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Hijyenik Bariyerli Miele Çamaşır Makinesi

Riskli çamaşırların hijyenik hazırlığı
PW 6163, PW 6243 ve PW 6323
Bariyerli Miele çamaşır makineleri 
huzur evleri, bakım evleri, hastaneler ve 
çamaşırhanelerdeki enfeksiyonlu veya 
enfeksiyon şüphesi taşıyan çamaşırların 
kökten temizlenmesi ve bir sonraki
kullanıma hazırlanması için ideal  
profesyonel yeterliliğe sahiptir.

Güçlü çamaşır makinelerine ihtiyaç olan 
çamaşırhanelerde kirli ve temiz çamaşırları 
ayırarak BGR 500 yönetmeliğine uygun 
olarak riskli çamaşırların hijyenik açıdan 
hazırlanmasını sağlar.
Yenilenen ürün donanımı, bilinçli kaynak 
kullanımı, ergonomik çalışma akışı ile 
Miele hijyenik bariyerli çamaşır makineleri 
güçlü bir markaya duyulan güveni 
garantilemektedir.

Hijyenik çamaşır yıkamak isteyenlerin 
bir çamaşır makinesinden fazlasına 
ihtiyacı vardır.
Huzur evlerinde, hastanelerde, bakım 
evlerinde v.b. temizlik konusunda başarılı 
olabilmek için hizmetin yanında çok iyi 
tasarlanmış yıkama ve dezenfeksiyon 
programları aşağıdaki kriterler için 
önemli rol oynamaktadır:
• Esnek ayarlar
• Kesin temizlik sonuçları
• Güvenli dezenfeksiyon işlemleri,
• Tekstillerin korunarak yıkanması
• Kısa program akış süreleri

Tekstillerin hazırlanmasında güvenli 
bir dezenfeksiyon işlemi şarttır. 
Yönetmeliklere uygun termal ve kemotermal 
dezenfeksiyonların özel programları
tekstillerin hijyenik temiz olmasını ve 
dezenfekte edilmesini sağlar.
Hijyenik bariyerli çamaşır makineleri itfaiye 
ve kurtarma ekiplerinin tüm taleplerini DIN-
normları uyarınca karşılayabilir.
Makineye takılan çalıştırma verilerini 
kayıt ünitesi sayesinde dezenfeksiyon 
parametrelerinin muhafaza
edilmesi mümkündür.

Her türlü şart için güçlü makineler:
• Huzur evleri
• Bakım evleri
• Hastaneler
• Çamaşırhaneler
• İtfaiye
• Kurtarma hizmetleri üniteleri

Makine Yönetmeliklerine Uygun
Miele hijyenik çamaşır makineleri 
“2006/42/EG”. Makine yönetmelikleri 
şartlarına tamamen uygundur. Bu sayede 
günlük işlerde çalışan personelin kapsamlı 
olarak korunması sağlanır.
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Mükemmel Ergonomi, Yüksek İşlem Güvenliği

Ergonomik açıdan uygun hizmet
• Geniş açıda yukarı açılabilen kanat kapılar (Açılma açısı 153°)
• Akılcı çamaşır doldurma yüksekliği 720 mm; çamaşır sepeti kapının 

altına kadar girebilir.
• Çamaşırın kolay doldurulması veya kazandan dışarı alınması için 

büyük yükleme kapağı.
• PW 6163: B 366 x H 352 mm
• PW 6243: B 593 x H 352 mm
• PW 6323: B 593 x H 352 mm
• Otomatik ve güvenli kazan pozisyon ayarı

Kolay Sıvı Dozajı
• 12 kimyasal için seri bağlantı olanağı
• Bir kimyasal haznesi boşaldığında ekranda hemen uyarı görülür
• Kolay, kesin ve ekonomik deterjan dozajı
• Deterjanın az veya aşırı dozajını önler
• Manuel dozaja oranla yüksek tasarruf olanağı (belgelenmiştir)
• Kolay kullanım: bir kere yapılan ayardan sonra dozaj otomatik yapılır
• Temiz çözüm: Deterjanlar artık her seferinde manuel doldurulmaz

Kesin Çalıştırma Verileri Kaydı
• Veri kayıtları için seri olarak bir modül takılmıştır
• Yüksek işlem güvenliği ve kesintisiz kontrol olanağı
• İşlem güvenliği ve sonuç kontrolü
• Tasarruf için basit önlemler
• Özel Software (örn.:IBH) ile veri değerlendirme ve arşivleme 

olanakları
Çok sayıda işlem verilerinin belgelenmesi
• Kurulum yeri, kullanıcı adı , tarih, makine numarası gibi önemli 

veriler
• Çalıştırma saati gibi toplam veriler
• Program adı, başlatma ve bitirme süreleri gibi genel program 

verileri
• Tüketim değerleri, ısı dereceleri, her program blok süresi gibi özel 

program verileri
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Korunmuş ve Bakımlı Çamaşırlar
Verimli yıkama parametreleri ve patenti
alınmış Miele petek dokulu tamburu 
sayesinde tekstiller en yüksek derecede 
korunarak temizlenir. Yüksek sıkma 
devirlerinde bile tekstiller düğümlenmez ve 
çamaşırlar kazanda gevşek bir şekilde kalır. 

Çamaşır koruma testi Krefeld, 
Almanya’daki Enstitüde yapılmıştır
• Çamaşırlar belirgin olarak daha korunarak 

yıkanmaktadır
• Yumuşak yıkama sonucunda çamaşırlar 

bozulmaz ve dayanma ömrü uzun olur
• Yünlü programı elde yıkama kadar 

koruyucudur

Özel Program WetCare
Hassas, sentetik ve çok kaliteli 
dokumalardan (modern tekstilin vaz 
geçilmez unsurudur) üst giysilerin yaklaşık 
% 90’ı ıslak temizleme için uygundur. Miele 
tarafından geliştirilmiş ıslak temizlemenin 
kimyasal temizleme işlemine oranla 
sonuçları şu avantajları içerir:
• Giysilerde çok hoş temiz bir koku kalır
• Suda çözülen kirler en iyi şekilde atılmış 

olur
• WetCare işlemi yüksek oranda çevre 

dostudur

Mükemmel Çamaşır Koruma

Avantajları
• Mükemmel çamaşır koruma
• Düğümlenme yok
• Kolay çözülecek çamaşır yumağı
• Çamaşırların yeni kalması
• Minimum çamaşır masrafı
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Program Kumandası: Kolay ve Kişiye Özel

Kirli bölmede üzerinde seçme düğmesi, fonksiyon tuşları, çip kart okuyucusu ve
Acil kapatma şalteri bulunan büyük bir ekran vardır.
Esnek kumanda sayesinde farklı talepleri karşılayabilecek kişiye özel programlar oluşturulabilir.

Kolay kullanım,
İzlenebilen kontroller
Serbest programlanabilen kumandada 
toplam olarak 199 program kayıt yeri vardır.
Bütün program parametreleri serbest 
ayarlanabilir.
Farklı parametreler daha
önceden seçilebilir. Örneğin:
• Başlatma saati
• Program bitiş saati göstergesi
• Isı derecesi
• Sıkma devir sayısı
11 farklı lisandan biri seçilebilir
Seçme düğmesi ile program seçilebilir. 
Kullanıcı uygulaması ve program seçimi
ekranda grafik sembollerle gösterilir.

Temiz bölme ekranında program akış 
kontrolleri (Dış kaplaması çeliktir)

Temiz bölme kontrol ışıkları (Dış kaplaması 
mavidir)

Alternatif olarak kullanım bir çip kartı ve çip
Kartı okuyucusu ile gerçekleştirilebilir. 
Örneğin seçilen programlar onaylanır veya 
yeni programlar kaydedilebilir. 53 program 
kullanım için hazırdır:
• Standart programlar
• Bakım evleri ve hastaneler için özel hijyen
programları:
Termal dezenfeksiyon, kemo termal 
dezenfeksiyon, dışkılı çamaşırlar
• Yorganlar
• Perdeler
• Moplar ve temizlik bezleri
• WetCare
• Yünlü ve ipekli
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Yenilenen Teknik

Profesyonel kullanım için yüksek kalite
• Sağlam alt yapı
• Her iki tarafta sağlam yaylar ve stopper
• Her iki taraflı kazan yatağı
• Kusursuz bir çalışma için sarsıntıyı 

belirleyen sensör
• Çok kaliteli kazan suyu haznesi ve kazan
• Sağlam kapak kilidi
• Dayanıklı ve bakımı kolay dış kaplama
• Ön taraf ile kanatlı kapı arasında patenti 

alınmış hijyenik kapı contası ¹

Sessiz çalışma
Spiral yaylar ve stoperler sıkma gücünü
dengeler. Ayrıca elektronik sıkma 
işlemindeki sarsıntıları kontrol eder. Bu 
da yıkama ve sıkma sürecinin çok sessiz 
olmasını sağlar

Güvenli Kullanım
• Otomatik kazan pozisyon ayarı sayesinde 

temiz ve kirli bölmelerde güvenli kazan 
yükleme

• Kirli ve temiz bölmelerde acil-kapatma 
şalteri

• Işıklı gösterge ile temiz bölme ekranında 
program kontrolü

• Patenti alınmış yay mekaniği² sayesinde 
kontrolsüz kapak açılımı tehlikesi ortadan 
kalkmıştır

• Patenti alınmış bağlantı sayesinde kapı 
güç kullanılarak açılamaz³

¹ Patent nr.: DE 102008023440 B3

² Patent nr.:  DE 102007037407 B3 
EP 000002025796 A3 
EP 000002025796 A2

³ Patent nr.:  DE 102009005780 B3 
EP 000002210974 A3 
EP 000002210974 A2
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Kusursuz Yapı

Kolay Kurulum
• Sadece 870 mm makine derinliği ve 900 mm kapak ölçüsü 

sayesinde kolay yerleştirilir
• Makine sökülmeden, kullanılacak noktaya kadar paletle 

rahatlıkla taşınabilir
• Sızdırmazlık profile takılır

Müşteri Dostu Tasarım
• Kolay servis girişi: Teknik servis için 4 tarafta montaj kapağı
• Patenti alınmış kilit sabitleme camı⁴ sayesinde kapı basıncı 

kolay ayarlanır

⁴ Patent nr.:  DE 102009005781 B3 
EP 000002210973 A1

“Architektur und Healthcare” yenilenme ödülü verilmiştir.
Miele profesyonellerinde hijyenik çamaşır
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PW 6163 Çamaşır Makinesi
• Yükleme kapasitesi (1:10) 16 kg
• Petek dokulu tambur, tambur hacmi 160 lt.
• Sıkma devir sayısı 975 D/dak.
• g-Faktörü 360 / Kalan nem oranı % 46
• Dış ölçüler H 1705, B 1110, T 870 mm

PW 6243 Çamaşır Makinesi
• Yükleme kapasitesi (1:10) 24 kg
• Petek dokulu tambur, tambur hacmi 240 l
• Sıkma devir sayısı 975 D/dak.
• g-Faktörü 360 / Kalan nem oranı % 46
• Dış ölçüler H 1705, B 1337, T 870 mm

PW 6323 Çamaşır Makinesi
• Yükleme kapasitesi (1:10) 32 kg
• Petek dokulu tambur, tambur hacmi 320 l
• Sıkma devir sayısı 975 D/dak.
• g-Faktörü 360 / Kalan nem oranı % 41
• Dış ölçüler H 1705, B 1558, T 870 mm

Kişiye Özel Gündelik İşlerde
Farklı Kapasite Seçenekleri

Resimler çelik cihazları gösteriyor

Miele’ye Özgü
• Serbest programlanabilen 

Profitronic M kumandası
• Patenti alınmış petek dokulu 

tambur
• Tam otomatik tambur pozisyonu ve 

tambur ayarı
• Tüm çalıştırma verilerinin kaydı
• Sadece 870 mm makine derinliği 

ile kolay yerleştirme 
• Miele Kalitesi
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Makine Aksesuarları

Baza
Yeni hijyenik çamaşır makineleri için mavi ve
çelik bazalar mevcuttur.
Baza yüksekliği 170 mm’dir ve makine altına
sürülebilir. Böylece makine baza ile ayırıcı 
duvar içine monte edilebilir.
Çelik baza fabrikada tartı sistemi ile 
donatılarak yüklenen çamaşır miktarını bildirir

Buhar ve Köpük tahliye aparatı
Buharların oda havasını olumsuz
etkilememesi ve köpüklerin dışarı taşarak
kayma tehlikesi oluşturmaması için bunlar
boru sistemi ile tahliye edilir

İlave Fan
Hoş olmayan nemli sıcak kokular Miele ilave 
fanı ile hava tahliye borusu üzerinden dışarı 
atılır. Bu parça yerinde takılır. Dozaj sistemi farklı parçalardan 

meydana gelir. 
Bu parçalar içinde DOS-S dozaj rafı, 
DOS-G2 dozaj kasası, DOSP2 dozaj 
pompası ve DOS-R geri tepme valfı bulunur.
DOS-GP3 dozaj birimi 1 dozaj kasası 
ve 3 adet önceden monte edilen dozaj 
pompasından meydana gelir.
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Teknik Veriler

Model  PW 6163 PW 6243 PW 6323
Ürün cinsi    
Temiz ve kirli bölmeli 2 kapılı  • • •
Kapak açılımı [mm]  366 x 352 593 x 352 593 x 352
Petek dokulu tambur*  • • •
Güç verileri    
Yükleme kapasitesi 1:10 [kg]  16 24 32
Petek dokulu tambur, tambur hacmi [l]  160 240 320
Sıkma devir sayısı [maks. D/dak]  975 975 975
g-Faktörü  360 360 360
Kalan nem oranı [%]  46 46 41
Kumanda/Program    
Profitronic-M, serbest programlanır  • • •
Kayıt yeri  199 199 199
Çip kartı okuyucu  • • •
Kapakta su bağlantısı    
Soğuksu, ¾” rekorlu, x2  • • •
Sıcak su, ¾” rekorlu, x1  • • •
Sert su bağlantısı, ¾” rekorlu, x2  • • •
Sıvı dozaj için soğuk su valfi, x1  o o o
Su tahliye valfi  DN 70 DN 70 DN 70
Motor/Elektrik bağlantısı (Elektrikli ısıtma)    
Alternatif akım-frekans ayarlı asenkronmotor  • • •
3N AC 380-415V 50-60Hz  • • •
Isıtma gücü [kW]  15 24 30
Toplam bağlantı gücü [kW]  18 25 31
Sigorta bağlantısı [A]  3 x 25 3 x 50 3 x 63
Isıtma, seçilebilir    
Elektrikli (EL)  • • •
Buharlı (D-ind.)  • • •
Elektrikli/Buharlı (EL/D-dir.)  • • •
Dozaj sistemi    
Cihazın deterjan çekmecesi  4 gözlü 4 gözlü 4 gözlü
Sıvı deterjan için çok fonksiyonlu modül  o o o
Ölçüler, Ağırlık    
Dış Ölçüler H/B/T [mm]  1705/1110/870 1705/1337/870 1705/1558/870
Ağırlık [kg]  634 820 872
Dış kaplama    
Makine kapağı mavi¹  • • •
Kirli/Temiz bölme yüzeyi mavi¹  • • •
Kirli/Temiz bölme yüzeyi çelik  o o o
Yan yüzeyler mavi¹  • • •

• Standart donanım

o Seçenek

¹Koyu renk kaplama

*patentli: Avrupa Patenti ER 0 935 687
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Avantajlar:

• Görevli personel için yaralanma riski 
olmadan güvenli kullanım olanağı 

• Güvenli hijyen ve yüksek temizleme 
gücü 

• Ekranda gösterilen uyarılar ve bilgiler 

• Belgelenebilen işlem güvenliği

Avantajlar: 

• Mükemmel ergonomik, en yüksek 
kumanda konforu ve en yüksek kalite 

• Her kapıdan mükemmel çamaşır ilavesi 

• Rahat çamaşır yükleme ve boşaltma 
olanağı

Avantajlar: 

• Çok kapsamlı servis imkanı 

• Aşırı yüklenmede bile yüksek direnç 

• Yüksek talepleri karşılayacak uzun 
çalışma ömrü

Avantajlar: 

• Verimli enerji kaynaklarının esnek 
kullanımı olanağı 

• Yüksek işlem güvenliği ve etkili 
tasarruflar 

• Çamaşır miktarına bağlı olarak deterjan 
ayarları 

• Maksimum dayanıklılık

Kolay kullanım.
• Otomatik tambur pozisyonlama ayarı
• Yıkama programlarında güvenilir ısı dereceleri
• Program akış göstergesi
• Standart olarak çalıştırma veri kayıt sistemi

Çevre dostu ve verimli
• İkili ısıtma gibi çeşitli ısıtma türleri
• Otomatik tartı sistemi
• 12 dozaj pompasının bağlanması ile deterjan dozajı işleme göre uygulanır
• % 90 geri dönüşümlü sağlam malzemeden üretilmiştir

Tasarımı ile mükemmel etki
• Mükemmel ürün tasarımı
• Makinelerde ince yapı türü
• Büyük yükleme kapıları

Güçlü Marka.
• Bütün ürünlerde yüksek üretim derinliği
• Danışma, planlama, eğitim ve üstün bir teknik servis hizmeti
• Kapsamlı kalite testleri
• 30.000 saat çalıştırılarak test

Miele Katkı Değeri
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