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Helppoa, turvallista ja tehokasta
— Mielen ratkaisut siivouskeskuksiin

Siivoustyön tehokas ja joustava suorittaminen
edellyttää,että käytössä on koko ajan riittävä
määrä puhtaita siivousliinoja ja moppeja.

Moppien ja siivousliinojen pesun lisäksi on
huolehdittava myös muiden siivousvälineiden
puhtaudesta.

Mielen MOPSTAR60 säästää tehokkaasti myös työaikaa, sillä pesun yhteydessä siivouspyyhkeet voidaan kyllästää desinfiointi- tai
pesuaineella jatkokäyttöä varten.

Siivousvälineiden pesu puhtaaksi on haasteellista ja erittäin tärkeää, sillä vain puhtailla siivousvälineillä voidaan saada puhdasta
jälkeä aikaan.

Siivouspyyhkeiden ja moppien puhdistukseen käytettävien ohjelmien ohjelma-ajat on optimoitu tarkoituksenmukaisiksi. Nopeammat pesuajat nopeuttavat myös siivoustekstiilien kiertoa ja tekevät
siten siivoamisesta entistä taloudellisempaa.

Ammattikäyttöön valmistettu, kestävä Mielen lämpödesinfioiva
pesuautomaatti kaikenlaisten siivousvälineiden pesuun:
- moppipesimien levykehykset
- teräväkuivaimet
- pesuharjat
- astianpesuharjat
- ikkunanpesimet
- sangot, tarvike- ja moppilaatikot
- työjalkineet
- yhdistelmäkoneiden imusuuttimet ja vetoalustat

Ajastintoiminnon avulla voidaan määrittää pesuohjelman päättymisaika niin, että esimerkiksi aamulla työvuoron alkaessa koneessa
odottavat vastapestyt, tarvittaessa esikäsitellyt siivouspyyhkeet,
mikä nopeuttaa töiden aloittamista.
Pesu
Koneellinen siivouspyykin puhdistus asettaa käytettävälle pesukoneelle erityisvaatimuksia. Mielen moppienpesukoneen ainutlaatuinen pesutekniikka irrottaa vaikeimmankin lian siivouspyykistä.
Vahva runkorakenne kestää parhaiten kovan, jokapäiväisen
ammattimaisen työskentelyn rasitukset. Pitkä käyttöikä tarkoittaa
taloudellisuutta, nopeat pesu- ja kuivausajat tehokkuutta ja optimaalinen veden- ja energiankulutus sekä hellävarainen, mutta
tehokas pyykinkäsittely lisäsäästöä.
Desinfiointi
Korkeaa hygieniaa vaativissa siivouskohteissa on ensiarvoisen tärkeää, että siivouspyyhkeet ja mopit voidaan desinfioida luotettavasti ja turvallisesti pesukoneessa.
Miele MOPSTAR60:ssa on yhteensä 10 lämpö- tai lämpökemiallista
desinfiointiohjelmaa erilaisin lämpötiloin ja eripituisin lämpötilan pitoajoin, joista kolme on kerrallaan valittavissa aktiivikäyttöön. Näin
varmistetaan, että käyttäjä voi valita erilaisiin käyttötarkoituksiin
parhaiten sopivia ohjelmia.
Pesukoneen oma elektroniikka valvoo desinfiointitapahtumaa ja
sen parametreja koko pesutapahtuman ajan ja mahdolliset pesutapahtuman virheet näytetään välittömästi koneen näyttöruudulla.
Näin taataan, että haluttu hygieniataso on varmasti saavutettu.
Kuivaus
Suurin osa siivouspyykistä menee pesun jälkeen suoraan käyttöön,
osa kuivataan välillä. Kaikki siivouspyykki suositellaan kuitenkin
kuivattavaksi vähintään kerran viikossa.
Mielen lämpöpumpputoiminen kuivausrumpu on järkevä
ja taloudellinen ratkaisu pieniinkin tiloihin helpon
asennettavuutensa ja energianpihiytensä ansiosta.

Siivoustekstiilien
pesuun ja desinfiointiin

MOPSTAR60 moppienpesukone
• Ohjelmoitava, elektroninen ohjaus, nestekidenäyttö
• Erikoisohjelmat moppien, siivousliinojen sekä laikkojen puhdistukseen ja lämpödesinfiointiin. Laaja valikoima erilaisia ohjelmia
• Ohjelmavaiheen osoitin, 96 h ajastin, jäljellä olevan ajan näyttö
• Erittäin kestävä asynkronimoottori, jossa taajuudenmuunnin
• Tehokas erikoislämmitysvastus lyhentää pesuaikoja
• Vahvistettu iskunvaimennus pehmentää pesukoneen käyntiä ja
pidentää käyttöikää
• Patentoitu kennorumpu, jossa rei’itetty takaseinä, käsittelee
moppeja innovatiivisen hellävaraisesti
• Mikrokuituisille tai puuvillaisille siivousmopeille ja -liinoille sopiva
pesutekniikka.
• Esilinkous lian tehokkaaseen irrotukseen.
• Siivousmoppien ja liinojen pesu ja jälkikäsittely yhdessä työvaiheessa. Erilaiset jäännöskosteudet puhdistustehon optimoimiseksi ""Ready to use"".
• 3-lokeroinen itsepuhdistuva (AutoClean) pesuainekotelo koneen
etupuolella
• Mahdollisuus kuuden ulkoisen annostuspumpun liitäntään patentoidun adapterin avulla, erityisen helppo sijoittaa takaseinään.
Tyhjenemisestä varoittava anturi takaa prosessiturvallisuuden.
• Optinen liitäntä huoltoa varten
• Vankka kehysrunkorakenne
• Suuri täyttöaukko (halkaisija 30 cm)
• Asennettavissa pesutorniksi, pesukoneen päälle voidaan
kiinnittää kuivausrumpu WT-väliasennussarjan avulla

Tekniset tiedot

Täyttömäärä / kpl

Tyyppimerkintä

MOPSTAR60 PW 5064

Ohjaus

ProfiLine Mop

Väri

Valkoinen

Rummun tilavuus / täyttömäärä

59 l / 6,5 kg

Rumpu ruostumatonta terästä

Kennorumpu

Pesuaika moppiohjelma 60ºC

n. 43 min

Vedenotto 3/4” liittimet

Lämmin- ja kylmävesiliitäntä

Vedenpoisto

Poistoventtiili DN70

Sähköliitäntä

2N AC 400V 50Hz 2x16A

Mitat mm

K 850, L 595, S 725

Paino kg

109

Täyttömääriä MOPSTAR60
Puuvillamoppeja kpl

Mikrokuitumoppeja kpl

Siivousliinoja kpl

40 cm

50 cm

80 cm

40 cm

50 cm

80 cm

40 x 45 cm

40 x 38

33

29

18

54

38

26

219

159

Tehty kovaan käyttöön

Kennorummun ominaisuudet
Mielen ainutlaatuisen, patentoidun kennorummun ansiosta sekä
hellävarainen että samalla myös tehokas pesu on mahdollista
– tekstiilit tulevat puhtaiksi ja kestävät kauemmin.
Rummun olakkeiden ansiosta nopea ja tehokas pyykin kastelu vaikuttaa pesutehoa parantavasti esimerkiksi laikkojen pesussa.
Uuden MOPSTAR60 moppienpesukoneen takaseinässä on suuret
reiät. Näin moppien mukana koneeseen mahdollisesti joutuvat
suuremmatkin likapartikkelit poistuvat tehokkaammin pesurummusta.

Mielen patentoiman kennorummun ansiosta pestävät tekstiilit
pysyvät kauemmin kuosissaan, sillä ne eivät työnny rummun
reikien läpi.

Tavallinen rumpu päästää tekstiilin kuidut rummun reikien läpi
kuluttaen tekstiilejä pesun ja varsinkin linkouksen aikana.

Poistoventtiili
Uuden, nimenomaan moppienpesukonetta varten suunnitellun
poistoventtiilin ansiosta poistoveden mukana oleva lika virtaa
esteettömämmin pois pesualtaasta.
Venttiilin seinämät ovat sileät ja pyöristetyt ja venttiilin halkaisija on
kasvanut entisestä 50 mm:stä 70 mm:iin.

Parasta Miele-laatua
Tehty kestämään 30 000 käyttökertaa. Valmistettu korkealaatuisista materiaaleista. Toiminnallisuus ja taloudellisuus ovat jo suunnittelun lähtökohtina. Jatkuvat laatu- ja kestotestit takaavat laitteiden
pitkän käyttöiän.

Tehokasta kuivausta
pieniinkin tiloihin

PT 5137 WP kuivausrumpu
• Elektroninen ohjaus, korkealaatuinen nestekidenäyttö ja
ohjelmanvalitsin
• 2 vakio-ohjelmaa, joissa erilaisia kuivuusasteita, 2 aikavalintaohjelmaa ja 11 tekstiilikohtaista erikoisohjelmaa sekä Hellävarainen+ sopeutetulla kuivaustekniikalla
• Lämpöpumppukuivausjärjestelmä (WP)
• Alhainen kuivauslämpötila (alle 60°C) varmistaa hellävaraisen
kuivauksen
• Täsmällistä kuivausta: elektroninen kosteudenmittaus - PerfectDry, Sensitiv-kuivausjärjestelmä veden johtokyvyn mittauksen
perusteella, ilman pitkittäisvirtaus
• Kustannussäästöä ympäristöystävällisesti:
50% alhaisempi energiankulutus verrattuna kondenssikuivaajaan, sähkönkulutus 1,55 kWh ohjelmalla Kirjopyykki
- kaappikuiva
• Tehokas kosteudenpoisto  kondensaatiohävikki alle 10%
• Käyttää kahta moottoria  tehokas menetelmä
• Ohjelman etenemisen ja jäljellä olevan ajan näyttö,
24 h ajastin ja kellonajan näyttö
• Patentoitu kennorumpu ja SoftLift-olakkeet
• Rummun sisävalaisin
• Luukussa kaksinkertainen suodatinjärjestelmä
• Yhdistelmäsuodatin koneen alaosassa
• 7-nastainen liitäntä rahastinjärjestelmien liittämistä varten
• Optinen liitäntä huoltoa varten
• Vankka kehysrunkorakenne
• Suuri täyttöaukko (halkaisija 47 cm)
• Tehokasta tilankäyttöä: asennettavissa pesutorniksi, voidaan
kiinnittää pesukoneen päälle WT-väliasennussarjan avulla

Ei lämmitä huoneilmaa kuten
kondenssikuivaaja
Asennettavissa pieniin tiloihin
Säästää energiaa

Tekniset tiedot

PT 5137 WP

Ohjaus

Profiline L

Väri

Valkoinen

Rummun tilavuus

130 l

Lämmitys

Lämpöpumpputekniikka

Rumpu ruostumatonta terästä

Kennorumpu

Suodatusjärjestelmä

Yhdistelmäsuodatin

Jäähdytysaine

R134a

Sähköliitäntä

1 N AC 230V 50Hz 1x10A

Mitat mm

K 850, L 595, S 700

Paino kg

77

Rinnakkaismallit:
PT 5135C kuivausrumpu
• Kondenssikuivaaja
• Sähköliitäntä 2N 400V 3x10A
PT 5136 kuivausrumpu
• Poistohormiliitäntäinen
• sähköliitäntä 3N 400V 3x10A

Järkevä ratkaisu siivousvälineiden
pesuun ja desinfiointiin

Miele G 7859 TD pesuautomaatti siivousvälineille
•  Pesu kahdessa tasossa, sisältää yläkorin ja alakorin
siivousvälineille
•  Sisältää DOS G 60 nestemäisen pesuaineen annostelupumpun
•  3 pesuohjelmaa, vakioasetus siivousvälineiden puhdistukseen:  
pesulämpötila 50ºC ja loppuhuuhtelulämpötila 85º C / 1 min,
lyhin pesuaika n. 15 min
•  Ohjelmien pesu- ja huuhtelulämpötilat
ohjelmoitavissa 30º-93º C ja lämpötilan pitoaika 1-10 min
•  Ulkovaippa ruostumatonta terästä
•  3 pyörivää suihkuvartta
•  Varustettu höyrykondensaattorilla
•  Lämpötilan ja pesuajan näyttöruutu, ohjelman etenemisen
merkkivalot
•  Kylmä- ja kuumavesiliitäntä, poistopumppu,
ei vaadi suoraa viemäriliitäntää
•  Sähköliitäntä 400 V, 3 x 16 A, liitäntäteho 9 kW
•  Korkeus 85 (82) cm, leveys 60 cm, syvyys 60 cm

Pesu kahdessa tasossa
Suuri pesutila
Erinomainen pesutulos
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