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Installationskrav

Vaskemaskinen må kun installeres af Miele Teknisk Service eller en
anden uddannet fagmand.

 Installation af vaskemaskinen skal foretages efter gældende regler
og normer. Desuden skal det lokale energiforsyningsselskabs og
vandværks forskrifter overholdes.

 Vaskemaskinen må kun anvendes i rum med tilstrækkelig ventila-
tion, hvor der ikke er risiko for frost.

Vaskemaskinen er ikke beregnet til brug i områder med eksplo-
sionsfare!

Opbevaring / Transport
Følgende randbetingelser skal overholdes ved transport og opbeva-
ring af vaskemaskinen:

– Omgivelsestemperatur: 0 - 40 °C

– Luftfugtighed: Ikke kondenserende

Generelle driftsbetingelser
Vaskemaskinen er kun beregnet til industriel brug, og den må kun an-
vendes indendørs.

– Temperatur i opstillingsrummet: 0 - 40 °C

– Relativ luftfugtighed: Ikke kondenserende

– Maks. opstillingshøjde over normalnul: 2000 m

Afhængig af opstillingsrummet kan der forekomme lyd- og sving-
ningsoverførsler.

Tip: Rådspørg en fagmand i lydisolering, hvis der stilles særlige lydni-
veaukrav til opstillingsrummet.
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Opstilling
Transporter vaskemaskinen til opstillingsstedet med en løftevogn, og
fjern transportemballagen.

Vaskemaskinen skal opstilles på en lige og fast flade, der kan holde til
mindst den angivne gulvbelastning (se afsnittet Tekniske data).

Den gulvbelastning, vaskemaskinen forårsager, påvirker opstillings-
fladen som punktbelastning i området ved benene.

Tip: Som opstillingsflade er et betongulv bedst egnet. Dette kommer i
modsætning til trægulve eller anden "blød" gulvbelægning kun sjæl-
dent i svingning ved centrifugering.

På grund af dynamiske bevægelser under brugen skal der være en af-
stand på min. 50 mm på begge sider af vaskemaskinen. For at gøre
det nemmere at komme til vaskemaskinen ved vedligeholdelse bør
der mellem dens bagvæg og væggen være en afstand på min.
400 mm.

Opstilling på be-
tonsokkel

Vaskemaskinen kan også opstilles på en betonsokkel.

Betonkvaliteten og -styrken til betonsoklen skal beregnes i over-
ensstemmelse med den gulvbelastning, der er angivet i afsnittet Tek-
niske data.

 Sørg for, at betonsoklen er fastgjort tilstrækkeligt til gulvet, og at
den kan holde til de belastninger, den udsættes for af vaskemaski-
nen, så det sikres, at vaskemaskinen står stabilt.

 Fastgør altid vaskemaskinen med det medleverede fastgørelsesma-
teriale efter sokkelopstillingen.

 Efter opstilling skal vaskemaskinen altid fastgøres til betonsok-
len!
Uden fastgørelse er der fare for, at vaskemaskinen falder ned fra
soklen ved centrifugering.
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Justering
 Juster vaskemaskinen vandret i længde- og tværretning ved hjælp

af de indstillelige ben og et vaterpas efter opstillingen.

For at sikre upåklagelig og energirigtig funktion skal vaskemaskinen
stå i vater på alle fire ben. Ellers øges vand- og energiforbruget, og
vaskemaskinen kan "vandre".

 Stram kontramøtrikkerne ved at dreje imod urets retning med en
skruenøgle efter justeringen, så benene ikke kan komme ud af
indstilling.

Fastgørelse
 Fastgør vaskemaskinens ben til gulvet med det medleverede fast-

gørelsesmateriale for at sikre, at den står helt stabilt.

Det medleverede fastgørelsesmateriale er beregnet til dyvelfastgø-
relse på et betongulv. Til andre gulvkonstruktioner skal fastgørelses-
materialet bestilles separat.
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Tilslutninger

Modeller med sæ-
beskuffe (WEK)

⑥① ② ③ ④⑤ ⑦

⑧
⑨
⑩

⑪

a Sæbeskuffe (WEK)
b Skakt til kommunikationsmodul

Kommunikationsmodulet XKM RS232 kan købes som ekstraudstyr.
c Eltilslutning
d 2 x vandtilslutning, hårdt vand

(kan vælges)
e Koldtvandstilslutning
f Varmtvandstilslutning

Vandtemperatur op til maks. 70 °C.
g Koldtvandstilslutning
h Koldtvandstilslutning til flydende dosering

(kan vælges)
i Tilslutninger til eksterne doseringspumper

Til op til 12 doseringspumper.
j Emudledning / frit udløb type AB
k Afløbsventil

Tilslutning til plastrør HT DN 70.
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Modeller uden
sæbeskuffe
(WEK)

⑥

① ②③ ④ ⑤

⑦
⑧

⑨

a Skakt til kommunikationsmodul
Kommunikationsmodulet XKM RS232 kan købes som ekstraudstyr.

b Eltilslutning
c 2 x vandtilslutning, hårdt vand

(kan vælges)
d Koldtvandstilslutning
e Varmtvandstilslutning

Vandtemperatur op til maks. 70 °C.
f Koldtvandstilslutning til flydende dosering
g Tilslutninger til eksterne doseringspumper

Til op til 12 doseringspumper.
h Emudledning / frit udløb type AB
i Afløbsventil

Tilslutning til plastrør HT DN 70.
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Eltilslutning

Eltilslutningen skal foretages af en uddannet fagmand, der er an-
svarlig for overholdelse af bestående normer og elinstallationsfor-
skrifter.

 Vaskemaskinen må kun tilsluttes et elanlæg, der overholder de na-
tionale og lokale bestemmelser. Derudover skal energiforsyningssel-
skabets og forsikringsselskabets forskrifter, de ulykkesforebyggende
forskrifter og de anerkendte tekniske regler overholdes.

 Den nødvendige tilslutningsspænding, energiforbruget og bestem-
melserne om ekstern sikring fremgår af vaskemaskinens typeskilt.
Kontroller, at elnettets spændingsværdier stemmer overens med
spændingsoplysningerne på typeskiltet, inden vaskemaskinen tilslut-
tes elnettet.

Ved tilslutning til en tilslutningsspænding, der afviger fra den, der
står på typeskiltet, kan der opstå funktionsforstyrrelser eller skade
på vaskemaskinen!
Hvis der er angivet flere spændingsværdier på typeskiltet, kan
Miele Teknisk Service omstille vaskemaskinen til tilslutning til de
pågældende spændingsværdier.

  Omstilling af spændingen må kun foretages af Miele Teknisk Ser-
vice eller en anden uddannet fagmand. Vejledningen i ændring af
spændingsføringen, der er vist på diagrammet, skal følges.
Vaskemaskinen kan enten tilsluttes via en fast tilslutning eller via en
stikanordning iht. IEC 60309-1. Ved fast tilslutning skal der på opstil-
lingsstedet være en separationsanordning til hver pol.

Som separationsanordning gælder afbrydere med en kontaktåbning
på over 3 mm. Hertil hører fx LS-kontakter, sikringer og relæer (IEC/
EN 60947).

Separationsanordningen (inkl. stikanordningen) skal sikres mod at
kunne tilkobles ved en fejl eller af uvedkommende, hvis en permanent
afbrydelse af energitilførslen ikke overvåges fra hvert tilgangssted.

Tip: Tilslut så vidt muligt vaskemaskinen via stikanordninger for at
gøre det nemmere af foretage elektrisk sikkerhedskontrol (fx i forbin-
delse med vedligeholdelse).
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 Hvis de lokale forskrifter kræver installation af et fejlstrømsrelæ
(HPFI), skal der altid anvendes et fejlstrømsrelæ af typen B.

Et eksisterende fejlstrømsrelæ (HPFI) af typen A skal udskiftes med et
HPFI-relæ af typen B.

 I henhold til lokale og nationale installationsbestemmelser skal der
eventuelt etableres en potentialudligning med god kontaktforbindelse.

Potentialudligning skal foretages ved en afledningsstrøm på
>10 mA.
Det tilbehør, der kræves til en potentialudligning, medfølger ikke
ved levering.
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Vandtilslutning

Vaskemaskinen opfylder de gældende normer til beskyttelse af drik-
kevand og må derfor tilsluttes vandledningsnettet uden tilbageløbs-
ventil.

Flydetrykket skal være min. 1 bar og må ikke overstige 10 bar. Hvis
flydetrykket er højere end 10 bar, skal der monteres en trykreduk-
tionsventil.

Vandtilslutningen må kun foretages med de medleverede tilløbsslan-
ger. Slangeforlængelser kan købes som ekstraudstyr hos Miele-for-
handlere eller ved telefonisk henvendelse til vores kundecenter (tlf.nr.
findes på omslaget).

 Skrueforbindelserne står under konstant vandtryk.
Kontroller, om tilslutningerne er tætte, ved langsomt at åbne for ha-
nerne.
Ret om nødvendigt på pakningen og forskruningen.
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Koldtvandstilslut-
ning

Anvend den medleverede tilløbsslange til koldtvandstilslutningen
(koldt - blå striber). Til koldtvandstilslutningen (enkel eller dobbelt)
skal der desuden bruges 1 eller 2 vandhaner med ¾" udvendigt ge-
vind. Hvis denne mangler, må vaskemaskinen kun tilsluttes vandin-
stallationen af en uddannet fagmand.

Tilløbsslangen til koldt vand (blå striber) er ikke egnet til varmt-
vandstilslutning.

Ved manglende tilslutning af varmt eller hårdt vand øges behovet for
koldt vand desuden med den manglende vandmængde.

Et Y-stykke til tilslutning af to tilløbsslanger til en fælles koldtvandsforsyning medfølger ved
levering.
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Varmtvandstilslut-
ning

For at opnå så lavt et energiforbrug som muligt ved varmtvandstil-
slutning bør vaskemaskinen tilsluttes en cirkulerende varmtvands-
ledning.

Såkaldte "stikledninger" (enkeltledninger til varmtvandsforsyningen)
medfører, at vandet i ledningen afkøles, hvis maskinen ikke anven-
des konstant. Det kræver da mere elektrisk energi at opvarme va-
skevandet.

Anvend den medleverede tilløbsslange til varmtvandstilslutningen
(varmt - røde striber).

Ved varmtvandstilslutning må vandtemperaturen maks. være 70 °C.

Hvis der ikke er nogen varmtvandstilslutning på opstillingsstedet, skal
også tilløbsslangen til varmt vand tilsluttes koldtvandsforsyningen.
Dette kræver et ekstra Y-stykke. Vaskemaskinens koldtvandsbehov
øges da med den oprindeligt nødvendige varmtvandsmængde.

Af funktionelle og metodetekniske grunde er det ikke muligt ude-
lukkende at anvende varmt vand (uden separat koldtvandstilløb).
Vaskemaskinen skal også tilsluttes en koldtvandstilførsel, når der
findes en varmtvandstilslutning.

Afløbsventil Tømning af vaskekarret sker via en motorisk drevet ventil. Afløbsven-
tilen kan ved hjælp af en gængs vinkelstuds HT DN 70 tilsluttes direk-
te til afløbssystemet (uden vandlås) eller til et gulvafløb (afløbsrør un-
der gulvet med vandlås).

På grund af den optimerede lukkemekanisme og et forstørret afløbs-
tværsnit kan der selv ved grove tilsmudsninger så godt som ikke op-
stå aflejringer og tilstopninger. For at vaskekarret også skal kunne
tømmes ved strømafbrydelse, er afløbsventilen udstyret med en ma-
nuel betjeningsanordning til undtagelsestilfælde.

For at opnå et problemfrit afløb kræves der en ventileret ledningsfø-
ring.
Hvis flere maskiner skal tilsluttes en fælles afløbskanal, skal denne
have et tværsnit, der er stort nok til samtidig brug af alle maskiner.
Til ventilation af et HT DN 70-rør kan der købes et Miele monte-
ringssæt M.-Nr.: 05 238 090 hos Miele-forhandlere eller ved telefo-
nisk henvendelse til vores kundecenter (tlf.nr. findes på omslaget).
Ved et for stort fald på afløbet skal der sørges for rørventilation, så
der ikke kan opstå vakuum i vaskemaskinens afløbssystem.

Ved forsinkelser i vandafløbet eller ved ophobning i vasketromlen (ved
for lille ledningstværsnit) kan der opstå forstyrrelser i programforløbet,
som kan medføre fejlmeldinger.

 Vaskevandet kan være op til 95 °C varmt, når det løber ud. Risi-
ko for forbrænding!
Undgå direkte berøring.
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Doseringspumpetilslutninger
Der kan tilsluttes op til 12 doseringspumper til vaskemaskinen.

Følg altid producenternes brugsvejledninger ved anvendelse og
kombination af vaskehjælpemidler og specialprodukter.

Doseringspumpetilslutninger på bagsiden af maskinen

Tilslutningerne 1 og 2 er beregnet til pastadosering. Disse tilslutnings-
studser er lukkede og skal gennembores med et 8 mm-bor inden til-
slutning.

Vær opmærksom på, at kun den første væg (I) må gennembores,
da der allerede 10 mm bag den første væg er en beskyttelses-
væg (II).

Tilslutningerne 3 til 12 er beregnet til flydende vaskemidler. Studserne
er lukkede og skal inden tilslutningen saves af med en lille sav, så de
passer til slangediameteren.

Hvis åbnede tilslutningsstudser ikke længere anvendes, skal de luk-
kes igen med egnet tætningsmateriale (fx silikone).

Bag afdækningen ved siden af eltilslutningen sidder der tilslutnings-
klemmer til fire tidsstyrede doseringspumper, som kan anvendes
uden multifunktionsmodul.

På vaskemaskiner, der er udstyret med et multifunktionsmodul (eks-
traudstyr), sker kalibreringen af doseringspumperne og reguleringen
af doseringsmængderne automatisk.
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Til præcis registrering af doseringsmængden kan der alternativt også
tilsluttes flowmetre eller gennemstrømningssensorer.

Til hvert anvendt doseringsmiddel er der tilslutninger til overvågning
af tom tilstand til rådighed. Ved tom beholder afgives der en melding.
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Optioner / Ekstra tilbehør

Tilbehørsdele må kun monteres, hvis de udtrykkeligt er frigivet af
Miele.
Hvis andre dele monteres, bortfalder reklamationsretten, garantien
og/eller produktansvaret.

Betalingssystem
eller spidsbelast-
ningsstyring

Maskinen kan tilsluttes til et betalingssystem eller alternativt til en
spidsbelastningsstyring.

Betalingssystem Vaskemaskinen kan udstyres med et betalingssystem (fx til brug i
selvbetjeningsvaskerier med betalingssystem). I så fald skal Miele
Teknisk Service foretage en indstilling i elektronikken og tilslutte beta-
lingssystemet. Som Miele-ekstraudstyr kan der fås betalingssystemer
til betaling uden kontanter og betalingssystemer med mekanisk eller
elektronisk møntindkast til individuelle målgrupper.

Den programmering, der kræves til tilslutningen, må kun foretages af
Miele Teknisk Service eller en anden uddannet fagmand. Der kræves
ikke ekstern spændingsforsyning til tilslutning af et betalingssystem.
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Spidsbelastnings-
afbrydelse

Vaskemaskinen kan via et ombygningssæt (ekstraudstyr) tilsluttes til
en spidsbelastningsafbrydelse eller et energi-management-system.

Spidsbelastningsafbrydelsen overvåger et objekts energiforbrug for i
tide målrettet at deaktivere enkelte komponenter og dermed forhin-
dre, at belastningsgrænsen overskrides. Overvågningen sker via en
ekstern styring.

Via ombygningssættet er der da tre signalkontakter og en neutralleder
til rådighed via en klemliste. Denne klemliste er mærket med "a", "b",
"c" og "d".

a Udgangssignal, produkternes driftsstart
b Udgangssignal, produkternes opvarmningskrav
c Indgangssignal spidsbelastning, produktet tilkobler opvarmningen
d Neutralleder

Ved aktivering af spidsbelastningsfunktionen standses det igangvæ-
rende program, og der vises en tilsvarende melding i vaskemaskinens
display. Efter afslutning af spidsbelastningsfunktionen fortsættes pro-
grammet automatisk.

Kommunikations-
modul
XKM RS232

Via kommunikationsmodulet XKM RS 232, der kan købes som ekstra-
udstyr, kan det serielle datainterface RS-232 til vaskemaskinen ef-
termonteres. Dette kommunikationsmodul er kun beregnet til anven-
delse i Miele Professional-produkter, der er udstyret med en dertil be-
regnet modulskakt.

Datainterfacet, der tilsluttes via kommunikationsmodulet
XKM RS232, opfylder kravene om SELV (sikkerhedslavspænding)
iht. EN 60950.
Der må til dette datainterface kun tilsluttes produkter, der opfylder
SELV-kravene.

Kommunikationsmodulet XKM RS232 leveres med en forbindelses-
ledning og et D-Sub-stik.

Sokkel Vaskemaskinen kan også opstilles med sokkel (ekstra Miele-tilbehør,
åben eller lukket model).

Den højere opstilling af vaskemaskinen sørger for ergonomisk kor-
rekt arbejde under fyldning og tømning. Samtidig giver den mulighed
for nem installation af vandafløbstilslutningen.
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 Efter opstilling skal vaskemaskinen altid fastgøres til soklen!
Soklen skal være fastgjort til gulvet!
Uden fastgørelse er der fare for, at vaskemaskinen falder ned ved
centrifugering.

Em- og skumud-
ledning (BWS)

Ved øget skumdannelse kan der trænge skum ud af dampudlednin-
gen. Til afledning af skummet kan ombygningssættet "Em- og skum-
afledning (BWS)" (ekstraudstyr) monteres.
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PW 413

Mål

799

796

897 492

89887
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Målangivelser i mm
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PW 413 med Miele sokkel (UG/UO)

799
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16
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9

Målangivelser i mm
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Opstilling

≥ 
13

50

65
3

845

14
8

≥ 
13

50

76
7

91

696
348

≥ 
40

0

≥ 
40

0

Målangivelser i mm
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PW 418

Mål

924

920

857 492

85866

950

25

41
5

56
4 77
2

14
50

14
52 14
50

53
1

50
7

22
92
0

92
4

Målangivelser i mm
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PW 418 med Miele sokkel (UG/UO)

924

920

81
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5
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27
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05

17
07

17
05

76
2
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1
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85866
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0

92
4

Målangivelser i mm
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Opstilling

970 411
821

62
7

44
1

≥ 
12

50

≥ 
12

50

51
3

14
8

72
7

58
9

82

≥ 
40

0

≥ 
40

0

Målangivelser i mm
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Fastgørelse af produkt

Fastgørelse til gulv / betonsokkel
~ 

90

Ø 12

Målangivelser i mm

Fastgørelse til gulv / betonsokkel ved "side by side"-opstilling

~ 
90

Ø 12

Målangivelser i mm
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Fastgørelse til gulv med Miele sokkel

~ 
90

Ø 12

Målangivelser i mm
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Vandtilslutning

Modeller med sæbeskuffe (WEK)

Tilladt flydetryk 1 - 10 bar

Maks. tilløbshastighed 79,5 l/min.

Vandtilslutning koldt
(udvendigt gevind på opstillingsstedet iht. DIN 44991, fladpakning)

2 x ¾" [1 x 1"]

Ekstra vandtilslutning koldt-hårdt
(udvendigt gevind på opstillingsstedet iht. DIN 44991, fladpakning)

2 x ¾" [1 x 1"]

Vandtilslutning varmt ≤ 70 °C
(udvendigt gevind på opstillingsstedet iht. DIN 44991, fladpakning)

1 x ¾"

Vandtilslutning varmt ≤ 90 °C, kun på modeller med varmtvandstilslutning
(udvendigt gevind på opstillingsstedet iht. DIN 44991, fladpakning)

1 x 1"

Længde på tilløbsslange 1500 mm

Tilslutningsfordeler til koldt vand (Y-stykke) 2 x ¾" på 1 x 1"

Modeller uden sæbeskuffe (WEK)

Tilladt flydetryk 1 - 10 bar

Maks. tilløbshastighed 69,5 l/min.

Vandtilslutning koldt
(udvendigt gevind på opstillingsstedet iht. DIN 44991, fladpakning)

1 x ¾"

Ekstra vandtilslutning koldt-hårdt
(udvendigt gevind på opstillingsstedet iht. DIN 44991, fladpakning)

2 x ¾" [1 x 1"]

Vandtilslutning varmt ≤ 70 °C
(udvendigt gevind på opstillingsstedet iht. DIN 44991, fladpakning)

1 x ¾"

Vandtilslutning varmt ≤ 90 °C, kun på modeller med varmtvandstilslutning
(udvendigt gevind på opstillingsstedet iht. DIN 44991, fladpakning)

1 x 1"

Længde på tilløbsslange 1500 mm

Tilslutningsfordeler til koldt vand (Y-stykke) 2 x ¾" på 1 x 1"

Afløbsventil

Maks. afløbsvandtemperatur 95 °C

Afløbsstuds (på maskinen) Plastrør HT DN 70

Afløb (på opstillingsstedet) Muffe DN 70

Maks. afløbshastighed 200 l/min.
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Tilslutning til potentialudligning
Udvendigt gevind på maskinen 10 mm x 35 mm

Underlagsskive og møtrik M 10

Fastgørelse

Fastgørelse til gulvet

Nødvendige fastgørelsespunkter 2

Træskrue DIN 571 (diam. x længde) 12 mm x 90 mm

Rawlplug (diam. x længde) 16 mm x 80 mm

Fastgørelse til gulv med Miele sokkel

Nødvendige fastgørelsespunkter 4

Træskrue DIN 571 (diam. x længde) 12 mm x 90 mm

Rawlplug (diam. x længde) 16 mm x 80 mm

Fastgørelse til betonsokkel (på opstillingsstedet)

Nødvendige fastgørelsespunkter 2

Træskrue DIN 571 (diam. x længde) 12 mm x 90 mm

Rawlplug (diam. x længde) 16 mm x 80 mm
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PW 413

Spændingsvarianter og eldata

3N AC 380-415 V, 50 Hz, elopvarmet

Tilslutningsspænding 3N AC 380 - 415 V

Frekvens 50 Hz

Påkrævet sikring 3 x 16 A

Energiforbrug 11 kW

Strømoptagelse 3 x 14,1 A

Min. tværsnit på tilslutningsledning 5 x 2,5 mm²

Ledningsforskruning M 25

3N AC 380-415 V, 50 Hz, uden opvarmning

Tilslutningsspænding 3N AC 380 - 415 V

Frekvens 50 Hz

Påkrævet sikring 3 x 16 A

Energiforbrug 2 kW

Strømoptagelse 3 x 4,0 A

Min. tværsnit på tilslutningsledning 5 x 1,5 mm²

Ledningsforskruning M 20

Opstillingsmål

Kabinetbredde (uden påmonterede dele) 795 mm

Kabinethøjde (uden påmonterede dele) 1350 mm

Kabinetdybde (uden påmonterede dele) 897 mm

Maskinbredde, total 799 mm

Maskinhøjde, total 1352 mm

Maskindybde, total 1010 mm

Min. transportbredde (fri bredde) 805 mm

Min. afstand mellem væg og maskinfront 1350 mm
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Transportdata, vægt og gulvbelastning

PW 413 med sæbeskuffe (WEK), elopvarmet

Emballagebredde 1130 mm

Emballagehøjde 1468 mm

Emballagedybde 1090 mm

Bruttovolumen 1808 l

Bruttovægt 294 kg

Nettovægt 266 kg

Maks. gulvbelastning under brug 4354 N

PW 413 uden sæbeskuffe (WEK), elopvarmet

Emballagebredde 1130 mm

Emballagehøjde 1468 mm

Emballagedybde 1090 mm

Bruttovolumen 1808 l

Bruttovægt 292 kg

Nettovægt 262 kg

Maks. gulvbelastning under brug 4315 N

PW 413 uden sæbeskuffe (WEK), uden opvarmning

Emballagebredde 1130 mm

Emballagehøjde 1468 mm

Emballagedybde 1090 mm

Bruttovolumen 1808 l

Bruttovægt 289 kg

Nettovægt 261 kg

Maks. gulvbelastning under brug 4305 N
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Emissionsdata

Lydniveau på arbejdsstedet, vask 53 dB (A)

Lydniveau, vask 62,0 dB (A)

Lydniveau på arbejdsstedet, centrifugering 67 dB (A)

Lydniveau, centrifugering 74,2 dB (A)

Gennemsnitlig varmeafgivelse til opstillingsrummet Elopvarmede modeller: 3,96 MJ/t.
Modeller uden opvarmning: 0,72 MJ/t.
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PW 418

Spændingsvarianter og eldata

3N AC 380-415 V, 50 Hz, elopvarmet

Tilslutningsspænding 3N AC 380 - 415 V

Frekvens 50 Hz

Påkrævet sikring 3 x 25 A

Energiforbrug 18 kW

Strømoptagelse 3 x 23,1 A

Min. tværsnit på tilslutningsledning 5 x 4 mm²

Ledningsforskruning M 25

3N AC 380-415 V, 50 Hz, uden opvarmning

Tilslutningsspænding 3N AC 380 - 415 V

Frekvens 50 Hz

Påkrævet sikring 3 x 25 A

Energiforbrug 3 kW

Strømoptagelse 3 x 5,8 A

Min. tværsnit på tilslutningsledning 5 x 1,5 mm²

Ledningsforskruning M 20

Opstillingsmål

Kabinetbredde (uden påmonterede dele) 920 mm

Kabinethøjde (uden påmonterede dele) 1450 mm

Kabinetdybde (uden påmonterede dele) 857 mm

Maskinbredde, total 924 mm

Maskinhøjde, total 1452 mm

Maskindybde, total 950 mm

Min. transportbredde (fri bredde) 930 mm

Min. afstand mellem væg og maskinfront 1250 mm
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Transportdata, vægt og gulvbelastning

PW 418 med sæbeskuffe (WEK), elopvarmet

Emballagebredde 1130 mm

Emballagehøjde 1568 mm

Emballagedybde 1190 mm

Bruttovolumen 1931 l

Bruttovægt 406 kg

Nettovægt 379 kg

Maks. gulvbelastning under brug 5654 N

PW 418 uden sæbeskuffe (WEK), elopvarmet

Emballagebredde 1130 mm

Emballagehøjde 1568 mm

Emballagedybde 1190 mm

Bruttovolumen 1931 l

Bruttovægt 402 kg

Nettovægt 375 kg

Maks. gulvbelastning under brug 5615 N

PW 418 uden sæbeskuffe (WEK), uden opvarmning

Emballagebredde 1130 mm

Emballagehøjde 1568 mm

Emballagedybde 1190 mm

Bruttovolumen 1931 l

Bruttovægt 401 kg

Nettovægt 374 kg

Maks. gulvbelastning under brug 5605 N
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Emissionsdata

Lydniveau på arbejdsstedet, vask 54 dB (A)

Lydniveau, vask 62,0 dB (A)

Lydniveau på arbejdsstedet, centrifugering 65 dB (A)

Lydniveau, centrifugering 77,3 dB (A)

Gennemsnitlig varmeafgivelse til opstillingsrummet Elopvarmede modeller: 6,48 MJ/t.
Modeller uden opvarmning: 1,08 MJ/t.
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