MOPSTAR ER EN SERIE AF PROFESSIONELLE VASKERIMASKINER
UDVIKLET TIL BRUG I RENGØRINGSBRANCHEN OG STEDER MED EGEN
RENGØRING.

MOPSTAR 80 / MOPSTAR 100
vaskemaskine til rengøringsbranchen
8 og 10 kg

MOPSTAR 80 / MOPSTAR 100
• Mop-vaskemaskiner
• Kapacitet hhv. 8 kg og 10 kg
• ProfiLine Mop-styring
• Betjeningspanel med enkle symboler
samt tekst i display
• SoftCare-tromle
• Variable centrifugeringshastigheder
til forskellige restfugtigheder
• G-faktor hhv. 520 og 370

PW 5084
PW 5104

PROGRAMMER PÅ MASKINE:
MOPPER
Standard 60ºC
Standard Plus
Termisk desinfektion
Kemisk-termisk desinfektion
KLUDE
Desinfektion Hygiejne
60ºC
40ºC
PADS
Pads 40ºC

• Startforvalg max. 96 timer

FLERE PROGRAMMER BL.A.:C
Mop, ny
Mop, efterbehandling
Klude, efterbehandling
Rengøring af maskine
Gardiner
Ready-to-use mop programmer
Koge-/kulørt programmer
Mini

SOFTCARE-TROMLE

FOR-AFVANDING AF MOPPER

READY-TO-USE MOPPER OG KLUDE

Mieles patenterede SoftCare-tromle har
et reduceret antal huller i tromlevæggen,
hvilket giver et minimalt mekanisk slid på
tekstilerne.

Lille ændring – stor effekt. Maskinen
starter med at centrifugere det beskidte
vand og dermed rester af rengøringsmidler ud af de snavsede mopper inden
den egentlige vaskeproces startes op.

Nemt og enkelt. Fyld maskinen, vælg
program og tryk på start….

• For-afvandingsproces af mopper
• Doseringsmodul til 6 pumper
• Innovativ afløbsventil
• Efterbehandling af mopper og klude
• Til mopper af bomuld eller mikrofiber

Mop-vaskemaskinen kan vaske, for-dosere
desinfektions- eller rengøringsmidler samt
Mens tekstiler, som vaskes i traditionelle
slutcentrifugere til forskellige restfugtigtromler udsættes for tråd-udtræk
heder i ét og samme programforløb (readyKlarvasken gennemføres således altid
reduceres dette til et minimum ved vask i med korrekt sæbekoncentration og uden to-use mopper).
en Miele vaskemaskine med SoftCareover-skumning, hvorved et optimalt
En tidsbesparende proces med optimering
tromle.
vaskeresultat opnås.
af rengøringsmidler, aflastning af personale
Resultatet er en optimal og skånsom
samtidig med at hudkontakt med desinfekEndvidere resulterer for-afvandingsvask af mopper og klude, hvilket betyder processen i en optimering af
tions- og rengøringsmidler undgås.
længere levetid.
blandingsforholdet mellem rent og
Ready-to-use programmer forefindes i
tilsmudset vand i forskyl / forvask.
maskinens programbibliotek (skal aktiveres
inden brug).
AUTOMATISK DOSERING
Maskinen kan styre 6 doseringspumper
samt registrere ”tom beholder”, hvilket
sikrer, at der ikke vaskes uden tilstrækkelig
vaske- og desinfektionsmiddel.
Betjeningspanel MOPSTAR 80 / MOPSTAR 100
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MOPSTAR 80 / MOPSTAR 100
Tekniske oplysninger
Typebetegnelse
Mop-vaskemaskine
Kapacitet [kg]
Tromlevolumen [Liter]
Antal mopper på 50 cm hhv. bomuld / mikrofiber
SoftCare-tromle
Centrifugeringshastighed [max. omdr./min]
g-faktor
Variable centrifugeringshastigheder / variable restfugtigheder
Styring, programmer & betjening
ProfiLine Mop-styring
Specialprogrammer udviklet til mopper / klude / pads
Antal faste ready-to-use mop programmer (vask, efterbehandling og var. restfugt)
Antal faste ready-to-use mop programmer (efterbehandling og variabel restfugt)
Termisk og kemisk-termisk desinfektionsprogrammer til mopper og klude
Klude efterbehandling med variabel restfugt
Program til vask af nye mopper (fibrenes absorberingsevne øges)
Vaskeproces optimeret til enten bomulds- eller mikrofiber mopper
Programlængde ‘Mop, standard 60ºC’ (tilslutning til koldt vand)
Startforvalg
Optisk interface PC bl.a. til ajourføring af programmer
Udvalg af sprog (inkl. dansk), som vælges ved indkøring af maskinen
Betjeningspanel med enkle symboler og tekst i display i det valgte sprog
Vandtilslutning
Koldt vand, 1/2" med 3/4" forskruning
Varmt vand, 1/2" med 3/4" forskruning
Afløbsventil
Motor/el-tilslutninger
Frekvensstyret vekselstrømsmotor
3N AC 400V 50 Hz
Opvarmning
Opvarmning [KW]
Total tilslutning [KW]
Sikring [A]
Doseringsenhed og tilslutningsmuligheder
3-rums sæbeskuffe i front
Automatisk dosering max. 6 pumper
Registrering af ”tom beholder” (ved tilslutning til automatisk dosering)
Mål, vægt og kabinet
Udvendige mål H/B/D [mm]
Vægt (kg)
Kan opstilles som vaske-/tørresøjle
Front, sider og topplade i octoblå, gråt betjeningspanel
Stor lugeåbning (uden lugebælg)
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