
Κατασκευασμένα 
για ώρες αιχμής. 
Τώρα τα σκεύη δεν συσσωρεύονται στην κουζίνα. 
Τα Νέα επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων με κύκλο πλύσης μόλις 
50 δευτερολέπτων. 

Miele Professional. Immer Besser.



Άψογα σκεύη σε μόλις 50 δευτερόλεπτα.
Πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο: Κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής, η ομάδα που πλένει τα πιάτα έχει 
πολλή δουλειά. Χάρη στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας και τα άριστα προσαρμοσμένα εξαρτήματα, 
τα νέα μας πλυντήρια πιάτων Tank μπορούν να συμβαδίζουν με τους εντατικούς ρυθμούς και να 
αποδίδουν τέλεια υπό συνεχή πίεση. Μια αποτελεσματικά σχεδιασμένη, ολοκληρωμένη λύση για την 
κάλυψη των υψηλότερων απαιτήσεων και την εξασφάλιση άμεσης διαθεσιμότητας πιάτων και σκευών.

Αξιοπιστία, οικονομία και, κυρίως, ταχύτητα. 
Απόλυτη τάξη, οργάνωση και καθαριότητα στην κουζίνα. 

Οι βελτιστοποιημένοι βραχίονες πλύσης και τα ακροφύσια 
έκπλυσης επιτυγχάνουν άριστα αποτελέσματα, ενώ 
χρησιμοποιούν λιγότερο νερό, απορρυπαντικά, χημικά και 
ενέργεια. Τα φίλτρα λεπτού πλέγματος και τα κυλινδρικά 
ένθετα φιλτράρουν αξιόπιστα τα μικρά υπολείμματα και τα 
λεπτότερα σωματίδια. Το αποτέλεσμα είναι υποδειγματικά 
υψηλό επίπεδο καθαρισμού σε συνδυασμό με πολύ σύντομους 
χρόνους κύκλου και μειωμένο κόστος ανά κύκλο.

Βελτιστοποιημένο σύστημα πλύσης και φιλτραρίσματος

Τεχνολογία αιχμής, χαμηλή κατανάλωση 

Χάρη στην ευχρηστία της και τα επεξηγηματικά εικονίδια, η 
έξυπνη έγχρωμη οθόνη από ανθεκτικό γυαλί εγγυάται την 
απλή επιλογή προγραμμάτων, ακόμη και όταν φοράτε γάντια. 
Η πρόσβαση σε όλα τα βασικά δεδομένα γίνεται άμεσα και 
γρήγορα και τα ειδικά προγράμματα μπορούν να 
προσαρμοστούν εύκολα για να καλύψουν εξατομικευμένες 
ανάγκες.

Έξυπνη οθόνη αφής 

Απλός χειρισμός, γρήγορες διαδικασίες



Μέγιστο επίπεδο υγιεινής
Πιάτα, ποτήρια, δίσκοι, κατσαρόλες και τηγάνια: Η υψηλή 
τελική θερμοκρασία ξεβγάλματος στους 85°C εξασφαλίζει 
υποδειγματική υγιεινή και άριστο στέγνωμα για τα πάντα, 
ανεξάρτητα από τον τύπο του φορτίου. Επιπλέον, χάρη στις 
λείες επιφάνειες του συστήματος Τank, χωρίς κοιλότητες, 
αποτρέπεται η συσσώρευση αλάτων, ιζημάτων και γενικώς 
υπολειμμάτων. 

Σχεδιασμένες για συνεχή λειτουργία
Χάρη στα υψηλής ποιότητας υλικά, τις υπερσύγχρονες 
τεχνολογίες και την κατασκευή ακριβείας, οι συσκευές Miele 
υψηλών επιδόσεων διαχειρίζονται με ευκολία πολύ 
περισσότερους από 100 κύκλους την ημέρα.

Ολοκληρωμένη λύση με τον τέλειο συνδυασμό
Από πρακτικά αξεσουάρ για ποικίλες εγκαταστάσεις μέχρι 
κατάλληλα καλάθια και απορρυπαντικά και χημικά υψηλής 
απόδοσης, η Miele προσφέρει τον απόλυτο συνδυασμό 
συστημάτων, λύσεων και προϊόντων για αστραφτερά 
αποτελέσματα στο πλύσιμο των πιάτων. Χάρη στους ειδικούς 
μας, μπορούμε να σας προσφέρουμε συμβουλές από τον 
αρχικό σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση και ακόμα 
παραπέρα.
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Πλυντήριο πιάτων Tank PTD 901

Ανοξείδωτο περίβλημα (AE) •

Αυτόματο άνοιγμα –

Θάλαμος από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας •

Θάλαμος Υ/Π/Β [mm] 440/550/550

Χωρητικότητα και σύστημα πλύσης

Αντλία ανακυκλοφορίας Qmax [l/min.] 300

Συντομότερος κύκλος [δευτερόλεπτα]  – πιάτα/ποτήρια 50/47

Μέγ. θεωρητική χωρητικότητα κάνιστρου ανά ώρα  – πιάτα/ποτήρια 72/77

Χωρητικότητα tank [σε l] 35

Κατανάλωση νερού ανά κύκλο [σε l] 2,2

Αισθητήρας θολότητας/αισθητήρας βραχίονα πλύσης •/•

Πίνακας χειρισμού και προγράμματα

Ηλεκτρονική οθόνη αφής •

Αυτόματη έναρξη προγράμματος με το κλείσιμο της πόρτας •

Εκτενείς πληροφορίες (π.χ. ενδείξεις θερμοκρασίας, ενδείξεις προόδου, οδηγίες λειτουργίας) •

3 βασικά προγράμματα ανάλογα με το φορτίο, καθώς και ειδικά προγράμματα •

Ανάκτηση θερμότητας

Ανάκτηση θερμότητας από το νερό εκροής •

Ανάκτηση θερμότητας από τον αποβαλλόμενο αέρα –

Σύνδεση νερού

Σύνδεση κρύου νερού ή •

Σύνδεση ζεστού νερού (έως 60°C) •

Πίεση ροής 1-6 bar (100-600 kPa)

Αντλία booster/Αντλία αποχέτευσης •/•

Ύψος εργασίας (85 cm με εξαερισμό σφραγισμένο) 65 cm

Ηλεκτρικά στοιχεία

Θέρμανση tank [kW] 2,5

Boiler [kW], προαιρετικές εκδόσεις 6,4

Αντλία ανακυκλοφορίας [kW] 0,95

Αντλία αποχέτευσης [W]/Αντλία booster [W] 37/170

Συνολικό ονομαστικό φορτίο [kW] ανάλογα με την ηλεκτρική σύνδεση 
και τις προδιαγραφές του boiler

Συστήματα δοσομέτρησης/Συνδέσεις

Ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία λαμπρυντικού 
(μακρύ σιφόνι 333 mm για δοχεία 5 και 10 l) •

Ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία απορρυπαντικού 
(μακρύ σιφόνι 448 mm για δοχεία 30 l) Ανάλογα με το μοντέλο

Σύνδεση για DOS G 80/72 Ανάλογα με το μοντέλο

Αποσκληρυντής νερού

Ενσωματωμένος αποσκληρυντής νερού Ανάλογα με το μοντέλο

Εύρος σκληρότητας νερού [°dH] 4-30 (μέγ. συνιστώμενη τιμή 15)

Πιστοποιητικά δοκιμών και σύμβολα

Οδηγία περί μηχανημάτων ΕΚ, ΕΕ, DIN SPEC 10534 •

Ένα επαγγελματικό σύστημα για κουζίνες.


