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PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet med afløbsventil
specielt til kravene inden for Facility Management. Fyldningsmængde 6,0 kg.

• Tromlevolumen 57 l, kapacitet 6,0 kg
• Testet til intensiv brug - enestående

Miele kvalitet

• Sprogneutralt panel med

programvælger - M Select 

• Grundig vask - specialprogrammer til

mopper og klude 

• Bedst mulig smudsreduktion

– patenteret tidlig afvanding*

EAN  : 4002516120919 / Artikelnummer : 51506262DK / Materialnummer : 11089390

Konstruktion og udførelse
Konstruktion Frontbetjent, kan anv. i søjle

Serie Ydelse

Front Lotushvid, emaljeret

Kapacitet i kg 6,0

Tromlevolumen i l 57

Døråbning [Ø] i mm 300

Døråbningsvinkel i grader 167

Dørens yderposition højre

Vedligeholdelsesfri asynkronmotor •

SoftCare-tromle med tromlebagvæg med huller •
Anvendelse
Egnet til facility management •
Effektdata
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg 8,70
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i
kWh/kg 0,17

Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt og varmt vand
i l/kg 8,20

Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt og varmt
vand i kWh/kg 0,06

Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l 52,0

Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh 1,00

Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand 59

Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l 49,0

Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh 0,36

Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand 49

Restfugtighed ved skylning med koldt vand i % 52

Restfugtighed ved varmtvandscentrifugering i % 50

Centrifugeringshastighed i o/m 1.400

g-faktor 535
Styring
Styringstype M Select

Programindstilling Programmerbar

Maks. startforvalg i timer 96

Resttidsvisning •

Visning af programforløb •

Panel med let forståelige symboler •

Sprog kan til enhver tid vælges •
Dosering
Sæbeskuffe 3 kamre

Fleksibel doseringsadapter •
Maksimale tilslutningsmuligheder for doseringspumpe
[antal] 6

Registrering af manglende middel / tom beholder •
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Professionel vaskemaskine, elopvarmet med afløbsventil
specielt til kravene inden for Facility Management. Fyldningsmængde 6,0 kg.

Eltilslutning
Opvarmningsform Elektrisk

Eltilslutning 3N~ 400V 50HZ

Varmeeffekt i kW 4,60

Samlet tilslutning i kW 4,80

Sikring i A 10
Mulig spændingsvariant 1
Eltilslutning 230V~

Varmeeffekt i kW 2,30

Samlet tilslutning i kW 2,50

Sikring i A 16
Mål og vægt
Udvendigt mål, nettohøjde i mm 850

Udvendigt mål, nettobredde i mm 596

Udvendigt mål, nettodybde i mm 714

Udvendigt mål, bruttohøjde i mm 944

Udvendigt mål, bruttobredde i mm 660

Udvendigt mål, bruttodybde i mm 768

Nettovægt i kg 99,0

Bruttovægt i kg 104

Maksimal gulvbelastning i N 2820
Lydniveau
Lydniveau på arbejdsplads <70 dB(A) re 20 µPa

Varmeafgivelse til rummet i MJ/t 1,00
Udstyr
Patenteret for-afvanding •

Patenteret behandling af klude •

Tredimensionel ubalanceovervågning •

Professionel støddæmper •

Robust flange i rustfrit stål •

Desinfektionsskylning •

EcoSpeed •

Effektive medbringere •

Temperaturovervågning •

Specialvarmelegemer •

Automatisk registrering af tøjmængde •

Volumenstrømmåler •

Kommunikationsskakt •

Tilbehør, der er produktuafhængigt •
Effektivitet og holdbarhed
Genbrugsandel i % 95
Tilslutningsmuligheder
Optisk grænseflade for serviceadgang •

Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr) •
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Kapacitet
Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal] 31

Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal] 27

Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal] 50

Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal] 35
Godkendelser
CE •

VDE-EMV •

VDE •

Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4 •

WEEE •

Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EF •
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