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PW 5104 MOPSTAR 100 
 
 
 
 
 
 
 
Det er absolut nødvendigt at læse brugs- og installationsanvisningen inden opstilling, 

installation og ibrugtagning. 

Hermed beskyttes personer, og skader på produktet undgås. 
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Signaturforklaring: 

 
Tilslutning nødvendig 

 

Tilslutning valgfri eller påkrævet 

afhængig af maskinudførelse 

AV Afløbsventil KV Koldtvandstilslutning 

AW Tilslutning til afløb SLA Spidsbelastningstilslutning 

B Fastgørelse af maskinen UG Sokkel lukket 

DOS Tilslutning doseringsanlæg UO Sokkel åben 

EL Eltilslutning VV Varmtvandstilslutning 

F Ben, justerbare   
 

 
 

Med forbehold for tekniske ændringer og fejl. 10/13/121 
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Mål 
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Installation 
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Opstilling 
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Opstilling 
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Tekniske data 
 PW 5104 AV    

Kapacitet (fyldningsforhold 1:10) kg 10    

Tromlevolumen l 100    

Maks. centrifugeringshastighed o/min 1100    

g-faktor  370    

Restfugtighed (afhængig af materiale) % < 25    

      

E l t i ls lutning (EL)       

Standardspænding  3N AC 400 V    

Frekvens Hz 50    

Samlet tilslutning kW 6,5    

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

Tilslutningsledning min. diameter  mm² 5 x 1,5    

Tilslutningsledning uden stik til fast tilslutning      

Længde tilslutningsledning mm 2000    

      

Afvigelser  herfra i  følgende lande:       

Standardspænding (kun til N)  3 AC 230 V    

Frekvens Hz 50    

Samlet tilslutning kW 6,5    

Sikring (udløsekarakteristik B iht. EN 60898) A 3 x 20    

Tilslutningsledning min. diameter  mm² 4 x 2,5    

Tilslutningsledning uden stik til fast tilslutning      

Længde tilslutningsledning mm 1800    

      

Koldt vand (KV)       

Maskintilslutning      

Tilladt flydetryk kPa 100 - 1000    

Anbefalet flydetryk (til min. vandindløbstider) kPa 300    

Volumenstrøm maks. l/min 11    

Volumenstrøm maks. (ved manglende varmtvandsforsyning) l/min 22    

Gns. vandbehov (Mop 60 °C standardprogram) l/t. ca. 141    

Tilslutning på opstillingsstedet, udv. gevind iht. DIN 44991 (fladtættende) tomme 3/4“    

Tilslutningsslange ½" med ¾" forskruning  Antal 1    

Længde tilslutningsslange mm 1550    

      

Varmt vand (VV)       

Maskintilslutning      

Maks. tilladte vandtemperatur °C 70    

Tilladt flydetryk kPa 100 - 1000    

Anbefalet flydetryk (til min. vandindløbstider) kPa 300    

Volumenstrøm maks. l/min 11    

Tilslutning på opstillingsstedet, udv. gevind iht. DIN 44991 (fladtættende) tomme 3/4“    

Tilslutningsslange ½" med ¾" forskruning Antal 1    

Længde tilslutningsslange mm 1550    

      

Afløbsvent i l  (AV)       

Maskintilslutning      

Tilslutningsstuds (udvendig diameter)  mm 75 (DN70)    

Afløbsvandtemperatur maks. °C 70    

Volumenstrøm kortvarigt maks. l/min 62    

      

Spidsbelastning /  Energimanagement (SLA)       

Maskintilslutning      

Styrekontakternes tilslutningsspænding  AC 230 V    

Tværsnit anbefalet tilslutningsledning mm² 5 x 1,5    

      

Ti lslutning doseringsanlæg (DOS)       

Tilslutning til flydende doseringsmiddel      

Maks. antal doseringspumper  6 stk.    
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Tekniske data 
 PW 5104 AV    

Opst i l l ing fr i tstående (F)       

Antal ben Antal 4    

Ben, højdejusterbar med gevind mm ±10    

Diameter maskinben mm 40    

      

Fastgørelse (B)       

Gulvfastgørelse standard      

Fastgørelsessæt (til 2 ben) med spændlasker      

Træskrue iht. DIN 571  mm 6 x 50    

Rawlplug (d x l) mm 8 x 40    

      

Gulvfastgørelse Miele-sokkel      

Tilbehør Miele-sokkel (fastgørelsesmateriale medfølger ved levering)      

Nødvendige fastgørelsespunkter Antal 4    

Træskrue iht. DIN 571  mm 8 x 65    

Rawlplug (d x l) mm 12 x 60    

      

Gulvfastgørelse sokkel (på opstillingsstedet)      

Maskinopstilling på sokkel på opstillingsstedet (beton eller murværk)      

Opstillingsflade sokkel min. (B/D) mm 700/800    

Nødvendige fastgørelsespunkter Antal 2    

Træskrue iht. DIN 571  mm 6 x 50    

Rawlplug (d x l) mm 8 x 40    

      

Maskindata       

Totale maskinmål (H/B/D) mm 1020/700/827    

Kabinetmål (H/B/D) mm 1020/692/790    

Transporthøjde (H/B)      

Min. transportåbning (uden emballage) mm 1050/720    

Opstillingsmål      

Min. afstand til maskinen i siden mm 50    

Min. vægafstand fra forreste front på maskinen mm 1100    

Anbefalet vægafstand fra forreste front på maskinen mm 1200    

Vægt og belastning      

Maskinvægt (nettovægt) kg 148    

Maks. gulvbelastning under drift N 2750    

Tromlens omdrejningsfrekvens, maks. Hz 18,3    

Maskinens lydniveau       

Lydniveau iht. EN ISO 9614 del 2 dB(A) 73,1    

Varmeafgivelse til opstillingsrummet W 550    

      

      

      

      

Ekstraudstyr/tilbehør: 
Kendetegn 

Lukket  sokkel  (UG)  

Sokkel lukket, H 300 mm (UG 5010) Forzinket sokkel, sidebeklædning i rustfrit stål 

  

Sokkel  åben (UO)  

Sokkel åben, H 300 mm (UO 5010) Forzinket sokkel, overflade octoblå pulverlakeret 

  

Fnugfi l terkasse (FFK)  

Fnugfilterkasse fritstående (FFK 01) Fnugfilterkasse rustfrit stål 

  

Ti lbehør  

Tilslutning spidsbelastning / Energimanagement (BSS) Tilslutning til spidsbelastnings- og energimanagementfunktioner 

Tilslutningskasse til doseringspumper (ASK) Tilslutningkasse til doseringspumper og registrering af tom beholder 
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Installations- og opstillingsanvisninger 

Forudsætninger for installationen 

Tilslutning af maskinen 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. 

Transport 

Maskinen må ikke transporteres uden transportsikringer. Gem 
transportsikringerne. De skal sættes på igen, hvis maskinen på et 
senere tidspunkt skal transporteres (f.eks. ved flytning). 

Generelle driftsbetingelser 

Opstillingsrummets omgivelsestemperatur: 15 °C - 30 °C 
Relativ luftfugtighed: 10 % - 85 % 

Afhængig af opstillingsstedets beskaffenhed kan der forekomme 
svingningsoverførsler til bygningskonstruktionen. Ved øgede krav til 
støjbeskyttelsen anbefales det at lade opstillingsstedet vurdere af en 
fagmand.  

Eltilslutning 

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

Maskinen er afhængig af udførelse uden/med stik. 

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

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

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

Hvis det er påkrævet at installere et fejlstrømsrelæ ifølge de lokale 
bestemmelser, kan der anvendes et fejlstrømsrelæ af typen A 
(vekselstrømfølsomt) 

Hvis maskinen skal omstilles til en anden spændingstype, skal 
omstillingsanvisningen på diagrammet følges. Omstillingen må kun 
foretages af autoriserede fagfolk eller af Miele Teknisk Service. 

Koldtvandstilslutning 

Vaskemaskinen må tilsluttes vandinstallationen uden tilbageløbsventil, 
da maskinen er konstrueret efter gældende normer for beskyttelse af 
vandledningsnettet. 

Tilslutningen skal foretages til en spærreventil eller en vandhane med 
tilslutningsgevind. Hvis der ikke er en sådan, må maskinen kun 
tilsluttes vandledningsnettet af en autoriseret installatør.  

Der medfølger en egnet tilslutningsslange med forskruning. 

Som tilbehør kan der bestilles en 2,5 m eller 4,0 m lang slange ved 
telefonisk henvendelse til vores reservedelsekspedition på tlf. 43 27 
13 50. 

Varmtvandstilslutning 

For varmtvandstilslutning op til 70° C gælder de samme 
tilslutningsbetingelser som for koldtvandstilslutning. 

Der medfølger en egnet tilslutningsslange med forskruning. 

Det er muligt at tilslutte maskinen til en varmtvandstilførsel fra 70 °C til 
maks. 85 °C. Til dette formål skal der anvendes en speciel 
temperaturbestandig tilløbsslange. 

Denne tilløbsslange kan bestilles ved telefonisk henvendelse til Miele 
forhandleren eller vores reservedelsekspedition på tlf. 43 27 13 50. 

Af funktionelle grunde kan maskinen ikke tilsluttes til kun en 
varmtvandstilførsel. 

Hvis der ikke forefindes en varmtvandsforsyning på opstillingsstedet, 
tilsluttes maskinen til koldtvandsforsyningen. 

Alternativt kan varmtvandstilslutningen lukkes med en blindkappe og 
maskinstyringen omstilles til koldtvandstilløb 

Den vandmængde, der er påkrævet til varmt vand, lægges da til 
behovet for koldt vand. 

Afløbsventil 

Maskinen tømmes ved hjælp af en motordrevet afløbsventil. 
Tilslutning kan ske med en gængs vinkelstuds direkte til 
afløbssystemet på opstillingsstedet (uden vandlås) eller til gulvafløbet 
(nedløbsbrønd med vandlås). 

En ventileret ledningsføring er ubetinget nødvendig for at sikre 
problemfrit afløb. Hvis ventilationen er utilstrækkelig kan der købes et 
monteringssæt til udluftning (m.nr. 05 239 540) hos Miele 
forhandleren eller ved telefonisk henvendelse til vores 
reservedelsekspedition på tlf. 43 27 13 50. 

Hvis flere maskiner tilsluttes et fælles afløbssystem, skal dette 
dimensioneres tilstrækkeligt stor til samtidig drift af alle maskiner. 

Spidsbelastning / Energimanagement 

Maskinen kan med et ekstra ombygningssæt tilsluttes 
spidsbelastnings- eller energimanagement.  

Maskinen er udstyret med 3 signalkontakter via en klemrække. 
Klemrækken er markeret med a, b, c og d. 

 

 

a – Udgangssignal, driftsstart af maskinerne 

b – Udgangssignal, maskinens opvarmningskrav 

c – Indgangssignal spidsbelastning, maskinen tilkobler opvarmningen 

d - Neutral leder 

 

Ved aktivering af spidsbelastningsfunktionen afbrydes opvarmningen, 
og der foretages et programstop. I displayet vises en tilsvarende 
melding. 

Efter afslutning af spidsbelastningsfunktionen fortsættes programmet 
automatisk som hidtil. 

Tilslutning dosering af flydende midler 

Der kan tilsluttes eksterne pumper til dosering af flydende 
vaskemidler.  

Der kan kun anvendes doseringspumper med egen styring eller 
programmeringsmulighed til flydende dosering. 
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Opstilling og fastgørelse 

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

Gulvbelastningen, som forårsages af maskinen, virker som 
punktbelastning på opstillingsfladen i maskinbenenes område. 

Det er ubetinget nødvendigt at fastgøre maskinen. 

Maskinen skal justeres vandret og lodret ved hjælp af de justerbare 
maskinben. 

 

 

Maskinen fastgøres til gulvet via maskinbenene med de medfølgende 
spændlasker. Fastgørelsesmaterialet er beregnet til fastgørelse på 
betongulv med rawlplugs. 

Hvis gulvkonstruktionen er en anden, skal fastgørelsesmateriale 
tilvejebringes på opstillingsstedet 

De angivne afstande og flader i umiddelbar nærhed af maskinen skal 
forstås som min. frie mål ved opstillingen. Afstandene til siden skal 
overholdes på grund af maskinens dynamiske bevægelser. 

Opstilling på sokkel 

Vaskemaskinen kan opstilles på en sokkel (åben eller lukket), som 
kan købes som ekstra Miele-tilbehør, eller på en betonsokkel på 
opstillingsstedet. 

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

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

 


