 37,9 kW/3x63A
Ogrzewanie, do wyboru:  
Elektryczne (EL), Gazowe (G), Parowe (P)

EL/G EL/G/P3 EL/G/P EL/G/P EL/G/P

Wymiary, waga (ogrzewanie elektryczne)

Wymiary zewnętrzne W/S/G [mm] 1400/906/836 1400/906/1019 1400/906/1148 1640/1206/1002 1640/1206/1368

Waga netto [kg] 148 165 191 238 286

Obudowy

Front, boki i pokrywa octoblau2, tył cynkowany • • • • •
Front stal szlachetna, boki i pokrywa octoblau2,  
tył cynkowany

o o o D o

Suszarka PROFITRONIC M PT 8257 PT 8337 PT 8407 PT 8507 PT 8807
Budowa:  
załadunek od przodu, otwór załadunkowy [Ø mm]

520 520 520 520 520

System suszenia:

System suszenie wywiew/obieg- Air Recycling Plus1 • • • • •

Pobór powietrza/wywiew DN150 DN150 DN 150 DN 150 DN 150
Dane dotyczące wydajności:  
Ładowność 1:25 -1:20 [kg] 10-13 13-16 16-20 20-25 32-40
Objętość bębna, bęben SoftCare [l] 250 325 400 500 800

Sterownik: PROFITRONIC M • • • •

Dowolnie programowalny • • • • •

Czytnik kart chipowych • • • • •

Kanał dla modułu komunikacyjnego • • • • •

Możliwości przyłączenia

Moduł komunikacyjny z portem szeregowym o o o o o

System kasowy o o

Wyłącznik obciążenia szczytowego • • • • •

Przyłącze elektryczne* (ogrzewanie elektryczne)

3NAC 380-415V50Hz 14,3 kW/3x25A 18,8 kW/3x35A 23,8 kW/3x50A 28,3 kW/3x50A 37,9 kW/3x63A

3 AC 220-240V 50Hz 14,3 kW/3x50A 18,8 kW/3x50A 23,8 kW/3x63A 28,3 kW/3x80A 37,9 kW/3x100A

3 AC 440V 60Hz 14,3 kW/3x25A 18,8 kW/3x35A 23,8 kW/3x35A 28,3 kW/3x50A –
Ogrzewanie, do wyboru:  
Elektryczne (EL), Gazowe (G), Parowe (P)

EL/G EL/G/P3 EL/G/P EL/G/P EL/G/P

Wymiary, waga (ogrzewanie elektryczne)

Wymiary zewnętrzne W/S/G [mm] 1400/906/836 1400/906/1019 1400/906/1148 1640/1206/1002 1640/1206/1368

Waga netto [kg] 148 165 191 238 286

Obudowy

Front, boki i pokrywa octoblau2, tył cynkowany • • • • •
Front stal szlachetna, boki i pokrywa octoblau2,  
tył cynkowany

o o o o o

1 - patent; 2 - niebieska emalia; 3, D - na życzenie; • = w standardzie; o = opcja; – = niedostępne; * - przyłącze elektryczne specyficzne dla kraju


