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Det er absolut nødvendigt at læse brugs- og installationsanvisningen inden opstilling, 

installation og ibrugtagning. Hermed beskyttes personer, og skader på 

tørretumbleren undgås. da - DK 
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Signaturforklaring: 

 

Tilslutning nødvendig 
 

Tilslutning valgfri eller påkrævet 

afhængig af maskinudførelse 

AL Aftrækstilslutning HWV Varmtvandsventil 

AM Tilslutningsmoduler PA Potentialudligning 

B Fastgørelse tørretumbler RL Tilbageløb varmt vand 

EL Eltilslutning VL Fremløb varmt vand 

F Ben, justerbare XKM Kommunikationsmodul 

HWA Varmtvandsventil, tilslutning ZL Tilslutning indsugningsluft 
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Tørretumblerens mål PT 8333 / 8337 
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Tørretumblerens mål PT 8403 / 8407 
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Tørretumblerens mål PT 8503 / 8507 
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Tørretumblerens mål PT 8803 / 8807 
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Tekniske data 
 PT 8333 / 8337 PT 8403 / 8407 PT 8503 / 8507 PT 8803 / 8807 

Tromlevolumen l 330 400 500 800 

Kapacitet (fyldningsforhold 1:25) kg 13 16 20 32 

Kapacitet (fyldningsforhold 1:32) kg 10 13 16 25 

Indfyldningsåbning, diameter mm 520 520 520 520 

Hængsling, kan ændres (højre / venstre)      

      

Tilslutn ingsdata       

Varmeeffekt / Nominel varmeeffekt kW 5,9 6,8 8,3 10,7 

Motoreffekt blæser  W 400 700 700 1100 

Motoreffekt W 300 550 550 750 

      

El t i ls lutning (EL)       

Standardspænding  1N AC 230 V 3N AC 400 V 3N AC 400 V 3N AC 400 V 

Frekvens Hz 50 50 50 50 

Samlet tilslutning maks. kW 0,8 1,3 1,3 1,9 

Sikring (udløsekarakteristik B iht. EN 60898) A 1 x 10 3 x 10 3 x 10 3 x 10 

Tilslutningsledning min. diameter  mm² 3 x 1,5 5 x 1,5 5 x 1,5 5 x 1,5 

      

Varmt vand f remløb (VL)       

Tilslutningseffekt kW 5,9 6,8 8,3 10,7 

Temperatur på midler driftsområde °C 70 - 90  70 - 90 70 - 90 70 - 90 

Volumenstrøm driftsområde  m³/h 0,3 - 1,5 0,3 - 1,5 0,3 - 1,5 0,3 - 1,5 

Temperaturdifference frem-/returløb K < 15 < 15 < 15 < 15 

Maks. driftstryk kPa 1000 1000 1000 1000 

Modstandsværdi ved nominel ydelse (ved 1 m³/h gennemløbsmængde) kPa 1 1 1 1 

Tilslutningsgevind (udvendigt gevind) G ½“ ½“ ½“ ½“ 

      

Varmtvandsti lbageløb (RL)       

Tilslutningsgevind (udvendigt gevind) G ½“ ½“ ½“ ½“ 

      

Varmtvandsventi l t i ls lutning (HWA)       

Tilslutningsspænding V 1N AC 230 1N AC 230 1N AC 230 1N AC 230 

Frekvens Hz 50 50 50 50 

Maks. tilladte tilslutningsbelastning  A 0,5 0,5 0,5 0,5 

Tilslutningsledning til reguleringsventil      

Længde tilslutningsledning (medfølger) mm ca. 500 ca. 500 ca. 500 ca. 500 

      

Varmtvandsventi l  (HWV)       

Ventil tvangsservostyret med elektrisk tilslutning      

Udførelse spændingsløs lukket, tilkoblingstid 100%      

Temperatur på midler min. °C 100 100 100 100 

Trykområde bar 0 - 10 0 - 10 0 - 10 0 - 10 

Differencetryk på reguleringsventil min. (trykløs til cirkulationssystem) bar 0 0 0 0 

kV-værdi min. m³/h 6,0 6,0 6,0 6,0 

      

Tilslutn ing af træksluft  (AL)       

Tilslutningsstuds (udvendig diameter) mm 150 150 150 150 

Temperatur aftræksluft maks. °C 80 80 80 80 

Maks. tilladt tryktab Pa 200 300 300 300 

Volumenstrøm aftræksluft      

Maks. uden modtryk (0 Pa) ved recirkulation m³/h 470 730 850 1060 

Ved maks. tilladt modtryk ved recirkulation m³/h 395 610 620 960 

Maks. uden modtryk (0 Pa) ved aftræksluft (kun på PT 8xx7) m³/h 575 750 1000 1110 

Ved maks. tilladt modtryk ved aftræksluft (kun på PT 8xx7) m³/h 510 690 960 1040 

      

Tilslutn ing indsugningsluft  (ZL)       

Standardopstilling: Indsugningsluft fra opstillingslokalet      

Alternativ tilslutning til indsugningsluft med direkte tilførsel til tørretumbleren        

Tilslutningsmuffe på tørretumbleren (indv. diameter) mm 161 161 161 161 

Tilslutningsrør på opstillingsstedet (udvendig diameter) mm 160 160 160 160 
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Tekniske data 
 PT 8333 / 8337 PT 8403 / 8407 PT 8503 / 8507 PT 8803 / 8807 

Potent ialudl igning (PA)        

Hul til skrue (diameter) mm 10 10 10 10 

      

Tilslutn ingsmoduler (AM)       

Udgangskontakt - programslut      

Udgangskontakt – ekstern aftræksklap      

Udgangskontakt – Tørreblæser ved drift (kun på PT 8xx7)      

Tilslutning til betalingssystem (BSK)   - - - 

Tilslutning til spidsbelastning / Energimanagement (BSS)  - - - - 

      

Opsti l l ing ben (F)       

Antal ben Antal 4 4 4 4 

Ben, højdejusterbar med gevind mm ±10 ±10 ±10 ±10 

Diameter maskinben mm 25 25 25 25 

      

Fastgøre lse (B)       

Fastgørelsessæt (til 2 ben) med spændlasker      

Træskrue iht. DIN 571  mm 6 x 40 6 x 40 6 x 40 6 x 40 

Rawlplug ( d x l) mm 10 x 50 10 x 50 10 x 50 10 x 50 

      

Maskindata       

Vægt og gulvbelastning      

Transportvægt (inkl. emballage) kg 219 240 290 348 

Tørretumblerens vægt (nettovægt) kg 201 216 265 318 

Maks. gulvbelastning under drift  N 2250 2348 2893 3708 

Transportmål      

Min. transportåbning (B x H) mm 1420/920 1420/920 1650/1030 1650/1220 

Tørretumblerens mål      

Mål totalt (H/B/D) mm 1400/906/1035 1400/906/1164 1640/1206/1018 1640/1206/1384 

Kabinettets mål uden påmonterede dele (H/B/D) mm 1400/900/930 1400/900/1059 1640/1200/913 1640/1200/1279 

Opstillingsmål      

Min. afstand til tørretumbleren i siden mm 20 20 20 20 

Anbefalet vægafstand fra forreste front på tørretumbleren mm 1500 1600 1600 1800 

Vægafstand til tørretumblerens topplade (min. afstand) mm 500 500 500 500 

      

Emission tørretumbler        

Lydniveau iht. EN ISO 11204, arbejdspladsrelateret dB(A) 55 60 60 62 

A-vurd. lydniveau iht. EN ISO 9614 del 2 dB(A) 67,6 72,8 72,2 73,6 

Varmeafgivelse til opstillingsrummet W 570 733 902 1106 

 
 
 

Ekstraudstyr/tilbehør: 
 

PT 8333 / 8337 PT 8403 / 8407 PT 8503 / 8507 PT 8803 / 8807 

Kommunikationsmodul  (XKM)       

Skakt til kommunikationsmodul      

Kommunikationsmodul til seriel tilslutning (XKM RS232)      

      

Lukket sokkel  (UG)       

Sokkel lukket, H 127 mm (UG 8325)  - - -  

      

Tilbehør       

Tilslutnings-kit varmt vand (inkl. tilslutningslanger og reguleringsventil)  + + + + 

Lyddæmper DN150 (MSS 01)      

Chipkort nøgle      

Chipkort gemmes (3-pak)      
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 Installations- og opstillingsanvisninger 

Forudsætninger for installationen 

Tilslutning af tørretumbleren må kun ske til et anlæg som opfylder de 
nationale love, forordninger og retningslinjer samt lokale 
bestemmelser og forskrifter. 

Ud over de på opstillingsstedet gældende forskrifter fra 
forsyningsselskabet og de ulykkesforebyggende foreskrifter skal 
forsikringsselskabets bestemmelser samt gældende normer 
overholdes. 

Tørretumbleren må kun opstilles og sættes i drift af Miele Teknisk 
Service eller uddannet personale fra en autoriseret fagmand. 

Generelle driftsbetingelser 

Opstillingsrummets omgivelsestemperatur: 5 °C - 40 °C 
Relativ luftfugtighed: 10 % - 85 % 

Tørretumbleren må ikke anvendes i et lokale sammen med 
rengøringsmaskiner, der arbejder med PER- eller CFC-holdige 
opløsningsmidler. Udsivende dampe fra opløsningsmidler kan 
omdanne sig til saltsyre ved gnistdannelse på motoren, hvilket kan 
fremkalde følgeskader. 

Eltilslutning 

Tilslutningen må kun foretages af en kvalificeret person (faguddannet 
elinstallatør). Følg det medfølgende diagram og den tilhørende 
installationsanvisning. 

Der følger ikke en fleksibel tilslutningsledning med tørretumbleren, og 
en sådan skal tilvejebringes på opstillingsstedet. 

Specifikationen for ledningstværsnittet i de tekniske data gælder kun 
for den påkrævede tilslutningsledning. Til beregning af de yderligere 
ledningsdimensioner henvises til gældende nationale og lokale 
bestemmelser. 

Tørretumbleren kan enten tilsluttes via en fast tilslutning eller en 
stikanordning iht. IEC 60309-1. Vægkontakten eller 
sikkerhedsafbryderen skal være tilgængelig efter tilslutning af 
tørretumbleren. 

Det anbefales dog principielt at tilslutte tørretumbleren via en egnet 
stikanordning for at sikre nem adgang til elektrisk sikkerhedskontrol 
ved reparation eller vedligeholdelse. 

Ved el-tilslutning af tørretumbleren skal faserækkefølgen og motorens 
drejeretning ubetinget overholdes. 

Varmtvandstilslutning 

Til forsyning af tørretumbleren med energikilden varmt vand er et 
kredsløbssystem med frem- og returløb på opstillingsstedet påkrævet. 

Tørretumbleren må kun anvendes med midlet varmt vand iht. VDI 
2035 for at sikre tilstrækkelig korrosionsbeskyttelse.  

For at sikre tilstrækkelig varmeforsyning til tørretumbleren anbefales 
en detaljeret ledningsnetberegning og en hydraulisk udligning af hele 
anlægget. Dette gælder især ved tilslutning af flere maskiner til en 
fælles varmekreds. 

For at opnå tilstrækkelig varmtvandsforsyning er en ekstern 
cirkulationspumpe i varmekredsløbet påkrævet på opstillingsstedet. 
Den anvendte varmepumpe skal dimensioneres iht. tørretumblerens 
tekniske angivelser og angivelserne for rørledningsnettet på 
opstillingsstedet.   

Til tilslutning af varmtvandsforsyningen anbefales fleksible, tryk- og 
temperaturbestandige slangeforbindelser. 

For at sikre tilstrækkelig gennemløbsmængde i hele varmekredsløbet 
må den frie indvendige diameter på tilslutningsslangerne ikke være 
under 18 mm. Ellers kan programtiden påvirkes. 

Til styring af varmtvandstilløbet skal der monteres en egnet 
reguleringsventil i fremløbet. Aktivering af denne ventil sker direkte via 
tørretumblerens styring. Installation af reguleringsventilen skal ske i 
umiddelbar nærhed af tørretumblertilslutningen.  

For korrekt tilslutning af tørretumbleren fås tilslutnings-kit varmt vand 
med art.nr. 59430001D som tilbehør. 

På forbindelsesstedet anbefales montering af spærreventiler i frem- 
og returløbet. Afhængig af kravene til installationen skal der være en 
ekstra ventiludluftning på forbindelsesstedet. 

 

Aftrækstilslutning 

Den fugtigtvarme aftræksluft skal føres den korteste vej ud i det fri 
eller via et hertil egnet ventilationssystem. 

Den fugtige aftræksluft kan kondensere i højere eller mindre grad på 
røroverfladen afhængig af, hvordan rørene lægges. Det anbefales 
derfor at lægge rørledningerne med fald til ventilationsåbningen. 

Ved stigende rørlægning skal vandet kunne løbe ud, enten via 
vandopfangningsskåle eller et gulvafløb på det pågældende sted. 

Der må ikke løbe kondensvand tilbage i tørretumblerne! 

Det er muligt at bortlede aftræksluften direkte gennem ydervæggen. 
Der må herved ikke opstå farer eller urimelige gener for omgivelserne. 

Rørenden på et aftræksrør, der ledes ud i det fri, skal beskyttes mod 
vejr og vind, f.eks. vha. en rørhætte eller en 90°-bøjning, der vender 
nedad. 

Diameteren på aftræksrøret må ikke formindskes eller reduceres. Der 
må ikke monteres filtre eller gitre i aftræksrøret.   

En blokering i røret kan medføre reduceret effekt eller 
sikkerhedsfrakobling af tørretumblerne. 

Ved overskridelse af det tilladte tryktab i udluftningssystemet på 
opstillingsstedet kan en driftssikker funktion af tørretumblerne ikke 
garanteres. 

Ved tilslutning af flere tørretumblere til et fælles aftræksrør skal røret 
dimensioneres tilstrækkeligt stort.  

Desuden skal der for hver enkelt tørretumbler installeres en sikring 
mod tilbagestrømning af luft (f.eks. en tilbageslagsklap) for at 
forhindre, at tørretumblerne påvirker hinanden via 
udluftningssystemet. Hertil kræves tilbehør på opstillingsstedet. 

Ved tilslutning af flere tørretumblere til et fælles aftræksrør skal der 
for hver enkelt tørretumbler installeres en sikring mod 
tilbagestrømning af luft. 

Ved komplekse rørføringer med mange rør, yderligere montagedele 
eller ved tilslutning af flere forskellige tørretumblere til et fælles 
aftræksrør anbefales det at få foretaget en detaljeret rørberegning af 
en fagmand eller Miele Teknisk Service. 

Indsugningsluft 

 Lufttilførslen til tørretumbleren sker direkte fra opstillingsrummet. 

Under brug skal der sørges for tilstrækkelig ventilation. Afhængig af 
maskinudførelse skal rummet tilføres den afledte udluftningsvolumen, 
så der ikke kan optræde undertryk. 

Ventilationsåbningerne må ikke kunne tildækkes, eller det skal sikres 
på anden måde, at opstillingsrummet tilføres en tilstrækkelig 
luftmængde ved brug af tørretumbleren. 

Alternativt kan tørretumbleren tilsluttes lufttilførsel udefra via et 
rørsystem på opstillingsstedet. 
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Indsugningsluftrrøret er ved levering forsynet med et 
beskyttelsesdæksel, der skal fjernes ved direkte lufttilslutning. 

 

Hvis beskyttelsesdækslet fjernes, fritlægges spændingsførende dele. 
Af sikkerhedsgrunde skal der installeres et rør på den centrale 
friskluftsindsugning på tørretumbleren (over en min. længde på 900 
mm), og dette skal skrues fast med to skruer. 

Potentialudligning 

I henhold til de lokale og nationale bestemmelser skal der i givet 
fald etableres en potentialudligning med god kontaktforbindelse. 

Der skal tilvejebringes tilslutningsmateriale til en påkrævet 
potentialudligning på opstillingsstedet. 

 

 

Opstilling og fastgørelse 

Tørretumbleren skal opstilles i vater på en fuldstændig lige, fast, 
tilstrækkelig bæredygtig flade. 

Tørretumbleren skal justeres i vater i længde- og tværretningen ved 
hjælp af de justerbare ben. Det anbefales at sikre tørretumblerens 
position med fastgørelsesmateriale. 

Tørretumbleren kan fastgøres til gulvet med de medfølgende 
spændlasker. Fastgørelsesmaterialet er beregnet til fastgørelse på 
betongulv med rawlplugs. 

Hvis gulvkonstruktionen er en anden, skal fastgørelsesmateriale 
tilvejebringes på opstillingsstedet 

Opstilling på sokkel 

Tørretumbleren kan opstilles på en sokkel (kun PT 8337), som kan 
købes som ekstratilbehør, eller på en betonsokkel på opstillingsstedet. 

Kontroller betonkvaliteten, og om soklen er tilstrækkelig bæredygtig til 
tørretumbleren. Sørg for, at betonsoklen er ordentligt fastgjort til gulvet 
på opstillingsstedet! 

Ved opstilling på en sokkel på opstillingsstedet (betonsokkel eller 
muret sokkel) skal tørretumbleren fastgøres med spændlasker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med forbehold for tekniske ændringer og fejl. 08/14/156 


